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1. SOUHRNNÉ INFORMACE 

Rok 2020 představoval nejen v historii 

knihovny období zcela výjimečné. Chod 

celé společnosti byl koncem prvního 

čtvrtletí utlumen a následně zcela 

ochromen v souvislosti s globální 

pandemií koronaviru. Veřejné knihovny 

patřily mezi ta zařízení, která byla 

v důsledku přijatých vládních opatření po 

určitou dobu zcela uzavřena. Rozsah 

poskytovaných služeb se pak v průběhu 

roku měnil právě v závislosti na aktuálním 

vývoji míry rizika onemocnění v zemi. 

Zcela mimořádná situace v období 

celosvětové krize, na níž společnost nebyla 

v dostatečné míře připravena, vyžadovala 

v první řadě zodpovědný přístup ze strany 

všech občanů. Zaměstnanci organizace 

v tomto případě nejen striktně 

respektovali obsah všech přijímaných 

protiepidemických opatření, ale sami se 

navíc do jejich realizace aktivně zapojili. 

Knihovna se na několik týdnů stala jedním 

z center výroby ochranných prostředků, 

které byly dále distribuovány příslušníkům 

bezpečnostních složek, zdravotníkům či 

pracovníkům v sociálních službách na 

Chomutovsku.  

Krizová situace se promítla do všech 

oblastí, kterým se knihovna věnuje. 

Z tohoto důvodu docházelo v průběhu 

roku k úpravám plánů jak v oblasti 

ekonomiky, tak připravovaných aktivit pro 

veřejnost. Pokles příjmů jsme evidovali 

nejen u poplatků za registraci čtenářů, 

vstupného na kulturní akce či kurzovného, 

ale i v případě pronájmů prostor. Zde byl 

pokles obzvláště citelný, neboť uzavřena 

zůstala většina prostor, které jsou 

využívány našimi dlouhodobými 

smluvními partnery. 

Omezení provozu knihovny využili její 

zaměstnanci k aktivitám, které nemohou 

být realizovány za běžného chodu, 

případně jej výrazně komplikují. Jednalo se 

v první řadě o stavební úpravy či opravy 

zařízení objektu. V hlavní budově tak byly 

rekonstruovány části topného systému či 

kanalizace, sociální zařízení či výtah. 

Obnovou prošel rovněž vnější plášť 

městské věže. Na část financovanou 

statutárním městem Chomutov jsme 

navázali opravou vstupních prostor, čímž 

získala tato dominanta středu města 

kompletně důstojnou a vizuálně atraktivní 

podobu. 

V oblasti kulturních aktivit došlo sice ke 

značným programovým změnám, zároveň 

se však Chomutovská knihovna stala 

výrazným aktérem kulturního dění nejen v 

rámci vlastního areálu či objektů. Ve 

spolupráci se společností KULTURA A 

SPORT CHOMUTOV se zapojila do příprav 

multižánrové přehlídky Otevřeno, ta však 

byla v rámci přijatých opatření přeložena 

na následující kalendářní rok. Úspěšně se 

naopak knihovna prezentovala jako jeden 

z hlavních organizátorů charitativního 

hudebního festivalu „Party, která 

pomáhá…“ na chomutovském letním kině. 

Nejen tyto příklady jsou dokladem trendu, 

který byl patrný již od počátku roku, kdy se 

pracovníci knihovny zapojili do boje proti 

pandemii. Řada projektů totiž vznikla ve 

spolupráci se statutárním městem 

Chomutov a jeho organizacemi, případně 

dalšími subjekty. Výsledkem podobného 

partnerství byla mj. výtvarná soutěž 

„Nezapomeneme“, která byla věnována 

problematice holokaustu a jež dosáhla 

pozitivních ohlasů i v celostátním měřítku. 
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Výrazně naopak zasáhla krize segment 

dlouhodobých aktivit typu jazykových a 

přípravných kurzů či vzdělávání v rámci 

akademie a univerzity třetího věku. Ty 

proběhly pouze ve velmi omezeném 

rozsahu a nemohly být proto řádně 

dokončeny. Pokud to bylo možné, byly 

přeloženy na následující kalendářní rok, v 

opačném případě pak byly zcela zrušeny.  

Přestože podobně byl omezen provoz i 

v místních knihovnách, zajišťovala naše 

organizace po celé sledované období 

výkon regionálních funkcí. Potřeby 

jednotlivých obcí byly předmětem 

osobních návštěv, které proběhly ve všech 

pobočkách, s nimiž Chomutovská 

knihovna v tomto směru spolupracuje. 

Zájem o činnost místních knihoven 

dokumentovala i osobní přítomnost řady 

starostů, kteří se jednotlivých jednání 

zúčastnili. 

Rok 2020 představoval období mimořádně 

vypjaté a v mnoha směrech velmi náročné, 

přesto nebyly z naší strany registrovány 

skutečnosti, které by výrazně ohrozily 

chod knihovny. V období, kdy byl omezen 

provoz ostatních kulturních zařízení, 

představovaly naše služby téměř jedinou 

možnost pokrytí duchovních potřeb 

obyvatel Chomutova i jeho okolí. Je proto 

namístě poděkovat i všem zaměstnancům, 

kteří s vědomím tohoto faktu přistoupili 

k práci velmi aktivně a iniciativně a hledali 

řešení, jak složitou situaci našich čtenářů i 

v nelehké době maximálně usnadnit.
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2. SLUŽBY ČTENÁŘŮM A NÁVŠTĚVNÍKŮM 

KNIHOVNY 

Nouzový stav v knihovně (jaro 2020) 

Zaměstnanci Chomutovské knihovny se 
v prvních týdnech nouzového stavu 
podíleli na šití roušek. Nejprve v domácím 
prostředí, posléze pak vytvořili šicí dílnu 
přímo v prostorách knihovny, kde šili 
roušky například pro Onkologické 
oddělení chomutovské nemocnice, 
zaměstnance Kauflandu nebo dialyzační 
centrum v Chomutově. Dále se připojili k 
projektu, v jehož rámci šili roušky, které 
byly dále distribuovány prostřednictvím 
magistrátu města Chomutova. Souběžně 
se rozbíhala výroba ochranných štítů na 3D 
tiskárně: od samotné komunikace 
s výrobcem, přes zkoušení technologie, 
koordinaci výroby až po konečnou 
kompletaci a distribuci. Knihovna se stala 
centrem kompletace štítů, jejichž 
jednotlivé díly vyráběly organizace i 
jednotlivci z celého města. Ty pak byly dále 
distribuovány po dohodě s magistrátem 
neohroženějším pracovníkům tzv. první 
linie v Chomutově a Jirkově.  

V knihovně stále probíhala běžná údržba, v 
odděleních se plnily úkoly z minulosti a 
řešily seznamy věcí odkládaných na dobu 
„až bude čas“. Byly přebalovány knihy a 
CD, tvořily se různé statistiky, probíhala 
aktualizace serveru a samozřejmě i 
nezbytné opravy, úklidy skladů 
jednotlivých výpůjčních oddělení, 
aktualizace fondu a desinfekce vrácených 
knih. 

Knihovna prostřednictvím sociálních sítí 
předávala čtenářům zajímavé tipy, jak si 
zkrátit dlouhou chvíli a udělala několik 
opatření, která se v dané situaci mohla 
hodit. Byla rozšířena možnost výpůjčky e-
knih na pět kusů, dále byla zavedena 
možnost prodloužení registrace i případné 
vytvoření nové registrace online. Dalším 
zajímavým počinem z oblasti kultury 

během aktuálního stavu byla virtuální 
prohlídka výstavy Z podstaty bytí Jitky 
Kůsové. Pokračoval nákup nových knih, 
které si hned po otevření mohli čtenáři 
zapůjčit ve všech výpůjčních odděleních. 

Navzdory rostoucí konkurenci moderních 

komunikačních technologií si 

Chomutovská knihovna zachovává svou 

pozici v procesu sebevzdělávání a rozvíjí 

svou roli komunitního centra. Udržuje si 

tak své původní poslání tradiční kulturní, 

vzdělávací a společenské instituce. 

V roce, kdy do České republiky dorazila 

pandemie koronaviru covid-19 a byl 

opakovaně vyhlašován nouzový stav, bylo 

velmi náročné organizovat vzdělávání 

dospělých i dětí. Kurzů a přednášek se 

proto podařilo otevřít podstatně méně než 

v letech předcházejících. 

Jazykové kurzy (angličtina, němčina, 

španělština, francouzština a ruština) pro 

dospělé, seniory i děti předškolního věku 

probíhaly s přestávkami s ohledem na 

nouzový stav. Podařilo se jich přes všechny 

problémy otevřít a částečně dokončit 24. 

Ve 20. a 21. ročníku Akademie třetího věku 

se uskutečnilo pouze šest přednášek 

z plánovaných 18. Z důvodu nouzového 

stavu se v roce 2020 nekonaly vzdělávací 

autobusové zájezdy a exkurze pro dospělé. 

Pro podporu počítačové gramotnosti 

zorganizovala Chomutovská knihovna dva 

kurzy základních počítačových dovedností 

pro 15 seniorů a dva navazující kurzy 

internetu pro 12 seniorů. 

Z oblíbených pohybových aktivit (jóga pro 

seniory, tanec pro ženy) se v roce 2020 

podařily zahájit a dokončit pouze tři kurzy. 

O přípravné kurzy ke studiu na středních 

školách a šestiletém gymnáziu 

zaznamenáváme každoročně rostoucí 
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zájem. Z plánových osmi kurzů probíhaly 

čtyři. Za dva nedokončené kurzy pro 

šestiletá gymnázia byla vrácena poměrná 

část kurzovného za neuskutečněné 

hodiny. U dalších dvou přípravných kurzů 

na střední školy byly jako náhrada za 

neuskutečněné přednášky posluchačům 

poskytnuty zkušební testy k přijímacím 

zkouškám.   

Na základě dlouholetých zkušeností 

očekáváme, že poptávka po aktivním 

trávení volného času prostřednictvím 

zájmově– vzdělávacích aktivit bude i po 

skončení pandemie velká. Jakmile to bude 

možné, bude Chomutovská knihovna 

pokračovat ve výuce již zahájených kurzů a 

v organizování přednášek a volnočasových 

aktivit. 

Věřme, že rok 2021 bude příznivější pro 

realizaci zájmového vzdělávání a procesu 

kultivace osobnosti prostřednictvím 

cílevědomého rozvoje individuálních 

zájmů. 

Galerie a výstavní prostory byly v roce 

2020 po řadu měsíců uzavřeny pro 

veřejnost. Přesto se však podařilo připravit 

množství kulturních akcí, přednášek a 

kvalitních výstav. Z nejúspěšnějších akcí, 

které se uskutečnily, připomeňme 

zejména koncerty v atriu knihovny. 

