
Klub přátel Knihovny Karla Dvořáčka, spolek, Nádražní 4, Vyškov 

Pořad jednání 12. Valné hromady 

Datum konání: 22. února 2022 

Místo konání: Sál KKD 

Začátek jednání: 16.30 h 

Program:  

1.  Zpráva o činnosti Klubu přátel KKD v roce 2021 

2.  Zpráva o hospodaření Klubu přátel KKD v roce 2021 

3.  Účetní závěrka roku 2021 

4.  Zpráva revizora 

5.  Schválení účetní závěrky 

6.  Návrh plánu činnosti na rok 2022 

7.  Návrh rozpočtu na rok 2022 

8.  Schválení návrhu plánu činnosti a návrhu rozpočtu 

9.  Různé, diskuse 

10. Schválení usnesení Valné hromady 

 

Zpráva o činnosti Klubu přátel KKD v roce 2021 
 

I. Úvodní slovo 

Rok 2021 byl již druhým „covidovým“ rokem, v němž jsme museli respektovat vládní 

epidemiologická nařízení. V prvním pololetí byla zakázána veřejná shromažďování, což 

ovlivnilo naše stěžejní projekty – Literární čaje, Večery pod lampou i Literární toulky. První 

dva projekty navázaly na zkušenosti z roku 2020 a přesunuly se do on-line podoby. Literární 

toulky se konaly jen jednou.  

Díky obětavé práci paní Zdeňky Adlerové získaly literární streamy v jejím podání oblibu 

a značné množství sledovatelů. Dokázala přitáhnout pozornost i k dalším on-line pořadům, 

které už nebyly v režii Klubu přátel (např. k pořadu Vyškovsko má talent). 

 

II. Činnost v oblasti administrativní 

Vedení kanceláře, běžné administrativní úkony (doplnění materiálu, vyřizování korespondence, 

přijímání nových členů apod.) 

Příprava materiálů a zajištění Valné hromady – 6/2021 

Zpracování žádosti o prodloužení použití grantu Nadaci ČEZ – 4/2021 

Zpracování závěrečné zprávy o použití grantu Nadaci Tři brány – 8/2021 

Zpracování závěrečné zprávy o použití dotace Města Vyškova – 11/2021 

Zpracování žádosti o nadační příspěvek nadaci Tři brány – 8/2021 

Zpracování žádosti o dotaci z rozpočtu města na rok 2022 – 11/2021 

Zpracování závěrečné zprávy Nadaci ČEZ – 12/2021 

Uzavírání Dohod o provedení práce – celkem uzavřeno 10 dohod 

 

 



III. Činnost v oblasti společensko-vzdělávací 

A) Jak již bylo výše řečeno, v 1. pololetí roku byly Literární čaje konány v podobě streamů. 

Uskutečnily se následující besedy:  

1. 2. se zahraničním zpravodajem a publicistou Jakubem Szántó 

8. 2. s českou herečkou, hudebnicí, režisérkou, moderátorkou a autorkou dětských knih   

          Markou Míkovou 

16. 2. s emeritním kriminalistou a spisovatelem Ladislavem Beranem 

9. 3.  s básníkem Radkem Štěpánkem 

30. 3. s překladatelkou Sylvou Ficovou, on-line z uzavřené knihovny 

13. 4. s českou spisovatelkou, hispanistkou a novinářkou Markétou Pilátovou 

20. 4. s bývalým knihovníkem, novinářem a spisovatelem Janem Čápem 

11. 5. s publicistou, novinářem, scénáristou, spisovatelem a folkloristou Jiřím Jilíkem 

18. 5. s hudebníkem, spisovatelem a malířem Richardem Pachmanem 

8. 6.   se spisovatelkou a publicistkou Zuzanou Maléřovou 

 

Ve druhé polovině roku již mohly být konány za dodržení momentálně platných hygienických 

opatření „živé“ Literární čaje. Využili jsme této situace a 18. 10. jsme přivítali českou 

spisovatelkou s bulharskými kořeny Biancu Bellovou. 

 

B) Proběhly také dva Večery pod lampou. 

18. 11. se v literárně-hudebním pořadu Hrobař tour představil olomoucký nezávislý spisovatel 

Jaroslav Irovský. Jeho autorské čtení bylo doplněno koncertem dvou členů legendární pop 

rockové kapely Premier ze Zlína.  

25. 11. jsme vyslechli přednášku Martiny Bittnerové, která reagovala na dvousté výročí 

narození Karla Havlíčka Borovského.  

