
MĚSTSKÁ KNIHOVNA DOBŘÍŠ      

              

Výroční zpráva za rok 2020 

 

Městská knihovna Dobříš je příspěvkovou organizací, zřizovanou městem Dobříš.   

Od roku 1996 sídlí v 1. patře budovy sportovní haly a tvoří ji oddělení  pro dospělé čtenáře, dětské 

oddělení s velkým prostorem pro konání kulturních a vzdělávacích akcí, oddělení pro náctileté 15+ a 

malý přednáškový sál. 

Trochu historie… 

Počátky knihovnictví v Dobříši sahají již do 19. století.  Dne  26.7.1864 zde byla založena knihovna 

Občanské besedy.  Postupně se pak stává knihovnou veřejnou, získává nejprve samostatné prostory ve 

školách, později v budově MNV. Od r. 1951 je knihovnou profesionální  a na 45 let  je umístěna do 

tzv. Kopáčkova domu č.p. 103 na náměstí. Nakonec je v roce 1996 z důvodu restituce přemístěna do 

sportovní haly.   Od roku 1995 knihovna spravovala Informační středisko a od roku 2000 



Knihkupectví Zlatý klíč. Od 1.července 2010 bylo Informační středisko převedeno pod správu města 

Dobříš a v roce 2015 bylo knihkupectví zrušeno. 

 

Současnost 

Rok 2020 byl rokem velice výjimečným. Česko, Evropu a celý svět zasáhla koronavirová pandemie a 

ovlivnila životy nás všech.  Výjimečný to byl rok i pro dobříšskou knihovnu. Celkem jsme nuceni 

uzavřít knihovnu třikrát. Poprvé od 13.3. do 26.4., podruhé od 22.10. do 3.12. a potřetí od 14.12.  do 

konce roku, tedy více než 10 týdnů. Ale i v ostatních měsících byl provoz knihovny značně omezen 

různými nařízeními a opatřeními. Beze změn proběhly jen akce v měsících lednu a únoru, červenci a 

srpnu. 

První uzavření bylo naprosto nečekané a šokující, to co jsme znali jen z knih a filmů se stalo 

skutečností. Zaskočeni zůstali i naši čtenáři, zvláště ti starší, zůstali doma, v izolaci, bez knih. Po 

důkladné konzultaci s Okresní hygienickou stanicí jsme se rozhodli  zřídit dole v knihovně 

bezkontaktní výdej knih doplněný rozvozem. Zájem byl opravdu velký a vděčnost čtenářů až dojemná. 

Za loňský rok jsme v době uzavření knihovny čtenářům rozvezli  a bezkontaktně předali  1890  

knih 352 čtenářům. 

 

 

 



Velmi vzrostla poptávka po půjčování e-knih, pro naše čtenáře jsme zvýšili možnost e-výpůjček z 4 na 

6 měsíčně. 

Museli jsme odvolat téměř všechny přednášky Malé dobříšské univerzity, téměř všechny akce pro 

školy, školky a širokou veřejnost. Studenti VU3V studovali distančně, vznikla nová diskusní skupina 

pro seniory na platformě Jitsi Meat nazvaná Setkání v síti. 

 

Ale i tomto těžkém roce se nám podařilo několik úspěšných věcí. Za finanční podpory Ministerstva 

kultury ČR, Středočeského kraje a mnoha a mnoha přispívatelů do veřejné sbírky jsme vydali první 

část dobříšských pověstí v komiksu nazvané Pověsti z Dobříšska. Autorkou scénáře je Martina Jerie 

Lukášková a komiks nakreslil známý a uznávaný výtvarník a ilustrátor Karel Jerie. 

                                    



Ze čtyř získaných grantů z Ministerstva kultury ČR jsme úspěšně využili pouze jeden a to na nákup  

3D tiskárny – Průša XL. Získali jsme tak další zajímavost, kvůli které stojí za to  navštívit   

dobříšskou knihovnu.  

 

                



Dále se nám podařilo v srpnu uskutečnit plánovanou celostátní dvoudenní konferenci TĚŽKÁ 

SLÁVA EGONA HOSTOVSKÉHO ve spolupráci s památníkem Karla Čapka.   

 

Vyhlásili jsme a zrealizovali celostátní literárně výtvarnou soutěž k 200. výročí narození Boženy 

Němcové BOŽÍ (jako) BOŽENA. Předsedkyní poroty byla spisovatelka, herečka a muzikantka 

Marka Míková. Ceny v hodnotě 15.000,- Kč darovala firma Bobcat –Doosan- Emea. 

 

 

 

Pro knihovnice dětských oddělení bývalého příbramského okresu jsme uspořádali seminář 

ÚNIKOVKA S MÍLOU LINCEM, kde nás kolega z pražské knihovny zasvětil do této akční hry. 