Obrovskému zájmu veřejnosti se těšilo 

vystoupení hudební formace Voilà!, která 

nabídla kvalitní multižánrový hudební 

zážitek. Swing, twist, šanson, občas 

okořeněný příměsí hip-hopu nebo reggae. 

Perfektně sehraná pětice hudebníků 

plynule přecházela mezi hudebními žánry 

a skladbám dominoval zajímavě zabarvený 

hlas zpěvačky Zdenky Trvalcové.  

 
 
Stejnému zájmu veřejnosti se těšil koncert 
Vladimíra Merty, písničkáře, hudebního 
skladatele, textaře, scenáristy, filmového a 
divadelního režiséra, dokumentaristy, 
esejisty, publicisty, prozaika, kreslíře a 
fotografa. 

 

  
Díky skvělému počasí se vydařil na 
jedničku také A – session. Bluegrassové 
tóny skupiny Album a gotická hudba 
uskupení Arcus rozvibrovala atrium již po 
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čtrnácté. Historicky prvním hostem 
bluegrassové kapely Album (která 
s nápadem uspořádat A – session přišla) 
byla kapela Igric, poté Petr Brandl, a 
následně, kromě několika absencí, vždy 
kapela Arcus. 
 

 

V létě se představili v atriu také herci Pavol 
Šariš a Filip Teller v jedinečném divadelním 
představení Čecháčci a Čoboláci v duchu 
nejlepší tradice stand – up comedy. 

 

Mezi nejoblíbenější srpnové akce patří již 
řadu let festival orientálního tance a 
hudby V rytmu Orientu. Na open air scéně 
se představila domovská skupina V rytmu 
Orientu, Barya, Pavla, Orpha, Daneeb a 

řada dalších. Nejvýznamnějším hostem 
byla mezinárodně uznávaná tanečnice 
LATIFAH. 
 
Na samém závěru prázdnin pak patří 
atrium Country festu. Z důvodu 
nepříznivého počasí byl tento festival 
bluegrass, country, folku a trampské 
muziky přesunut do vnitřních prostor a 
velký sál knihovny zažil nejen úžasná 
vystoupení domácích kapel Album, 
Makovec a Nepřátelé rytmu, ale i 
přespolních Od plotny skok, kteří přijeli 
z Litoměřic, žateckého Miňďa bandu či 
ostrovských Drc. Příznivci country tanců 
nebyli ochuzeni ani o vystoupení taneční 
skupiny Medovina. 
 

  
 
Již tradičně se konají vždy na jaře a na 
podzim    oblíbené hudební festivaly April 
Open Air a Indian Summer Open Air, avšak 
v roce 2020 bylo nutné již připravený jarní 
festival zrušit, a tak se konal jen ten 
podzimní, na kterém se představila místní 
hudební seskupení Noční Klid (blues-rock), 
Hot Pants (punk-rock), D o k r u h u (eird 
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country/kovbojský metal) a hosté z Prahy 
THE ENVLPS (indie electro) a rakovničtí 
MANON MEURT s lehce rozpoznatelným 
originálním hudebním rukopisem 
zahrnujícím prvky shoegazu, postrocku či 
indie.  

V roce 2020 pokračovaly autorské večery 
s českými spisovateli a publicisty v rámci 
projektu Svazu českých spisovatelů – 
Spisovatelé do knihoven. Pozvání do  

 
Chomutovské knihovny přijali Michal 
Ajvaz, Jan Škrob a Pavla Horáková. 
Zejména setkání s mladým básníkem a 
moderátorem Radia Wave Janem 
Škrobem se těšilo velikému zájmu ze 
strany studentů a žáků chomutovských 
škol. Další tři autorská čtení musela být 
bohužel zrušena. 
 
Veřejností velice oblíbené byly také 
cestopisné přednášky, které však v roce 
2020 proběhly pouze dvě. Radka 
Tkáčiková zavedla posluchače do Východní 
Indonésie a cestovatelský matador 
Šebestián Šulc oslavil s publikem při 
vyprávění o Podkarpatských poloninách 
neuvěřitelné osmdesáté narozeniny. 

Koncertní nabídku pravidelně uzavírají 
vánoční a adventní koncerty v kostele sv. 
Ignáce. Rok 2020 byl ovšem výjimkou, a 
tak Chomutovská knihovna pro své 
návštěvníky připravila alespoň dva 
záznamy koncertů z minulých let. Na 
knihovním Facebooku byl ke zhlédnutí 
adventní koncert Loutny české a půlnoční 
koncert Rybovy České mše vánoční 
v podání Komorního orchestru města 
Chomutova a pěveckých sborů 
Chomutovska pod vedením Miroslava 
Šulce. 

Bohatá a pestrá nabídka výstav v galeriích 

Lurago, Špejchar a ve výstavních 

prostorách v interiéru Chomutovské 

knihovny byla bohužel kvůli vládním 

nařízením velice okleštěna.  Za zmínku 

ovšem stojí hned dvě výstavy 

prezentované ve výstavním prostoru u 

oddělení naučné literatury. Velký ohlas 

sklidila panelová výstava „Vlk, náš 

staronový soused“, poskytující základní 

informace o životě a chování vlků, o jejich 

funkci v přírodě a důvodech, proč se k nám 

postupně vracejí. Panely byly navíc 

doplněny modely vlků v životní velikosti. 

Vlky posléze vystřídala výstava SVĚT 

Z KOSTIČEK – svět složený z LEGA. Výstava 
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nabídla přes 120 exponátů z kostek lega a 

byla doplněna poznávací soutěží o 

stavebnice LEGO. 

V galerii Lurago pak veřejnost zaujala 
výstava obrazů Ladislava Steňka 
VZPOMÍNKA NA LÁĎU, kterou sestavil syn 
zemřelého malíře. Opravdu nebývalému 
zájmu se těšila výstava NEZAPOMENEME. 
Regionální výtvarná přehlídka o 
vzpomínce na holokaust byla připravena 
k uctění památky 75. výročí konce 2. 
světové války ve spolupráci s městem 
Chomutov. Výstava propojila soutěžní 
studentská díla k tématu holokaust a 
osvobození vlasti se vzpomínkami 
válečných veteránů. 
 

 
 
Nelze nezmínit také výstavu v galerii 
Špejchar Jitky Kůsové – Z PODSTATY BYTÍ. 
Autorka výstavu pojala jako souhrnný bod 
– zastavení, kontrolu splněných cílů a 
odrazový můstek pro další etapu tvorby. 
Představen byl průřez její tvorbou od soch, 
přes kresby a grafiky, až po malby. Po 
uzavření prostor kvůli epidemiologickým 
opatřením byla vytvořena virtuální 
prohlídka výstavy a byla pro zájemce 
umístěna na facebookovém profilu 
knihovny. 

V závěru roku pak vynikla výstava Jiřího 

Jandy – V ZAHRADĚ, která byla volným 

výběrem z jeho dlouhodobých projektů 

uskutečněných v letech 2012 až 2020 na 

různých místech. Jejich společným 

motivem je především Okamžik, Událost a 

Záznam. Vychází z několikaleté vizuálně- 

hudební spolupráce při setkávání v 

zahradě s hudebníkem Vojtěchem 

Havlem. Téma zahrady se jako červená nit 

objevuje i v dalších autorových malbách a 

obrazech. 

Současně s výstavou se uskutečnily dvě 

hudebně výtvarné dílny. Během první 

nazvané Kresby smyčcem doplnil Jiřího 

Jandu cellista Vojtěch Havel a při druhé 

dílně pak perkusista Jaroslav Kořán. 

 

A ještě jedna výstava stojí za připomenutí. 

Byla to výstava Můj svět – má radost, která 

byla připravena ve spolupráci 

s příspěvkovou organizací Sociální služby 
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Chomutov. Vystaveny byly obrazy a básně 

Karla Antonického, klienta Domova pro 

seniory Písečná v Chomutově.  

Ještě před započetím epidemiologických 
restrikcí proběhly velmi oblíbené 
Chomutovské deskohrátky, na kterých se 
s Chomutovskou knihovnou podílejí 
největší výrobci her v České republice. 
Konkrétně se tento rok osobně zúčastnily 
firmy Albi, Blackfire a Mindok. Mnoho 
dalších her bylo vypůjčeno od sdružení 
Duha – Děsír, firem Dino, Rexhry, Loris 
Games, Mamiee a Magic Baby. Páteční 
dopoledne bylo jako vždy věnováno 
chomutovským školám. 
 
V pátek odpoledne a po celý víkend 

přicházeli velcí i malí hráči, aby si 

vyzkoušeli spoustu novinek nebo si zahráli 

osvědčené deskovky. Nejmenší pak našli 

zábavu v naší herně pro děti. Proběhlo 

také několik turnajů o ceny, případně i o 

postup do celostátního kola soutěže 

v několika hrách (Krabčáci, Kombo Afrika a 

Dominion). 

 

O letních prázdninách dvakrát nabídla 

Chomutovská knihovna ve svém atriu 

zájemcům možnost vyzkoušet si různé 

venkovní hry. Od klasických jako 

badminton nebo pétanque, po méně 

známé jako Hookbruč.  

 

V roce 2020 probíhalo také Zdravotní 
cvičení pro každého. Uskutečnilo se však 
pouze v lednu, v únoru a září. Ve zbylých 
měsících se cvičenky nemohly scházet 
kvůli vládním opatřením. V polovině září 
pak proběhla zkouška nového typu cvičení 
na židlích na čerstvém vzduchu v atriu 
Chomutovské knihovny. V červnu a v září 
se konaly procházky s nordic walking 
hůlkami do Bezručova údolí a na Červený 
Hrádek. 
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V roce 2020 probíhal v Chomutovské 

knihovně již šestý ročník Virtuální 

univerzity třetího věku. Navštěvovalo ji 35 

studentů. V lednu se v aule České 

zemědělské univerzity konala slavnostní 

promoce těch, kteří po úspěšném 

absolvování šesti semestrů splnili studijní 

podmínky a studium řádně ukončili. 

 

V zimním semestru zaujaly studenty 
univerzity přednášky na téma Evropské 
kulturní hodnoty. Nadchl je i přednášející 
pan docent Kokaisl, který následně přijal 
pozvání do knihovny a uskutečnil velmi 
zajímavou besedu o kultuře zemí Střední 
Asie. 

 

Pro letní semestr školního roku 2019/2020 

si studenti vybrali přednášky o životě a díle 

Leonarda da Vinci se skvělým 

přednášejícím panem docentem 

Pavlíčkem. Bohužel nezbylo než po dvou 

setkáních přesunout výuku do distanční 

formy studia. Školní rok 2020/2021 začal 

v knihovně přednáškou na téma Rituály 

evropských královských rodů, zbylá 

setkání už museli studenti opět absolvovat 

v online prostředí. Virtuální univerzitě 

třetího věku tak chyběla důležitá součást 

studia, a sice společná setkávání. I přesto, 

v podmínkách domácí výuky, univerzitě 

zůstali věrní v podstatě všichni studenti, 

což je pro Chomutovskou knihovnu pocta. 