 

IV. Literární toulky 

Stejně jako v předcházejícím roce se neuskutečnily červnové Literární toulky. Na Toulky jsme 

se vypravili až 11. září. Navštívili jsme nově zrekonstruovaný Památník Jana Amose 

Komenského ve Fulneku a absolvovali s průvodcem krátkou procházku tímto malebným 

městečkem. V Hradci nad Moravicí jsme si prohlédli tzv. Bílý zámek, jehož dějiny jsou spojeny 

s řadou významných osobností. Pobýval v něm a tvořil např. i slavný Ludwig van Beethoven. 

Poslední zastávka byla na hradě, tyčícím se nad Moravskou bránou, Helfštýně. Zhlédli jsme 

ho sice jen z vnějšku, ale příjemně jsme poseděli na závěr našeho putování při kávě a družné 

besedě. 

 

10. výročí založení Klubu přátel Knihovny Karla Dvořáčka 

30. září jsme komponovaným pořadem vzpomněli 10. výročí založení Klubu přátel KKD. 

Na tomto slavnostním večeru se sešlo množství našich členů i hostů.  Potěšila nás účast 

nejvyšších představitelů města, starosty i všech tří místostarostů a vedoucí odboru školství 

a kultury. S projevy vystoupili předsedkyně Klubu, ředitel knihovny a starosta města. 

V kulturním pořadu se představila operní pěvkyně Viera Gulászi-Maňásková, jejíž krásný zpěv 

všechny přítomné zaujal a okouzlil. Příjemnou atmosféru navodila vokální skupina Za5 pod 

vedením Ondřeje Vašíčka. U bohatého pohoštění, na němž měly podíl i mnohé členky Klubu, 

se rozvinula přátelská, družná zábava. Desáté výročí založení Klubu přátel KKD bylo určitě 

důstojně oslaveno. 

 

 



Plán činnosti na rok 2022 
 

I. Literární čaje 

V současné době máme již dva Literární čaje za sebou. 8. ledna jsme se v rámci projektu 

Audioknihy sešli s hercem Michalem Isteníkem. Bylo to velmi příjemné setkání.  

1. února byl hostem Literárního čaje „nejchytřejší Čech“, Karel Kostka, známý též pod 

pseudonymem Cubeca. Představil se jako skutečná osobnost s širokým okruhem působnosti. 

1. března přislíbila účast spisovatelka Lenka Chalupová. Je autorkou deseti knih, většinou se 

jedná o psychologické romány s detektivní zápletkou.  

7. dubna se setkáme s Markétou Hejkalovou, spisovatelkou, překladatelkou a zakladatelkou 

Podzimního knižního veletrhu v Havlíčkově Brodě. 

3. května bude naším hostem Pavla Horáková. V roce 2019 získala Magnesiu Literu za knihu 

Teorie podivnosti, v loňském roce byla oceněna její kniha Srdce Evropy. 

Na červen jsme pro vás připravili překvapení v podobě besedy s Davidem Vávrou. Architekt, 

divadelník, básník a výtvarník, spoluzakladatel divadla Sklep se proslavil televizním cyklem 

Šumná města a v knihovně najdete mnoho knih od něj, o něm či jím ilustrovaných. 

V září (termín bude upřesněn) přivítáme Markétu Pilátovou. Spisovatelka, novinářka, autorka 

knih pro děti, překladatelka a hispanistka byla dvakrát nominovaná na Cenu Josefa 

Škvoreckého a na Magnesii Literu. V loňském roce se nám představila v literárním streamu, 

tentokrát ji můžeme poznat „naživo“. 

3. 10. budeme besedovat s Michaelou Klevisovou, úspěšnou autorkou série detektivek s 

postavou detektiva Josefa Bergmana. 

V listopadu (datum bude upřesněn) přijede Petr Stančík, velmi plodný český spisovatel; básník, 

prozaik, esejista, dramatik a textař. Napsal i řadu knih pro děti. V roce 2015 získal Magnesii 

Literu. 

Na posledním Literárním čaji roku 2022 přivítáme Danku Šárkovou, českou autorku 

společenských románů. Píše knihy o vztazích v rodinách a pracovištích, některé jsou s 

kriminální zápletkou. Je rovněž autorkou Krkonošské kuchařky. Poslední dobou píše též knihy 

pro děti.  

 

II. Večery pod lampou 

15. února se uskutečnil pořad s Michalem Čagánkem, na němž představil svou novou knihu. 

24. 3. bude s námi oslavovat 70. narozeniny Jan Burian. 17. 5. Via vitae Comenius, loutna 

a akordeon, 350. výročí od úmrtí J. A. Komenského. V listopadu v rámci Dnů poezie 

vzpomeneme komponovaným pořadem 100. výročí narození básníka Jana Skácela. 