Tato akce byla finančně podpořena grantem MKČR a Středočeským SKIP. 

 

V  celostátní  soutěži Městská knihovna roku jsme byli nominováni za Středočeský kraj jako  

nejlepší knihovna, bohužel, na přední tři vítězná místa jsme nedosáhli. Předseda komise ředitel 

Národní knihovny PhDr.Vít Richter se vyjádřil, že kdyby  dobříšská knihovna měla nový dům, určitě 

by se umístila na prvním místě. 

O to více nás  mrzí, že dokončení projektu Spolkového domu s knihovnou bylo zastaveno a 

s výstavbou nové knihovny se v příštích deseti letech nepočítá. Snažíme se tedy najít jiná řešení, jak 

dále moci rozvíjet své služby a čtenářům nabízet další kvalitní vzdělávání pro všechny věkové 

kategorie. 

 

 

 



V červnu tohoto roku se v knihovně uskutečnila jedna velice slavnostní a ne příliš obvyklá událost  a 

to svatba. Své ano si zde řekli slečna Radka Safínová a pan Martin Pavlík. 

    

 

V programu PŘÁTELÉ KNIHOVNY  máme již 1176 členů. 

 

VÝPŮJČNÍ SLUŽBY 

Od roku 2015 využívá knihovna nový moderní výpůjční systém Tritius a s ním kompatibilní ON- 

LINE katalog CARMEN.  V tomto roce se výpůjčky e-knih ztrojnásobily! Prodlužování a rezervování 

knih je  možno právě přes tento systém. Čtenáři také velice oceňují zasílání oznámení o rezervaci e-

mailem a sms. Velký ohlas má zavedení nové služby: posílání předupomínek. 

 

Výše registračních poplatků zůstala i v roce 2020 stejná. Dospělí čtenáři platí 150,- Kč, děti, studenti a 

důchodci 80,- Kč. Rodinné průkazky jsou za 220,-Kč a platí pro 2 a více členů rodiny. Držitelé 

průkazek ZTP a ZTP/P jsou registrováni za 0,- Kč.  

 

Nabízíme také SOCIÁLNÍ PROGRAM, kdy je možné z důvodu momentálně tíživé finanční situace 

registrační poplatek snížit nebo zcela odpustit.    



Statistické výsledky ve výpůjčních službách v období 2018 -2020 

  2018 2019 2020 

Registrování čtenáři celkem  2222 2254 2104 

dospělí 1241 1258 1023 

děti 981 996 1081 

     

Výpůjčky celkem 72105 72052 82456 

dospělí beletrie 30520 29723 36256 

                naučná 9798 9283 11288 

               periodika  6362 6278 6350 

               audioknihy 1249 1675 1613 

               e-knihy 91 117 307 

               deskové hry a jiné 413 115 58 

               celkem 48433 47191 55872 

děti    beletrie 17084 18284 19778 

             naučná 4767 4630 4807 

             periodika 930 1050 981 

             audioknihy 596 532 498 

            e-knihy 8 10 0 

             deskové hry a jiné 278 355 520 

             celkem 23672 27861 26584 

     

Počet návštěvníků 53913 57627 42012 

Akce celkem 809 885 284 

Návštěvnost akcí 15262 15534 5592 

    

 

Ačkoli byla knihovna více než čtvrt roku uzavřena, stoupl počet výpůjček o více než 10%. Jednak to 

bylo dáno tím, že v době zavřené knihovny bylo provedeno velké vyřazování a přebalování knih a tyto 

knihy se načítali na konto „opravy“ a také čtenáři si v době, kdy mohli knihovnu  sami navštívit, 

půjčovali mnohem více knih „do zásoby“. 

Dospělí čtenáři si v průběhu roku 2020 půjčili celkem 55.872 knih. Více se půjčovala beletrie. 

Největší oblíbenost na žebříčku popularity a tedy i nejvyšší četnost výpůjček získaly knihy: 
 
 

 Morštajnová, Alena: Tiché roky                                                                  38 x půjčeno 

 Morštajnová, Alena: Hotýlek                                                                       31 x půjčeno 

Morštajnová, Alena: Hana                                                                           31 x půjčeno 

 Bryndza, Robert:  Chladnokrevně                                                              26 x půjčeno 
 

 
 
Největší popularitě se v naučné literatuře těší: 

1. Aleš Palán: Raději zešílet v divočině:setkání se šumavskými samotáři          11 x půjčeno 



Kadlec, Petr: Zločin na dobříšském zámku                                                 11 x půjčeno 
2. Talián, Ivan: Eseje – procházka časem                                                          10 x půjčeno                                

3. Richter, Karel: Třeba i železem a krví                                                            9 x půjčeno 
 

 
Děti si za rok 2019 půjčily celkem 27861  knih. 