Je veliká škoda, že neproběhly další 

promoce a ani výlety, které zpestřují a 

rozvíjejí výuku. Ze všech plánovaných akcí 

proběhla v červnu pouze beseda s jednou 

ze studentek univerzity, na níž 

prezentovala zkušenosti z cest po Jižní 

Americe.  

V létě proběhl v Chomutovské knihovně 

příměstský tábor na téma „Recyklace – 

recitace“, kterého se zúčastnilo 20 dětí.  

Příměstské tábory pořádané knihovnou 

jsou tradičně zaměřeny na rozvoj tvůrčích 

dovedností u dětí. Zkouší zde různé 

techniky tvorby z pestré škály materiálů, 

nedílnou součástí jsou také venkovní i 

vnitřní hry a pohybové aktivity, a 

celodenní výlet. Cílem výletu v roce 2020 

bylo pokoření vrcholu Milešovky. Cestou si 

děti také vyzkoušely hledání surových 

českých granátů a malé sběratelské 

úspěchy se brzy zvrhly v pravou 

zlatokopeckou vášeň. Výlet zakončilo 

opékání špekáčků.  
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Děti si v rámci příměstského tábora 

vyzkoušely možnosti zpracování různých 

recyklovatelných materiálů. Z papíru 

například vyráběly ruční papír, plasty 

recyklovaly na podmořská zvířata a příšery 

a z nasbíraných PET lahví vytvářely šperky. 

Pomohly také vyzdobit knihovnu, když 

z papíru vytvořily postavy čtenářů v životní 

velikosti, které poté oblékly do oděvů ze 

second handu. Tyto postavy pak posloužily 

jako výzdoba místnosti v dětském 

oddělení knihovny. Po recyklaci přišla na 

řadu vintage technika, při níž děti 

pomalovaly a starým notovým papírem 

ozdobily z prken vyřezané různě veliké 

domečky.  

Součástí tábora zaměřeného na recyklaci a 

ekologii byla též exkurze v chomutovské 

firmě Ecoselect, kde děti na vlastní oči 

viděly proces zpracovávání odpadového 

materiálu (plast, papír) a jeho dalšího 

využití. 

 

Příměstské tábory Chomutovské knihovny 

každoročně zakončují závěrečná 

vystoupení pro rodiče v atriu knihovny, 

kde děti předvádějí tzv. komické živé 

obrazy a účastní se vernisáže svých 

výtvarných prací. Letos byly hlavním 

motivem výše zmíněné postavy čtenářů 

v životní velikosti, které děti vytvořily, a 

také „recykliteratura“ – koláže 

kombinované z útržků textů a obrázků již 

nepotřebných časopisů.  

 

Cílem každého příměstského tábora, 

pořádaného Chomutovskou knihovnou, je 

všestranný rozvoj tvůrčích dovedností a 

vzdělávání dětí. Smyslem je trávit s dětmi 

čas aktivně, smysluplně a zábavně. 

Od roku 2008 pořádá Chomutovská 

knihovna literární kroužek pro všechny 

děti, které mají touhu stát se spisovatelem 

nebo spisovatelkou. Jde o kurz tvůrčího 

psaní nazvaný Knihovnický pisálek. Aby 

každé dítě mohlo rozvinout svůj talent ke 

psaní, je již od počátku tato volnočasová 

aktivita pořádaná naší knihovnou zdarma. 

Kroužkem tvůrčího psaní prošlo mnoho 

dětí, které tehdejší profesionální vedení 
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pana Zdeňka Hejny ovlivnilo a 

nasměrovalo natolik, že nelze přehlédnout 

jejich tvůrčí úspěchy v literárních 

soutěžích (např. Chomutovský kalamář). 

Za velký úspěch se také dá zmínit přijetí a 

studium jednoho z „Pisálků“ na Tvůrčí 

škole psaní Josefa Škvoreckého. V roce 

2020 se vedení kroužku ujala regionální 

spisovatelka Renata Šindelářová, která má 

za sebou vydání několika úspěšných knih 

pro děti i pro dospělé.  Kroužek probíhal 

jednou měsíčně v prostorech knihovny. Na 

každém setkání se děti zabývaly různými 

jazykovými hrátkami, úkoly rozvíjející 

fantazii účastníků a v neposlední řadě také 

většími slohovými útvary na konkrétní 

téma. Kdo chtěl, mohl na setkání přivést 

kamarády a poměřit si s mini své jazykové 

dovednosti a spisovatelský talent. Kromě 

přátelství, která na tomto kroužku vznikají, 

je hlavním přínosem knihovny rozšíření 

nabídky možností smysluplného trávení 

volného času v Chomutově a pěstování 

kultivovaného vyjadřování dětí, které se 

chtějí věnovat českému jazyku nad rámec 

jeho povinné výuky. Bohužel i do průběhu 

Knihovnického pisálka zasáhla 

protiepidemická opatření, a tak se setkání 

dětí s Renatou Šindelářovou uskutečnilo 

pouze třikrát. 

Už popáté se mohly ve školním roce 

2019/2020 první třídy z chomutovských 

škol přihlásit do celostátního projektu Už 

jsem čtenář – knížka pro prvňáčka, čehož 

využilo 474 prvňáčků z 10 různých 

základních škol v Chomutově.  Knihovna, 

která žáky do projektu přihlašuje, s nimi 

pracuje nad rámec obvyklých 

knihovnických činností. Připraví pro 

prvňáčky seznamovací knihovnickou 

besedu, a ještě je pozve na minimálně 

jednu knihovnickou lekci, dle výběru 

pedagogů z nabídkového listu knihovny. 

Odměnou za úspěšné absolvování 

projektu je pro děti knížka pro prvňáčka, 

původní česká novinka, která je napsaná a 

ilustrovaná výhradně pro účastníky 

projektu, a kterou nelze tři roky nikde 

koupit. Od knihovny jí děti dostanou 

zdarma. Ve školním roce 2019/2020 

obdržely děti knihu spisovatelky Michaely 

Fišarové a ilustrátorky Anety Žabkové s 

názvem První školní výlet. Projekt je cenný 

nejen podporou čtenářské gramotnosti 

dětí, ale i navázáním kontaktů s pedagogy. 

Děti díky projektu navštívily třikrát 

knihovnu s učiteli a spolužáky během 

vyučování, což se dlouhodobě prokazuje 

jako nedocenitelné pro rozvíjení vztahu 

dětí ke čtení.  

 

Chomutovská knihovna také třetím rokem 
úspěšně pokračovala v participaci 
na celostátním projektu setkávání rodičů 
s dětmi do 3 let Bookstart – S knížkou do 
života. Každý čtvrtek dopoledne 
seznamovaly knihovnice děti s novinkami 
ze světa dětských knížek a leporel, hrálo se 
divadlo, zpívalo, tancovalo, četlo a cvičilo. 
Na dvě besedy v průběhu roku je zván 
odborník na rozvoj řeči, jemnou motoriku 
nebo pohybové dovednosti dětí. Nově 
bylo ve školním roce 2019/2020 pořádáno 
také odpolední setkávání starších dětí od 3 
do 6 let, které kladlo větší důraz na práci 
s literaturou, propojenou s tvořivou 
činností. Při přihlášení do projektu 
S knížkou do života dostávají maminky 
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zdarma průkazku do knihovny a sety a 
batůžky s knížkou a praktickými dárky 
souvisejícími s četbou. Cílem tohoto 
projektu je pravidelná návštěva knihovny 
maminek s dětmi, ze kterých si odnáší 
nejen hromadu knih, ale i chuť a zájem o 
pravidelné společné čtení. V roce 2020 
proběhlo setkání pouze sedmkrát. 

 

Letní kino, Kamencové jezero – Párty 
pomáhá Nikolce a Magdalence (20. 9. 
2020) 

V neděli 20. září 2020 se uskutečnil 
charitativní rodinný hudební festival Párty 
pomáhá Nikolce a Magdalence. Na dvou 
pódiích, v areálu Kamencového jezera a na 
Letním kině, probíhal bohatý kulturní 
program. Iniciativa uspořádat charitativní 
„párty“ vzešla z řad místních muzikantů, 
na které se s prosbou o pomoc obrátila 
maminka jedné z nemocných holčiček. Ti 
oslovili město Chomutov, které ve 
spolupráci s místními organizacemi 
pomohlo zajistit bohatší program. Celý 
výtěžek ze vstupného putoval na 
intenzivní neurorehabilitační péči pro 
nemocnou Nikolku a Magdelenku.  

Na akci zahrály skupiny Trautenberk, 
Experience, Abdera, Madras či 
CopaCaband, zazpívali Michal Horák, 
Adéla Radimcová a Matěj Koudelka. 

Pozvání přijala také mladá zpěvačka, 
muserka a youtuberka MÍNA. 
Chomutovská knihovna celou akci 
produkčně zaštítila a doplnila program o 
stánek s nabídkou deskových her a 
s výtvarnou dílnou. 
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3. SLUŽBY KNIHOVNÁM 

 

 

Síť veřejných knihoven tvoří tři základní 

profesionální knihovny (Kulturní zařízení 

Kadaň – Městská knihovna, KVIZ – Městská 

knihovna v Jirkově, Zámek Klášterec nad 

Ohří příspěvková organizace – středisko 

městská knihovna) a 36 základních 

neprofesionálních knihoven. Chomutovská 

knihovna poskytuje knihovnám v regionu 

Chomutov odborné knihovnické služby v 

oblasti poradenské a konzultační, 

zpracovává, reviduje a aktualizuje knihovní 

fondy, zpracovává statistiku knihoven, 

vzdělává knihovníky, vytváří výměnný 

knihovní fond a zajišťuje jeho cirkulaci a 

distribuci. Poskytuje také servis 

automatizovaného knihovního systému 

využívaného pro výkon regionálních funkcí.  

Chomutovská knihovna, pověřená 

výkonem regionálních funkcí v Ústeckém 

kraji, je příjemcem dotace pro obsluhované 

knihovny. K zajištění regionálních funkcí 

v roce 2020 obdržela na základě smlouvy o 

poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu 

Ústeckého kraje dotaci ve výši 1 235 000 

Kč. Dotace byla použita v souladu se 

Zásadami zajištění výkonu regionálních 

funkcí knihoven v Ústeckém kraji. 

Do regionálního fondu bylo nakoupeno 2 

160 knihovních jednotek a z toho 51 

zvukových knih. V roce 2020 pokračovaly 

regionální knihovny také v půjčování 

stolních deskových her, nově bylo pořízeno 

105 her v celkové hodnotě 26 786 Kč. 