 

III. Literární toulky 

Pokud covidová situace dovolí, uskuteční se Literární toulky v červnu a v září. Jejich cíl 

a obsahová náplň budou zpracovány a členové budou informováni prostřednictvím webových 

stránek Klubu. 

 

IV. Fundraisingová činnost 

Se žádostí o finanční podporu budou oslovováni potenciální dárci z řad podnikatelů 

i soukromých osob. 

Byla podána žádost o nadační příspěvek na rok 2022 na Nadaci Tři brány 

Byla podána žádost o dotaci z rozpočtu Města Vyškova. 

Průběžně budeme sledovat možnosti žádat o finanční podporu z vyhlašovaných zdrojů. 

Členský příspěvek zůstává neměnný – 100 Kč senioři, 200 Kč členové produktivního věku. 



V. Zájezd do divadla 

Podle aktuální situace zajistíme na podzim návštěvu některého z brněnských divadel. 

 

Návrh rozpočtu na rok 2022 
 

Příjmy: Hospodářský výsledek         107 453.25 Kč 

  Členské příspěvky   10 000      Kč 

  Dotace a granty   50 000      Kč 

  Dary sponzorů   30 000      Kč 

  Příjmy z projektů Klubu  25 000      Kč 

  Příjmy celkem          222 453.25 Kč 

 

Výdaje:  Náklady na Literární čaje    25 000 Kč 

  Náklady na odborné přednášky    20 000 Kč 

  Náklady na Literární toulky    30 000 Kč 

  Náklady na Večery pod lampou     8 000 Kč 

  Náklady na zájezd do divadla    20 000 Kč 

  Náklady na propagaci       2 000 Kč 

  Podpora KKD      15 000 Kč 

  Administrativní výdaje       3 000 Kč 

  Výdaje celkem:    123 000 Kč 

 

 

Účetní závěrka Klubu přátel KKD za r. 2021 

 

Příjmy    

Do pokladny                21 782,00 Kč  

Na účet              208 073,25 Kč  

Celkem             229 855,25 Kč  

    

Výdaje    

Z pokladny                18 256,00 Kč  

Z účtu              104 146,00 Kč  

Celkem             122 402,00 Kč  

    

Hospodářský výsledek         107 453,25 Kč  
    

    

Počet členů k 31. 12. 2021 129 

 
Zpracovala: Bc. Marie Kachlíková  

Schválila: Mgr. Libuše Procházková  

Ve Vyškově dne: 10. ledna 2022 

 

  



Příjmy za rok 2021 

  

Na účet 244360758/0300        Kč 

Zůstatek k 1. 1. 2021            144 509,22 Kč  

Sponzorské dary                 1 400,00 Kč  

Dotace               40 000,00 Kč  

Vratka za vstupenky (zrušené divadlo + FÚ)              22 163,00 Kč  

Úroky z vkladů                        1,03 Kč 

Celkem účet           208 073,25 Kč  

Pokladna    

k 1. 1. 2021                7 332,00 Kč  

Členské poplatky                    300,00 Kč  

Sponzorské dary                 2 700,00 Kč  

Vlastní příjmy (platby LT a divadla apod.)              11 450,00 Kč  

PŘÍJMY CELKEM            229 855,25 Kč  

 

Výdaje za rok 2021  

  

Z účtu  244360758/0300  Kč 

Faktury a DPP LČ a Večery pod lampou              29 590,00 Kč  

Odvody FÚ z DPP                4 695,00 Kč  

Tisk brožury Vycházky historickým Vyškovem               19 999,00 Kč  

Doprava - LT               14 144,00 Kč  

Propagace (bulletin, doména, správa webu)                5 012,00 Kč  

DPP - autorské a grafické práce - brožura                 7 735,00 Kč  

Fa a DPP-program 10 let Klubu + občerstvení              19 675,00 Kč  

Bookstart - sponzorství KKD                 3 200,00 Kč  

Vedení účtu a bankovní poplatky                      96,00 Kč  

Celkem účet            104 146,00 Kč  

Pokladna    

DPP - honoráře LČ + Večery pod lampou                3 740,00 Kč  

Vstupné + parkovné LT                 7 250,00 Kč  

Občerstvení, květiny - 10 let Klubu                 1 926,00 Kč  

Poštovné, kanc. potřeby                    673,00 Kč  

Spoluúčast na projektech KKD (Vyškovský   

cedník, Prázd. stezka, Čtením proti Covidu)                 3 700,00 Kč  

Materiál k výstavě - 10 let Klubu přátel KKD                    967,00 Kč  

Celkem pokladna               18 256,00 Kč  

CELKEM VÝDAJE            122 402,00 Kč  

 

 



 
 



 
 



 