 
Nejčtenější beletrií v oddělení pro děti se staly knihy: 

 Kinney, Jeff: Deník malého poseroutky - všechny díly                                       18x  půjčeno 

 Olin, Mary: Rataouille                                                                                           14x půjčeno 

 Dalahaye, Gilbert: Martinka se stěhuje                                                                12x půjčeno 
 
 

Nejvíce půjčovaná dětská naučná literatura: 

 Švarc, Josef: Jak to chodí na železnici                                                             10x půjčeno 

Švarc, Josef: Jak to chodí u hasičů                                                                   10x půjčeno 

 Dakin, Gleen:Doba ledová. Obrazový slovník                                                   9x půjčeno 
Autratová, Iveta: Denní činnosti                                                                          9x půjčeno 

 Collins, Susanne: Hunger games 1.2.3.                                                               8 x půjčeno 

 
 

 
Stále je mezi čtenáři oblíbená Meziknihovní výpůjční služba.  V roce 2020 bylo kladně vyřízeno 133 
požadavků ze 133, což je jen o 12 méně než v roce 2019. 
 
 
 

 Mnohem více čtenářů využívá služby on-line prodlužování výpůjček a rezervace knih prostřednictvím 
internetu. Jasně se ukazuje, že tato služba znamená zkvalitnění služeb a je také vysoce ceněna uživateli 
naší knihovny. 
 
 
 

  2018 2019 2020 

Návštěvníci celkem 373643 434421 347315 

fyzické návštěvy dospělí 13354 12566 11390 

                                   děti 12192 11006 7267 

     

Využití přístupu na internet dospělí 778 728 405 

                                                   děti  1032 1120 330 

kulturní a vzdělávací akce 15262 15534 5592 

návštěvy www 112803 144055 145384 

návštěvy on-line katalogu 16929 13519 13695 

počet odběratelů FACEBOOK 1820 1636 1846 

Views 221168 233573 160978 

Počet odběratelů YOU TUBE 141 144 144 

Počet odběratelů INSTAGRAM 223 540 284 
 
 
 
           



KNIHOVNÍ FONDY 
  
Celkový stav knihovního fondu byl k 31.12.2020   38.497  svazků.  
 

  2018 2019 2020 

Celkový stav knihovního fondu  39112 40014 38497 

                          naučná lit. pro dospělé 13197 13454 12333 

                           krásná lit. pro dospělé  15883 16384 15468 

                      zvukové knihy pro dospělé 346 422 516 

                         deskové hry pro dospělé 1 1 1 

                                  naučná lit. pro děti  3142 3129 3148 

                                   krásná lit. pro děti 6306 6459 6829 

                            zvukové knihy pro děti 162 86 99 

                               deskové hry pro děti 74 78 101 

                                  ostatní dokumenty 1 1 2 

Periodika celkem titulů 69 60 55 

                                                              děti 16 16 13 

                                                        dospělí 53 44 42 

     

Oddělení pro dospělé celkem svazků 29427 29838 28320 

Oddělení pro děti celkem svazků 9685 9588 10177 

     

Přírůstky knihovního fondu celkem 1691 1182 1380 

                                     dětské oddělení 597 397 
 

567 

                                   dospělé oddělení 1094 1085 813 

     

Úbytky knihovního fondu celkem  3570 581 2897 

                                      dětské oddělení 1740 251 53 

                                    dospělé oddělení 1830 330 2844 
 

V roce 2020 byly do knihovny pořízeny knihy v hodnotě  220.274,- Kč a periodika za 60.313,- Kč. 

 

 

KULTURNĚ VZDĚLÁVACÍ   AKCE PRO VEŘEJNOST A ŠKOLY 

Veřejnosti a školám jsme nabídli v r. 2020  284 akcí.  

Celkem tyto akce navštívilo 5410 účastníků.  

Kromě akcí naživo jsme natočili 27 videí a umístili je na naše webové stránky a sociální sítě. 

Konkrétně 2x pořad Knihomrně, 19x se četly pohádky, 4x výtvarné dílny online a natočily se 2 

B4UTY. 

 



Oddělení pro dospělé 

 Knihovnice pravidelně každý týden navštěvují Domov seniorů a besedují zde o literatuře.  V 

tomto roce mohly navštívit seniory jen 14x. 

                                                                                                       14 návštěv/146 účastníků 

 Od roku 2015 pravidelně každou středu běží již 5 kurzů  Angličtiny nejen pro seniory. 