Až 90 procent všech zakoupených her 

směřovalo k projektu Bookstart – S knížkou 

do života. Do tohoto celostátního projektu 

se zapojilo sedm obecních knihoven, 

konkrétně Vysoká Pec, Libědice, Kovářská, 

Račetice, Bílence, Vilémov, Mašťov. Bylo 

připraveno sedm souborů po 20 knihách a 

10 hrách pro děti od 0 do 3 a od 3 do 5 let. 

Pandemická situace však nakonec zabránila 

tento projekt uskutečnit. 

Knihovní fond pro výměnné soubory, které 

kolují po síti základních neprofesionálních 

knihoven, měl ke konci roku k dispozici 

48 752 dokumentů. Distribuce a oběh 

těchto výměnných souborů probíhal 

čtyřikrát za rok. V roce 2020 bylo 35 

knihovnám bylo připraveno 201 souborů 

s celkovým počtem 13 411 svazků. Každá 

obsluhovaná knihovna obdržela knihy 

z regionálního fondu podle požadavků 

čtenářů. Žádané byly především historické, 

válečné a ženské romány. Oproti 

předešlému roku vzrostl zájem o dětskou 

literaturu pro 0–3, 3-5 let a zvukové knihy. 

Řada z obsluhovaných knihoven nemá 

vlastní knihovní fondy a výměnné soubory 

jsou pro ně jediným zdrojem dokumentů. 

Na nákup výměnného fondu přispělo 19 

zřizovatelů obsluhovaných knihoven 

celkovou částkou 79 370 Kč, za kterou se 

nakoupilo přibližně 205 svazků. 

Revize vlastního knihovního fondu 

proběhla v roce 2020 v knihovnách 

Mašťov, Málkov, Údlice, Vilémov a 

Kryštofovy Hamry. Zrevidováno bylo 

celkem 19 111 knihovních jednotek.
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  Ústecký kraj   
       

  Chomutov   
Knihovní fond   Uživatelé knihovny 

  Knihovna 
O

b
sl

u
h

o
va

n
é 

o
b

yv
at

el
st

vo
 

K
at

e
go

ri
e Přírůstky 

vlastního fondu 
na 1000 
obyvatel (bez 
VF) 

Exempláře 
periodik na 
1000 
obyvatel 

Rozsah 
knih. 
fondu             
na 
jednoho 
obyv. 

Obrat 
knih. 
fondu 

% 
registrovaných 
uživatelů               
z počtu 
obyvatel 

% uživatelů do 
15 let z 
celkového 
počtu 
registrovaných 
uživatelů 

Počet 
návštěvníků 
celkem/jednoho 
obyvatele 

01 Chomutov 49 896 8 160,6 3,1 3,4 1,3 11,7 30,6 3,3 

01 Jirkov 19 986 6 26,4 172,8 2,0 0,9 5,1 36,3 0,7 

02 Kadaň  18 615 6 103,3 3,1 2,8 0,8 6,0 33,1 1,3 

03 Klášterec n. Ohří 14 947 6 55,2 3,5 2,8 1,0 8,0 40,0 1,1 

1 Bílence 244 1 0,0 0,0 6,5 0,1 7,4 50,0 0,2 

2 Blatno 562 2 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0  0,0 0,0 

3 Boleboř 302 1 0,0 0,0 14,4 0,1 12,6 7,9 0,2 

4 Březno 1 416 3 15,5 7,1 0,8 0,1 1,0 14,3 0,0 

5 Černovice 640 2 0,0 0,0 1,8 0,2 1,7 18,2 0,1 

6 Hora Sv. Šebestiána 335 1 489,6 0,0 5,9 0,2 16,1 22,2 0,6 

7 Hrušovany 542 2 0,0 0,0 1,5 0,3 2,8 33,3 0,2 

8 Chbany 660 2 3,0 0,0 3,4 0,0 6,1 25,0 0,1 

9 Kalek 251 1 0,0 0,0 2,8 0,4 2,4 0,0 0,1 

10 Kovářská 1 039 3 27,0 0,0 8,6 0,1 19,4 20,8 0,5 

11 Kryštofovy Hamry 157 1 0,0 0,0 5,8 0,3 20,4 3,1 1,0 

12 Křimov 435 1 55,2 0,0 2,9 0,2 11,3 4,1 0,3 

13 Libědice 251 1 0,0 0,0 5,7 0,1 1,2 33,3 0,1 

14 Louchov 191 1 0,0 0,0 0,0  0,0 0,0  0,0 0,0 

15 Málkov 952 2 36,8 0,0 7,3 0,3 10,3 24,5 0,5 

16 Mašťov 584 2 0,0 0,0 5,3 0,3 9,8 12,3 0,7 

17 Měděnec 141 1 0,0 0,0 17,2 0,1 14,2 25,0 0,5 

18 Místo 427 1 0,0 0,0 3,3 0,1 6,8 31,0 0,1 

19 Okounov 384 1 0,0 0,0 5,2 0,1 1,8 0,0 0,0 

20 Otvice 693 2 0,0 0,0 2,3 0,1 0,4 0,0 0,0 

21 Perštejn 1 171 3 0,0 0,0 0,2 0,5 0,9 0,0 0,1 

22 Pesvice 182 1 0,0 0,0 9,6 0,0 2,8 20,0 0,1 

23 Pětipsy 204 1 0,0 0,0 6,1 0,0 1,0 0,0 0,0 

24 Radonice 1 204 3 0,0 2,5 2,5 0,2 2,7 18,8 0,2 

25 Račetice 407 1 0,0 0,0 3,8 0,1 6,4 42,3 0,2 

26 Spořice 1 546 3 5,8 0,0 1,9 0,3 3,6 29,1 0,4 

27 Strupčice 1 035 3 0,0 0,0 1,1 0,5 5,6 32,8 0,4 

28 Údlice 1 252 3 8,8 0,0 2,8 0,1 2,6 25,0 0,1 

29 Podlesice 339 1 0,0 0,0 1,0 0,7 3,0 0,0 0,3 

30 Vilémov 592 2 0,0 0,0 4,1 0,1 1,5 22,2 0,1 

31 Vrskmaň 317 1 0,0 0,0 7,0 0,0 5,1 25,0 0,1 

32 Všehrdy 152 1 0,0 0,0 8,8 0,2 15,1 52,2 0,5 

33 Všestudy 188 1 0,0 0,0 1,5 0,4 5,3 0,0 0,2 

34 Výsluní 436 1 0,0 0,0 3,9 0,1 3,2 7,1 0,1 

35 Vysoká Pec 1 078 3 0,0 0,0 2,2 0,1 1,6 11,8 0,1 

36 Vejprty 3 008 4 2,7 0,0 1,0 0,4 1,5 15,6 0,1 
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   Ústecký kraj   

 
       

  Chomutov   
E- služby Výpůjčky a MVS Akce pro veřejnost Pracovníci 

  Knihovna 
O

b
sl

u
h

o
va

n
é 

o
b

yv
at
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st

vo
 

K
at

e
go

ri
e Návštěvy 

webové 
stránky/ 
jednoho 
obyvatele  

Počet výpůjček 
na jednoho 
registrovaného 
uživatele 

Nabídka 
MVS 
(zaslané 
požadavky 
v ČR) 

Kulturní a 
vzdělávací 
akce/ 
1000 
obyvatel 

Návštěvníci 
kulturní a 
vzdělávací akce -                            
% z fyzických 
návštěv 

Zaměstnanci 
(přepočtený 
stav) 

Dobrovolníci 
(počet 
odpracovaných 
hodin ročně) 

01 Chomutov 49 896 8 0,9 47,5 154 10,7 24,3 34,80 0 

01 Jirkov 19 986 6 1,8 37,6 78 1,6 4,7 4,00 0 

02 Kadaň  18 615 6 0,3 41,7 26 3,0 4,9 8,00 13 

03 Klášterec n. Ohří 14 947 6 0,5 36,8 23 4,3 9,1 6,00 0 

1 Bílence 244 1 0,0 4,9 0 0,0 0,0 0,00 85 

2 Blatno 562 2 0,0  0,0 0 0,0  0,0 1,00 0 

3 Boleboř 302 1 0,0 7,6 0 0,0 0,0 1,00 0 

4 Březno 1 416 3 0,0 8,9 0 0,0 0,0 1,00 0 

5 Černovice 640 2 0,0 15,6 0 0,0 0,0 1,00 0 

6 Hora Sv. Šebestiána 335 1 0,0 6,8 0 0,0 0,0 1,00 0 

7 Hrušovany 542 2 0,0 17,4 0 0,0 0,0 0,00 84 

8 Chbany 660 2 0,0 2,0 0 0,0 0,0 1,00 0 

9 Kalek 251 1 0,0 45,7 0 0,0 0,0 0,00 120 

10 Kovářská 1 039 3 0,0 3,1 0 0,0 0,0 1,00 0 

11 Kryštofovy Hamry 157 1 0,0 9,4 0 0,0 0,0 1,00 0 

12 Křimov 435 1 0,0 4,8 0 0,0 0,0 1,00 0 

13 Libědice 251 1 0,0 53,3 0 0,0 0,0 1,00 0 

14 Louchov 191 1 0,0  0,0 0 0,0  0,0 0,00 0 

15 Málkov 952 2 0,0 20,6 0 0,0 0,0 1,00 0 

16 Mašťov 584 2 0,0 15,3 0 0,0 0,0 1,00 0 

17 Měděnec 141 1 0,0 12,4 0 0,0 0,0 1,00 0 

18 Místo 427 1 0,0 2,5 0 0,0 0,0 1,00 0 

19 Okounov 384 1 0,0 33,3 0 0,0 0,0 1,00 0 

20 Otvice 693 2 0,0 25,3 0 0,0 0,0 1,00 0 

21 Perštejn 1 171 3 0,0 12,6 0 0,0 0,0 1,00 0 

22 Pesvice 182 1 0,0 14,2 0 0,0 0,0 1,00 0 

23 Pětipsy 204 1 0,0 18,5 0 0,0 0,0 0,00 120 

24 Radonice 1 204 3 0,0 24,8 0 0,0 0,0 1,00 0 

25 Račetice 407 1 0,0 6,5 0 0,0 0,0 1,00 0 

26 Spořice 1 546 3 0,0 14,7 0 0,0 0,0 1,00 0 

27 Strupčice 1 035 3 0,0 10,3 0 0,0 0,0 1,00 0 

28 Údlice 1 252 3 0,0 11,0 0 0,0 0,0 1,00 0 

29 Podlesice 339 1 0,0 23,5 0 0,0 0,0 0,00 95 

30 Vilémov 592 2 0,0 31,7 0 0,0 0,0 1,00 0 

31 Vrskmaň 317 1 0,0 2,5 0 0,0 0,0 1,00 0 

32 Všehrdy 152 1 0,0 8,5 0 0,0 0,0 0,00 100 

33 Všestudy 188 1 0,0 10,0 0 0,0 0,0 1,00 0 

34 Výsluní 436 1 0,0 12,4 0 0,0 0,0 1,00 0 

35 Vysoká Pec 1 078 3 0,0 8,8 0 0,0 0,0 1,00 0 

36 Vejprty 3 008 4 0,0 23,3 0 0,0 0,0 2,00 0 
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4. DOPLŇOVÁNÍ, UCHOVÁVÁNÍ A 

OCHRANA KNIHOVNÍHO FONDU 

V roce 2020 probíhala akvizice elektronickou 
formou objednávání. Největšími dodavateli 
byly velkoobchody OPA, Euromedia a 
Kosmas, nově přibyl dodavatel Team Library.  
Akvizice a zpracování knihovních fondů 
probíhalo v roce 2020 plynule. Veškeré 
knihovní jednotky byly uloženy v 
knihovnickém systému Tritius podle pravidel 
RDA ve formátu MARC 21. Katalogizačním 
zpracováním jmennou a věcnou katalogizací 
prošlo celkem 10 172 knihovních jednotek. 
 
Katalogizační zpracování podle druhu 

knihovní jednotky 

Druh 
dokumentu 

počet náklady cena 

Knihy 8 841 1 934 235 2 778 000 

Hudebniny 5 912 1 361 

AV Media 222 47 450 61 022 

Brožury 167 7423 7 502 

Elektronické 
zdroje 

68 3 024 3 394 

Kartograf. 
dokumenty 

19 2 290 2 651 

Společenské 
hry 

384 115 803 167 576  

Zvukové 
knihy 

452 90 892 133 329 

Pracovní    
materiály 

14 0 960 

Celkem 10 172 2 202 029 3 155 794 

 
Akvizice knihovního fondu probíhala ve 
spolupráci se všemi pracovníky jednotlivých 
oddělení knihovny. Nejvíce knihovních 
jednotek bylo zakoupeno do oddělení 
beletrie. 
 
 
 
 
 

Statistika akvizice zkatalogizovaných 

knihovních jednotek podle jednotlivých 

oddělení 

Oddělení počet náklady cena 

Beletrie 2 256 512 351 738 704 

Naučná 
literatura 

1 250 297 329 431 508 

Oddělení pro 
děti 

a mládež 
2 011 347 633 492 912 

Čítárna 223 16 628 16 857 

Studovna 441 124 085 175 800 

Zpracování 
oddělení 

katalogizace 
1 225 300 

Pobočka 
Březenecká 

1 200 269 841 389 716 

Pobočka Oko 630 144 589 207 681 

Doplňovací 
oddělení 

2 160 489 349 702 316 

Celkem 10 172 2 202 029 3 155 794 

 

 

Regionální činnost katalogizačního 

oddělení 

Katalogizační oddělení zajišťuje také nákup a 
zpracování výměnného fondu pro knihovny 
v regionu. Knihovní fond pro výměnné soubory 
má ke konci roku 2020 k dispozici 48 752 
knihovních jednotek.  
V roce 2020 bylo z financí určených k nákupu 
výměnného fondu pořízeno 2 024 knih, z toho 
120 svazků naučné literatury, 1 904 svazků 
beletrie, 98 stolních her, 29 zvukových knih a 9 
brožur. Celkem bylo 2 160 knihovních jednotek 
v hodnotě 702 316 Kč koupeno za 489 349 Kč. 

Do fondů regionálních knihoven bylo v roce 
2020 zapsáno také 303 knihovních jednotek 
zakoupených z rozpočtů jednotlivých obcí. 

 
Porovnání 2019-2020 

Nákup   
2019 

 11 127  2 291 762  3 268 660 

Nákup 
2020 

 10 172  2 202 029  3 155 794 
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5. PŘEHLED VÝNOSŮ A NÁKLADŮ 2020 

Účet – položka Upravený rozpočet Čerpání rozpočtu 

602 – výnosy z prodeje služeb 1 665 000,00 1 505 266,97 

603 – výnosy z pronájmu 415 000,00 397 453,00 

604 – výnosy z prodaného zboží 94 000,00 94 559,00 

644 – výnosy z prodeje materiálu 32 000,00 35 010,00 

649 – ostatní výnosy z činnosti 162 000,00 160 353,00 

662 – úroky 0,00 362,95 

672 – výnosy z transferů 27 843 000,00 27 841 115,12 

V tom: příspěvek od zřizovatele 26 538 000,00 26 538 000,00 

            účelová neinv. dotace na výkon reg. fcí 1 235 000,00 1 235 000,00 

             dotace od obcí RF 22 000,00 22 140,00 

             výnosy z rozpouštěného IT 48 000,00 45 975,12 

Výnosy celkem 30 211 000,00 30 034 120,04 

501 – spotřeba materiálu 2 840 000,00 3 024 711,33 

502 – spotřeba energie 1 785 000,00 1 400 360,51 

504 – prodané zboží 73 000,00 59 149,29 

511 – opravy a udržování 2 731 000,00 2 665 811,73 

512 – cestovné 12 000,00 6 162,00 

513 – náklady na reprezentaci 18 000,00 15 739,00 

518 – ostatní služby 2 066 000,00 1 974 218,57 

521 – mzdové náklady celkem 14 633 000,00 13 495 619,00  

Z toho OON 1 205 000,00 670 092,00 

524 – zákonné sociální pojištění 4 424 000,00 4 321 954,00 

525 – jiné soc. pojištění Kooperativa 36 000,00 35 733,00 

527 – zákonné sociální náklady (FKSP, 
stravenky) 

579 000,00 549 770,54 

528 – jiné sociální náklady 28 000,00 29 200,00 

532,538 – ostatní daně a poplatky 2 000,00 - 14 060,46 

547 – manka a škody 0,00 14 643,00 

549 – ostatní náklady z činnosti 131 000,00 121 930,75 

551 – odpisy dlouhodobého majetku 526 000,00 525 740,00 

558 – náklady z DDM 300 000,00 280 546,49 

591 – daň z příjmů 27 000,00 27 428,97 

Náklady celkem 30 211 000,00 28 534 657,77 

Výsledek hospodaření 0 1 499 462,27 

 

V roce 2020 skončilo hospodaření 

Chomutovské knihovny s hospodářským 

výsledkem ve výši 1 499 tisíc Kč. Provoz 

organizace byl zajišťován zejména 

z příspěvku od zřizovatele dle schváleného 

cash flow ve výši 26 538 tisíc Kč. Vlastní 

výnosy organizace činily částku 2 193 tisíc 

Kč. 

Výši hospodářského výsledku ovlivnily 

nedočerpané mzdové prostředky ve výši 

1 195 tisíc Kč, dále související odvody a 

spotřeba elektrické energie. 
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Náklady představovaly částku 28 535 tisíc 

Kč, z čehož nejvíce bylo vydáno na mzdové 

náklady, s nimi související odvody, 

spotřební materiál (z toho knihy 1 607 tisíc 

Kč), dále opravy, údržbu a spotřebu energií. 

Veškeré výdaje byly posuzovány z hlediska 

nezbytnosti v souladu s usnesením rady 

města č. 236/2020 z 30. března 2020. 

Investiční akce byly odloženy.  

Rozpočet organizace bylo nezbytné 

v průběhu roku několikrát upravit. Díky 

nepříznivé situaci nebyly naplňovány 

plánované vlastní výnosy, naopak došlo 

k posílení položky na opravy z původních 

plánovaných 1 500 tisíc Kč na celkových 

2 666 tisíc Kč.  

Celkově knihovna obdržela dotace ve výši 

1 257 tisíc Kč (z čehož 1 235 tisíc Kč bylo 

určeno na zajištění výkonu regionálních 

funkcí po knihovnách regionu) a účelovou 

dotaci od obcí na zkvalitnění knihovního 

fondu výměnných souborů celkové výši 

22,1 tisíc Kč. 

V roce 2020 obdržela Chomutovská 

knihovna dary na zkvalitnění knihovního 

fondu výměnných souborů pro regionální 

knihovny v celkové hodnotě 57 tisíc Kč. 
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6. ZAMĚSTNANCI, ZVYŠOVÁNÍ KVALIFIKACE 

Odborní pracovníci Chomutovské knihovny 
(knihovníci) v roce 2020 absolvovali celkem 
12 vzdělávacích akcí v rozsahu 57 
vyučovacích hodin. Školení probíhala 
převážně v Ústí nad Labem, Praze, 
Karlových Varech, Táboře a online formou 
také v Chomutově.  
 
V roce 2020 se chomutovští knihovníci 
zapojili do následujících vzdělávacích akcí:   
 

-  Seminář Komix 
- Bezpečné chování paměťových institucí  

v kyberprostoru 

- Den zdravého mozku a paměti – vliv 

moderních technologií 

- Školení požární ochrany a bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci 

- Čtenářská gramotnost Místního 

akčního plánu ll 

- Festival Knihex Praha a udělování cen 

Zlatá stuha 

- Tabook – seminář se spisovatelkou 

Ninou Rutovou  

- Design knihoven za fjordem 

- Rešeršní strategie, postupy, 

informační zdroje 

- Bookstart  

- Dílna knihovníků trenérů paměti  
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7. VZTAHY S VEŘEJNOSTÍ, PROPAGACE 

KNIHOVNY 

Jednou z priorit Chomutovské knihovny je 

pravidelná a otevřená komunikace 

s veřejností. Naplňování tohoto cíle bylo 

v roce 2020 mnohem náročnější než 

v jiných obdobích. V průběhu roku 

docházelo k mnoha úpravám podmínek 

provozu veřejných knihoven a pro běžného 

uživatele jejich služeb byla orientace 

v jednotlivých vládních opatřeních mnohdy 

velmi složitá. Vzhledem k časté aktualizaci 

provozní doby i rozsahu poskytovaných 

služeb byla proto posílena role sociálních 

sítí, jejichž prostřednictvím bylo možné 

reagovat co nejpohotověji. To se ukázalo 

jako nezbytné i s ohledem na skutečnost, 

že interpretace obsahu nařízení vlády byla 

v řadě médií zcela odlišná.  

Flexibilita vlastních informačních kanálů 

byla rovněž využita při propagaci 

jednotlivých kulturních akcí. Ty v roce 2020 

nemohly být plánovány s ohledem na 

platná opatření s dostatečným předstihem, 

proto bylo nutné po rozhodnutí o jejich 

realizaci informovat veřejnost v co 

možná nejbližším termínu. 

Formou kontaktní kampaně proběhla 

propagace aktivit knihovny v rámci 

charitativního festivalu „Party, která 

pomáhá…“ v areálu Kamencového jezera. 

Zde byla organizace prezentována na 

stanovišti s nabídkou stolních a karetních 

her, jimiž disponuje ve vlastním fondu. 

Pokračovaly i přípravné práce na zavedení 

jednotného vizuálního stylu, v důsledku 

restriktivních opatření a poklesu příjmů 

z vlastní činnosti však byla realizace 

odložena na pozdější období. 

Chomutovská knihovna figuruje rovněž 

v ambiciózním projektu města na 

rekonstrukci objektu bývalých lázní. Právě 

s poskytováním knihovnických služeb 

projekt počítá, což by v důsledku 

znamenalo přestěhování provozu do 

moderních prostor, které by naplňovaly 

potřeby knihovny 21. století.   
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VVÝZNAMNÉ ČÍSELNÉ UKAZATELE 

 

 2019 2020 

Knihovní fond  11 127 10 172 

 

Knihy 9 719 8 841 

Hudebniny 6 5 

AV média 142 222 

Brožury 260 167 

Elektronické zdroje 100 68 

Kartografické dokumenty 133 19 

Společenské hry 311 384 

Zvukové knihy 296 452 

E-knihy (Palmknihy) 1 669 3 056 

Periodika (Komplety) - 12 

Pracovní materiály - 14 

 

Knihovní fond jednotlivých oddělení (knihovní jednotky) 11 127 10 172 

 

Beletrie 2 121 2 258 

Naučná literatura 1 720 1 250 

Oddělení pro děti a mládež 2 156 2 010 

Čítárna 198 223 

Studovna 229 453 

Ekonomické 0 0 

Zpracování – oddělení katalogizace 5 1 

Pobočka Březenecká 1 152 1 200 

Pobočka Oko 782 629 

Hudební oddělení 0 0 

Doplňovací oddělení 2 764 2 160 

 

Stav knihovního fondu sledovaného roku 215 939 218 115 

Bibliografické záznamy (kromě katalogizačních) 77 88 

Registrovaní uživatelé 6 490 5 827 

Výpůjčky (kromě cirkulace výměnných souborů a MVS) 366 496 276 781 

MVS 709 468 

Cirkulace výměnných souborů (knihovní jednotky) 12 756 13 785 

Vzdělávací akce pro knihovníky 116 23 

Vzdělávací a kulturní akce pro veřejnost 1 165 535 

Výpůjčky e-knih 425 808 
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PŘEHLED VZDĚLÁVACÍCH A KULTURNÍCH AKCÍ PRO VEŘEJNOST 

 

Koncerty 

1. Tříkrálový charitativní koncert – smíšený 
pěvecký sbor NA-HLAS 
Datum konání: 5. 1. 2020 – 5. 1. 2020 

Místo konání: Galerie Lurago 

Počet akcí: 1 

Účast: 35 (charitativní sbírka) 

2. Voilá! – Zdeňka Trvalcová 
Datum konání: 22. 6. 2019 – 22. 6. 2020 

Místo konání: atrium 

Počet akcí: 1 

Účast: 219 

3. Noc kostelů 2020 – vystoupení žáků ZUŠ 
T.G. Masaryka 
Datum konání: 12. 6. 2020 – 12. 6. 2020 

Místo konání: kostel sv. Ignáce, kostel sv. 
Kateřiny, kostel Nanebevzetí Panny Marie 

Počet akcí: 1 

Účast: 300 (spolupráce) 

4. HLASkontraBAS – festival OBNAŽENI 
Datum konání: 14. 8. 2020 – 14. 8. 2020 

Místo konání: atrium 

Počet akcí: 1 

Účast: 60 (spolupráce) 

5. Vladimír Merta 
Datum konání: 24. 7. 2020 – 24. 7. 2020 

Místo konání: atrium 

Počet akcí: 1 

Účast: 80 

 

 

6. A-session – bluegrass band Album, gothic 
music Arcus 
Datum konání: 22. 7. 2020 – 22. 7. 2020 

Místo konání: atrium 

Počet akcí: 1 

Účast: 151 

7. Country fest – Album, Makovec, Minďa 
band – Žatec, Nepřátelé rytmu – Ostrov, 
Od plotny skok - Litoměřice 
Datum konání: 30. 8. 2020 – 30. 8. 2020 

Místo konání: atrium 

Počet akcí: 1 

Účast: 74 

8. Koncert ke Dni horníků – Velký dechový 
orchestr Severočeských dolů a.s. 
Datum konání: 10. 9. 2020 – 10. 9. 2020 

Místo konání: atrium 

Počet akcí: 1 

Účast: 100 

9. Indian summer open air – Dokruhu, 
Noční klid, Hot Pants, The ENPLS – Praha, 
Manon Meurt - Rakovník 
Datum konání: 12. 9. 2020 – 12. 9. 2020 

Místo konání: atrium 

Počet akcí: 1 

Účast: 42 

10. Párty pomáhá Nikolce a Magdalence – 
dobročinný hudební festival 
Datum konání: 20. 9. 2019 – 20. 9. 2019 

Místo konání: Letní kino 

Počet akcí: 1 

Účast: 750 (spolupráce) 
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Přednášky 

1. Psycholigie a spiritualita – přednáší 
Leopold Slaninka 
Datum konání: 15. 1., 29. 1., 26. 2. 2020  

Místo konání: velký sál 

Počet akcí: 3 

Účast: 126 

2. Podkarpatská Rus – cestopis Šebestiána 
Šulce 
Datum konání: 23. 1. 2020 – 23. 1. 2020 

Místo konání: velký sál 

Počet akcí: 1 

Účast: 44 

3. Východní Indonésií – cestopis Radky 
Tkačíkové 
Datum konání: 24. 2. 2020 – 24. 2. 2020 

Místo konání: velký sál 

Počet akcí: 1 

Účast: 35 

4. Pěšky Patagonií – Marie Šnajdrová 
Datum konání: 14. 9. 2020 – 14. 9. 2020 

Místo konání: velký sál 

Počet akcí: 1 

Účast: 100 (nájem) 

Besedy, divadlo, tanec 

1. Povídání o bylinkách, PaedDr. Jiří Roth 
Datum konání: 8. 1., 5. 2., 4. 3., 2. 9. 2020 

Místo konání: učebna č. 66  

Počet akcí: 4 

Účast: 80 

2. SONS – určeno pro slabozraké a nevidomé 
Datum konání: 16. 1., 20. 2., 18. 6., 17. 9., 
2020 

Místo konání: učebna č. 66  

Počet akcí: 4 

Účast: 92 

3. Spisovatelé do knihoven 

- Michal Ajvaz 14. 1. 2020 

- Jan Škrob 17. 2. 2020 

- Pavla Horáková 10. 3. 2020 

Místo konání: velký sál  

Počet akcí: 3 

Účast: 136  

4. Česká numismatická společnost – klubové 
setkání 
Datum konání: setkávání 4x do měsíce 

Místo konání: učebna č. 66 

Počet akcí: 20 

Účast: 200 

 
5. PROMÍTEJ I TY! Projekce dokumentárních 

filmů 
Datum konání: 31. 1., 28. 2. 2020 

Místo konání: velký sál 

Počet akcí: 2 

Účast: 35 

6. SLAM POETRY – festival Obnaženi 
Datum konání: 12. 8. 2020 – 12. 8. 2020 

Místo konání: atrium 

Počet akcí: 1 

Účast: 120 (spolupráce) 

7. Divadelní představení jarní prázdniny – 
divadlo Čučka  
Datum konání: 3. 2. 2020 – 3. 2. 2020 

Místo konání: atrium 

Počet akcí: 1 

Účast: 43 
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8. Divadelní představení Čecháčci a Čoboláci 
Datum konání: 13. 8. 2020 – 13. 8. 2020 

Místo konání: atrium 

Počet akcí: 1 

Účast: 54 

9. V rytmu orientu – galashow orientálních 
tanců 
Datum konání: 15. 8. 2020 – 15. 8. 2020 

Místo konání: atrium 

Počet akcí: 1 

Účast: 100 

Výstavy 

1. Marie Svobodová – Babí léto v pastvinách 
Datum konání: 29. 11. 2019 – 30. 1. 2020 

Místo konání: galerie Lurago 

Počet akcí: 1 

Účast: 121 (v roce 2020) 

2. Lenka Herzogová – Doteky 
Datum konání: 21. 11. 2019 – 20. 1. 2020 

Místo konání: galerie Špejchar 

Počet akcí: 1 

Účast: 9 (v roce 2020) 

3. Lenka Gartnerová – obrazy 
Datum konání: 2. 12. 2019 – 30. 1. 2020 

Místo konání: galerie Na síti 

Počet akcí: 1 

Účast: volně v prostoru 

4. Jiří Jiroutek – Na cestě/ On the road 
Datum konání: 17. 1. – 28. 2. 2020 

Místo konání: galerie Špejchar 

Počet akcí: 1 

Účast: 153 

5. Ladislav Steňko – Vzpomínka na Láďu 
Datum konání: 31. 1. – 27. 3. 2020 

Místo konání: galerie Lurago 

Počet akcí: 1 

Účast: 257 

6. Heidi Šottová – ORNAMENTY 
Datum konání: 6. 2. – 3. 4. 2020 

Místo konání: galerie Na síti 

Počet akcí: 1 

Účast: volně v prostoru 

7. Vlk náš staronový soused 
Datum konání: 18. 1. – 30. 3. 2020 

Místo konání: předsálí naučného oddělení 

Počet akcí: 1 

Účast: 1 000 

8. Jitka Kůsová – Z podstaty bytí 
Datum konání: 6. 3. – 26. 6. 2020 

Místo konání: galerie Špejchar 

Počet akcí: 1 

Účast: 166 (+ virtuální prohlídka) 

9. S koronavirem v zádech, Benátky 2020 
Roman Dušek, Miroslav Rada, Bořek 
Zasadil, Libor Zavoral 
Datum konání: 3. 7. – 21. 8. 2020 

Místo konání: galerie Lurago 

Počet akcí: 1 

Účast: 64 

10. Pavlína Rampachová Valdová – Růst 
 v mizení 
Datum konání: 18. 7. – 19. 9. 2020 

Místo konání: galerie Špejchar 

Počet akcí: 1 

Účast: 256 
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11. SVĚT Z KOSTIČEK 
Datum konání: 8. 9. 2020 – 31. 3.2. 2021 

Místo konání: předsálí naučného oddělení  

Počet akcí: 1 

Účast: 5 000 

12. NEZAPOMENEME – výstava k uctění 
výročí konce 2. sv. války 
Datum konání: 10. 9. – 26. 9. 2020 

Místo konání: galerie Lurago 

Počet akcí: 1 

Účast: 259 

13. Ladislav Antonický – Můj svět má radost, 
klient sociálních služeb Chomutov 
Datum konání: 10. 9. – 8. 10. 2020 

Místo konání: galerie Na síti 

Počet akcí: 1 

Účast: volně v prostoru 

14. Jan Kopecký – Kouzlo ženy 
Datum konání: 12. 10. – 13. 11. 2020 

Místo konání: galerie Na síti 

Počet akcí: 1 

Účast: volně v prostoru 

15. Jiří Janda – V ZAHRADĚ 
2 hudebně výtvarné dílny – Kresby 
smyčcem 
a Zahrada snivců 
Datum konání: 26. 9. – 7. 11. 2019 

Místo konání: galerie Špejchar 

Počet akcí: 3 

Účast: 70  

16. Grafické techniky v obrazech II – Zimová 
Hana 
Datum konání: 2. 10. – 11. 12. 2020 

Místo konání: galerie Lurago 

Počet akcí: 1 

Účast: 22 (uzavřeno po 2 dnech) 

17. 7um– Sedlo Klára, Miroslav Mužík, Michal 
Janovský, Ladislav Chabr, Pavel 
Janouškovec, Roman Novák, Karel Gyurjan 
Datum konání: 4. 12. 2020 – 15. 1. 2021 

Místo konání: galerie Špejchar 

Počet akcí: 1 

Účast: 60 
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CHOMUTOVSKÁ KNIHOVNA V MÉDIÍCH 

1. Agentura ochrany přírody a krajiny: Vlci 

v Chomutovské knihovně 

Výstavu o vlcích si mohou návštěvníci 

Chomutovské knihovny prohlédnout od 

zítřka až do konce března. Například si vlka 

spojují výhradně s hlubokými, 

neobydlenými hvozdy a pak je zprávy o 

jejich výskytu v blízkosti osídlení mohou 

znepokojit," vysvětluje Linda Zachystalová 

z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR. 

"Cílem výstavy je tyto základní informace o 

vlcích předat veřejnosti. 

19.1.2020 parlamentnilisty.cz, 80% 

2. Únor v chomutovské knihovně: Rande 

naslepo, prázdninové tvoření pro děti i vlčí 

výstava 

Je možné pochopit svůj vlastní život při 

četbě Bílé velryby, Hraběte Monte Christa, 

Romea a Julie, Vinnetoua nebo Máje? 

Představení vzniklo na základě 

stejnojmenné knihy Marka Tomana 

(ilustrace Františka Loubat, nakladatelství 

Baobab, 2018). Od září loňského roku již 

navštívili Chomutovskou knihovnu básníci 

Ondřej Hložek a Jonáš Zbořil, spisovatelé 

Radek Malý, Markéta Hejkalová a Michal 

Ajvaz. 

28.1.2020 e-chomutovsko.cz - (TZ), 80% 

3. V Chomutovské knihovně zasvětí do 

tajů bylinkářství 

Chomutov – Ať jde o ostropestřec, kostival 

či heřmánek nebo další bylinky, všechny 

mají blahodárné účinky na lidské zdraví. 

Jaké jsou jejich vlastnosti a jaké je použití 

jednotlivých zástupců přírodní apatyky 

prozradí na besedě v Chomutovské 

knihovně odborník Jiří Roth. Uskuteční se 

ve středu 5. února od 17 do 20 hodin. 

31.1.2020 Chomutovský deník - (še), strana 
3, 80% 

4. Čtenářská amnestie, deskovky, 

nocování s Andersenem, to je březen v 

chomutovské knihovně 

Držitelka ocenění Magnesia Litera 2019 

Pavla Horáková zavítá do Chomutova. V 

březnu vysílá do Chomutova Asociace 

spisovatelů a českých knihoven 

spisovatelku, překladatelku a publicistku 

Pavlu Horákovou. Od září loňského roku již 

navštívili Chomutovskou knihovnu autoři 

Ondřej Hložek, Jonáš Zbořil, Radek Malý, 

Markéta Hejkalová, Michal Ajvaz a Jan 

Škrob. 

25.2.2020 e-chomutovsko.cz - (TZ, 80% 

5. Deskohrátky proběhly v Chomutovské 

knihovně 

Žáci páté třídy z prvního stupně ZŠ Školní 

navštívili v Chomutovské knihovně 

Deskohrátky. "S velkým nadšením si mohli 

vyzkoušet s kamarády deskovky, najít 

parťáka na hraní nebo si užít zábavné 

odpoledne. 

10.3.2020 chomutovsky.denik.cz - autor 
externí, 80% 

6. Chomutovská knihovna je zavřená, 

zrušila také akce 

Opatření se týká také poboček Březenecká 

a Kino Oko. "Minimálně do 18. dubna bude 

kvůli preventivním opatřením v souvislosti 

s koronavirem uzavřena chomutovská 

knihovna i její pobočky Březenecká a Kino 

Oko. Čtenářům bude automaticky 

prodloužena výpůjční doba. 

11.3.2020 chomutovsky.denik.cz - Hynek 
Dlouhý, 80% 
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7. V Chomutovské knihovně se sešli 

příznivci deskových her 

CHOMUTOV (soš) — Stovky deskových her 

přilákaly uplynulý víkend neméně 

návštěvníků. Nadšenci se pak zúčastnili 

několika turnajů. K dispozici byl také stroj 

na výrobu ozdobných placek. 

12.3.2020 ohremedia.cz - Napsal(a): Soňa 
Šímová, 80% 

8. Chomutovská knihovna je zavřená, 

zrušila také akce 

Chomutov – Minimálně do 18. dubna bude 

kvůli preventivním opatřením v souvislosti 

s koronavirem uzavřena chomutovská 

knihovna i její pobočky Březenecká a Kino 

Oko. Ruší se také všechny akce v tomto 

období. Čtenářům bude automaticky 

prodloužena výpůjční doba. 

12.3.2020 Chomutovský deník - (hd), 
strana 2, 80% 

9. Chomutovskou knihovnu navštěvuje 

skoro tisíc dětí, počet čtenářů stoupá 

"Momentálně patří u dětí k 

nejoblíbenějším knihám Babička drsňačka, 

Pan Smraďoch, Deník malého poseroutky, 

Příběhy se šťastným koncem, Harry 

Potter," vyjmenovává současné šlágry 

ředitel Fryč. Součástí služeb knihovny jsou i 

kurzy jazyků nebo počítačové gramotnosti 

pro seniory. Děti by ale o nic přijít neměly. 

3.4.2020 chomutovsky.denik.cz - Kamila 
Minaříková, 80% 

10. Chomutovská knihovna se již brzy 

otevře veřejnosti, její provoz bude ale 

značně omezen 

V provozu bude oddělení beletrie, oddělení 

naučné literatury, oddělení dětské 

literatury a pobočka v kině Oko. Čtenáři 

nebudou moci využít ani toalety. Galerie 

Špejchar a galerie Lurago se veřejnosti 

otevřou 11. května. 

28.4.2020 e-chomutovsko.cz - (TZ), 80% 

11. Chomutovská knihovna otevře v 

pondělí 4. května v omezeném režimu 

V provozu bude oddělení beletrie, oddělení 

naučné literatury, oddělení dětské 

literatury a pobočka v kině Oko. Čtenáři 

nebudou moci využít ani toalety. Galerie 

Špejchar a galerie Lurago se veřejnosti 

otevřou 11. května. 

30.4.2020 chomutovsky.denik.cz - autor 
externí, 80% 

12. Chomutovská knihovna otevře v 

pondělí 4. května v omezeném režimu 

V provozu bude oddělení beletrie, oddělení 

naučné literatury, oddělení dětské 

literatury a pobočka v kině teratury Oko. 

Čtenáři nebudou moci využít ani toalety. 

Galerie Špejchar a galerie Lurago se 

veřejnosti otevřou 11. května. 

2.5.2020 Chomutovský deník - (edb), strana 
4, 80% 

13. Pobočka chomutovské knihovny na 

Březenecké je větší 

Pobočka chomutovské knihovny na 

Březenecké je větší, rozšířila totiž své 

prostory. Nová místnost prošla rozsáhlou 

opravou a bude sloužit jako zázemí pro 

nejmenší čtenáře. Ti se můžou těšit na 

dětskou hernu i čítárnu. 

22.5.2020 Rádio Blaník sever - Zprávy 
16:56, pořadí 2, 80% 

15. Léto s chomutovskou knihovnou: 

Hudba, tanec, divadlo, výstavy nebo 

festival současného umění Obnaženi 

Vladimír Merta se narodil 20. ledna 1946 v 

Praze. Karlem Krylem, Jaroslavem Hutkou, 

Vlastimilem Třešňákem) se stal pro tisíce 



33 
 

lidí symbolem odporu proti 

komunistickému režimu. Učil kulturologii 

na Univerzitě Karlově a filmovou hudbu na 

FAMU. 

1.7.2020 e-chomutovsko.cz - (TZ), 80% 

16. A-Session v atriu Chomutovské 

knihovny 

Koncertovat zde od 17 hodin budou kapely 

Arcus a Album. Nejčastěji však hraje na 

středověkých marktech v ČR, Rakousku, 

Německu, Francii a Holandsku. Z 

Chomutova je i formace Album v čele s 

kapelníkem Petrem Gärtnerem. 

21.7.2020 chomutovsky.denik.cz - Edvard 
D. Beneš, 80% 

17. Čecháčci a Čoboláci vás pobaví v atriu 

chomutovské knihovny 

Autorská komediální kreace Čecháčci a 

Čoboláci je společným dílem Pala Seriša a 

Filipa Tellera, kteří spolu absolvovali Ateliér 

Fyzického divadla na JAMU v Brně. 

Inscenace je na pomezí stand-up comedy a 

divadla. O autorovi: Redaktor Deníku 

Martin Košťál doporučuje 

13.8.2020 Chomutovský deník, strana 2, 
80% 

18. V chomutovské knihovně vám 

pomohou obalit učebnice 

Chomutov – Potřebujete obalit učebnice na 

nový školní rok? Vyhnete se tak frontám a 

dlouhému čekání na začátku září. Balit 

můžete v knihovně v oddělení beletrie, 

naučné literatury a dětského oddělení. 

15.8.2020 Chomutovský deník - (tx), strana 
2, 80% 

19. V atriu chomutovské knihovny se bude 

tančit v rytmu orientu 

Akce se uskuteční dnes v atriu 

chomutovské knihovny. Vstupné stojí 100 

Kč. 

15.8.2020 Chomutovský deník, strana 2, 
80% 

20. Country Fest bude v atriu 

Chomutovské knihovny 

"Začátek bude patřit ostřílené country 

formaci Nepřátelé rytmu. Následovat bude 

country folk rocková skupina Minďa Band 

ze Žatce a závěr celého odpoledne obstará 

domácí kapela Album, se svými rychlými a 

strhujícími skladby z bluegrassu i pop -

rocku. Poděkování patří statutárnímu 

městu Chomutov. 

24.8.2020 chomutovsky.denik.cz - autor 

externí, 80% 

21. Do atria Chomutovské knihovny na 

nedělní Country Fest 

Začátek bude patřit ostřílené formaci 

Nepřátelé rytmu. Po ní vystoupí první host 

z Ostrova nad Ohří, a sice skupina DRC. 

Dalším vystupujícím bude domácí 

Makovec, Následovat bude country folk 

rocková skupina Minďa Band ze Žatce a 

závěr celého odpoledne obstará domácí 

kapela Album. 

26.8.2020 Chomutovský deník - Petr 
Gärtner, strana 2, 80% 

22. Chomutovská knihovna nabízí: 

přednášky, výstavy i Noc literatury 

Novinkou je Bookstart pro děti 3–6 let, a to 

každý čtvrtek od 16 hodin v Bublině u 

dětského oddělení. 3. října od 14 hodin 

proběhne v galerii Špejchar doprovodný 

program k výstavě Jiřího Jandy V ZAHRADĚ. 

Program nese název ZAHRADA SNIVCŮ, jde 

o jde o autorskou performanci s hostujícím 

hudebníkem Jaroslavem Kořánem. 

4.10.2020 chomutovsky.denik.cz - autor 
externí, 80% 
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23. Chomutovská knihovna půjčuje přes 

výdejní okénko 

Chomutovská knihovna má tak, jako další 

knihovny, otevřeno výdejní okénko pro své 

čtenáře. "Je to okno směrem k tržnici. 

Otevřené je pondělí – pátek 9 -18 hodin a v 

sobotu 9 – 12 hodin. 

26.11.2020 chomutovsky.denik.cz - autor 
externí, 80% 

24. Chomutovská knihovna půjčuje přes 

výdejní okénko 

Chomutovská knihovna má tak jako další 

knihovny otevřeno výdejní okénko pro své 

čtenáře. Je to okno směrem k tržnici. 

Otevřené je pondělí – pátek 9 -18 hodin a v 

sobotu 9 – 12 hodin. 

28.11.2020 Chomutovský deník - (luk), 

strana 2, 80% 

25. Ve čtvrtek se otevřela také 

Chomutovská knihovna 

Chomutov – Od čtvrtka 3. prosince má 

otevřeno Chomutovská knihovna. Pobočka 

kino Oko se návštěvníkům otevře až v 

pondělí 7. prosince. Internet je pro čtenáře 

omezen pouze na 15 minut. 

4.12.2020 Chomutovský deník - (edb), 

strana 2, 80% 

 

Chomutovský deník: 

Knihy zaujaly. Chomutovský deník [online]. 

2020, (28), 2 [cit. 2020-02-06]. ISSN 1214-

8504. Dostupné z: 

http://www.chomutovsky.denik.cz/ 

ŠEBESTOVÁ, Miroslava. Bedřich Fryč: Na 
knihu si najdu čas každý večer a rád čtu i o 
víkendech. In: Chomutovsky.denik.cz 
[online]. 2020, (109) [cit. 2020-05-25]. 
Dostupné z: 
https://chomutovsky.denik.cz/zpravy_regi

on/bedrich-fryc-na-knihu-si-najdu-cas-
kazdy-vecer-a-rad-ctu-i-o-vikendech-
20200418.html 
 
ŠEBESTOVÁ, Miroslava. Další porce "úplně 
jiného" umění. Do Chomutova vtančí 
Obnaženi. In: Chomutovsky.denik.cz 
[online]. 2020 [cit. 2020-08-04]. Dostupné 
z: 
https://chomutovsky.denik.cz/zpravy_regi
on/dalsi-porce-uplne-jineho-umeni-do-
chomutova-vtanci-obnazeni-
20200728.html 
 
Nástup 

(soš). Michal Ajvaz představil v Chomutově 

svou nejnovější knihu. – Nástup, 

(22.1.2020). Roč. 28, č. 3, s.64, fot. 

(r). Prázdniny v knihovně. – Nástup, 

(29.1.2020). Roč. 28, č. 4, s. 4., fot.  

(r). Výstava vyvrací zažité představy o 

nebezpečné šelmě. – Nástup, (5.2.2020). 

Roč. 28, č. 5, s. 6., fot.  

(red). Cestou po Indonésii v knihovně. – 

Nástup, (19.2.2020). Roč. 28, č. 7, s. 4. 

(soš). Knihovna děti stále láká. – Nástup, 

(19.2.2020). Roč. 28, č. 7, s. 6., fot.  

(r). Dokumentární projekce v knihovně. – 

Nástup, (26.2.2020). Roč. 28, č. 8, s. 6.  

e-chomutovsko.cz 

(TZ). Vlk může přicházet blíž k obydlím, 

lidem se ale vyhýbá. Chomutovská 

knihovna zve na zajímavou výstavu. E-

chomutovsko.cz [online]. 2020, (18) [cit. 

2020-01-29]. Dostupné z: http://www.e-

chomutovsko.cz/zpravy/chomutov/91066-

vlk-muze-prichazet-bliz-k-obydlim-lidem-

se-ale-vyhyba-chomutovska-knihovna-zve-

na-zajimavou-vystavu 

(TZ). Únor v chomutovské knihovně: Rande 

naslepo, prázdninové tvoření pro děti i vlčí 

http://www.chomutovsky.denik.cz/
https://chomutovsky.denik.cz/zpravy_region/bedrich-fryc-na-knihu-si-najdu-cas-kazdy-vecer-a-rad-ctu-i-o-vikendech-20200418.html
https://chomutovsky.denik.cz/zpravy_region/bedrich-fryc-na-knihu-si-najdu-cas-kazdy-vecer-a-rad-ctu-i-o-vikendech-20200418.html
https://chomutovsky.denik.cz/zpravy_region/bedrich-fryc-na-knihu-si-najdu-cas-kazdy-vecer-a-rad-ctu-i-o-vikendech-20200418.html
https://chomutovsky.denik.cz/zpravy_region/bedrich-fryc-na-knihu-si-najdu-cas-kazdy-vecer-a-rad-ctu-i-o-vikendech-20200418.html
https://chomutovsky.denik.cz/zpravy_region/dalsi-porce-uplne-jineho-umeni-do-chomutova-vtanci-obnazeni-20200728.html
https://chomutovsky.denik.cz/zpravy_region/dalsi-porce-uplne-jineho-umeni-do-chomutova-vtanci-obnazeni-20200728.html
https://chomutovsky.denik.cz/zpravy_region/dalsi-porce-uplne-jineho-umeni-do-chomutova-vtanci-obnazeni-20200728.html
https://chomutovsky.denik.cz/zpravy_region/dalsi-porce-uplne-jineho-umeni-do-chomutova-vtanci-obnazeni-20200728.html
http://www.e-chomutovsko.cz/zpravy/chomutov/91066-vlk-muze-prichazet-bliz-k-obydlim-lidem-se-ale-vyhyba-chomutovska-knihovna-zve-na-zajimavou-vystavu
http://www.e-chomutovsko.cz/zpravy/chomutov/91066-vlk-muze-prichazet-bliz-k-obydlim-lidem-se-ale-vyhyba-chomutovska-knihovna-zve-na-zajimavou-vystavu
http://www.e-chomutovsko.cz/zpravy/chomutov/91066-vlk-muze-prichazet-bliz-k-obydlim-lidem-se-ale-vyhyba-chomutovska-knihovna-zve-na-zajimavou-vystavu
http://www.e-chomutovsko.cz/zpravy/chomutov/91066-vlk-muze-prichazet-bliz-k-obydlim-lidem-se-ale-vyhyba-chomutovska-knihovna-zve-na-zajimavou-vystavu
http://www.e-chomutovsko.cz/zpravy/chomutov/91066-vlk-muze-prichazet-bliz-k-obydlim-lidem-se-ale-vyhyba-chomutovska-knihovna-zve-na-zajimavou-vystavu


35 
 

výstava. E-chomutovsko.cz [online]. 2020, 

(28) [cit. 2020-01-29]. Dostupné z: 

http://www.e-

chomutovsko.cz/zpravy/chomutov/91141-

unor-v-chomutovske-knihovne-rande-

naslepo-prazdninove-tvoreni-pro-deti-i-

vlci-vystava 

(TZ). Léto s chomutovskou knihovnou: 
Hudba, tanec, divadlo, výstavy nebo 
festival současného umění Obnaženi. In: E-
chomutovsko.cz [online]. 2020 [cit. 2020-
07-15]. Dostupné z: http://www.e-
chomutovsko.cz/zpravy/chomutov/92393-
leto-s-chomutovskou-knihovnou-hudba-
tanec-divadlo-vystavy-nebo-festival-
soucasneho-umeni-obnazeni 
 

 

 

 
 
 
 

http://www.e-chomutovsko.cz/zpravy/chomutov/91141-unor-v-chomutovske-knihovne-rande-naslepo-prazdninove-tvoreni-pro-deti-i-vlci-vystava
http://www.e-chomutovsko.cz/zpravy/chomutov/91141-unor-v-chomutovske-knihovne-rande-naslepo-prazdninove-tvoreni-pro-deti-i-vlci-vystava
http://www.e-chomutovsko.cz/zpravy/chomutov/91141-unor-v-chomutovske-knihovne-rande-naslepo-prazdninove-tvoreni-pro-deti-i-vlci-vystava
http://www.e-chomutovsko.cz/zpravy/chomutov/91141-unor-v-chomutovske-knihovne-rande-naslepo-prazdninove-tvoreni-pro-deti-i-vlci-vystava
http://www.e-chomutovsko.cz/zpravy/chomutov/91141-unor-v-chomutovske-knihovne-rande-naslepo-prazdninove-tvoreni-pro-deti-i-vlci-vystava
http://www.e-chomutovsko.cz/zpravy/chomutov/92393-leto-s-chomutovskou-knihovnou-hudba-tanec-divadlo-vystavy-nebo-festival-soucasneho-umeni-obnazeni
http://www.e-chomutovsko.cz/zpravy/chomutov/92393-leto-s-chomutovskou-knihovnou-hudba-tanec-divadlo-vystavy-nebo-festival-soucasneho-umeni-obnazeni
http://www.e-chomutovsko.cz/zpravy/chomutov/92393-leto-s-chomutovskou-knihovnou-hudba-tanec-divadlo-vystavy-nebo-festival-soucasneho-umeni-obnazeni
http://www.e-chomutovsko.cz/zpravy/chomutov/92393-leto-s-chomutovskou-knihovnou-hudba-tanec-divadlo-vystavy-nebo-festival-soucasneho-umeni-obnazeni
http://www.e-chomutovsko.cz/zpravy/chomutov/92393-leto-s-chomutovskou-knihovnou-hudba-tanec-divadlo-vystavy-nebo-festival-soucasneho-umeni-obnazeni