Vzdělávací akce byly povoleny do 6 osob, kurzy aj se mohly konat i při omezeném provozu 

                                                                                                                95 lekcí/ 296 účastníků 

 Jóga s Dášou Berkovou                                                                        12 lekcí /89 účastníků 

 Ručprčky                                                                                               13 setkání/37 účastníků 

 Virtuální Univerzita třetího věku – letní semestr Leonardo Da Vinci , zimní semestr Rituály 

evropských královských rodů.                                                                        

Studenti VU3V se mohli sejít pouze 1x v únoru, zbytek roku studovali distančně. Zúčastnilo se 36 

osob. 

                                                                                                            10 setkání / 360 účastníků 

 

 

Leden 

 Brasilia – město – sen  – výstava fotografií Pavla Friče o fenoménu města Brasilia.           

     

                                                 

 



Únor 

 Malá dobříšská univerzita –  ing. Zdeněk Vacek, ředitel Památníku Karla Čapka a jeho 

přednáška Za Karlem Čapkem do Anglie. 

                                                                                                                       75  účastníků 

 

 

 Malá školní výstava – výstava prací studentů gymnázia Karla Čapka v Dobříši. 

 

Březen 

Pro naše čtenáře jsme v Březnu měsíci čtenářů připravili: 

 Malá dobříšská univerzita – český kosmonaut Milan Halouzek přednášel na téma 

KOSMONAUTIKA PŘEVÁŽNĚ NEVÁŽNĚ.                                             

                                                                                                                                         60 účastníků     

 Božena Němcová   – monodrama paní Stanislavy Hoškové.                                      21 účastníků 

 

 

Duben     0 akcí 

Květen     0 akcí 

                                      

 



Červen 

 

 

 Piknikový knižní bazar – bazar vyřazených a darovaných knih, ale i knih čtenářů, doplněný 

domácím občerstvením a krásným počasím.                                                        120  účastníků 

 

 

 

 

 

 Svatba v knihovně                                                                                               100 účastníků 

           

 

 

Červenec     0 akcí 



Srpen  

 Těžská sláva Egona Hostovského   dvoudenní konference ve spolupráci s Památníkem 

K.Čapka                                                                                                                 3/60 účastníků 

 

 

 Slam poetry -  soutěžní klání básníků v jejich autorské tvorbě a interpretaci, akce ve 

spolupráci s Kuklík Tyjátrem a pivnicí Kuklík.                                                      59 účastníků 

 



Září         

 Ať  žije rodina -  program pro děti i rodiče s hudbou, divadlem, scénickým čtením a 

občerstvením.                                                                                                             27   účastníků 

   

 

Říjen 

1.- 7.  října  celostátní akce TÝDEN KNIHOVEN 

 Dobříší krok za krokem  - komentovaná procházka s průvodkyní Ivou Petřinovou.                          

                                                                                                                                20 účastníků 

 Židovská Dobříš – komentovaná procházka s průvodcem Petrem Kadlecem    20 účastníků 

Listopad    0 akcí 

Prosinec   0 akcí 

Oddělení pro dospělé pořádalo v r. 2020 celkem 172 akcí, do nichž se zapojilo 2561 účastníků. 

 

Dětské oddělení 

Pro děti a mládež jsme v roce 2020 uspořádali přes 120 akcí, více jsme kvůli vládním opatřením 

zrealizovat nemohli. Přesto jsme zorganizovali několik výstav, informačních výchov, výtvarných 

dílen, scénických čtení, divadelních představení, dva příměstské tábory a Pasování prvňáčků. Pokud to 

situace dovolila, pravidelně se scházeli rodiče a prarodiče s dětmi na programu pro nejmenší čtenáře 

Knihomrně a také příznivci hry Magic the gathering mohli hrát několik pondělků.  Akce rodinného 

typu proběhly pouze dvě – Piknikový knižní bazar a Ať žije rodina. 

Zbytek naplánovaných pořadů jsme buď přesunuli do virtuálního světa nebo je odložili  do příštího 

roku. 

 Čtenářský kroužek                                                                                    20 setkání/ 78 účastníků 



 Šachový kroužek                                                                                        12 setkání/ 24 účastníků 

 Magick the gathering                                                                                25 setkání/201 účastníků 

 Knihomrně                                                                                                 26 setkání/ 502 účastníků         

                                                    

 

 

 

Leden 

 

 Zimní květy – výtvarná dílna pro děti.                                                       36 účastníků 

 

 Chvíle pro pohádku – Dášeňka  divadlo Knihovna četlo pohádku dětem a jejich rodičům a 

prarodičům na počest výročí Karla Čapka.                                                 72 účastníků 

 

 Pasování prvňáčků – téměř 200 prvňáčků bylo pasováno na Rytíře a Rytířky krásného slova. 

Pasováni byli na Zámku Dobříš rukou Královny všech písmenek Zdeňky Žádníkové-Volencové a 

za asistence opravdových rytířů ve zbroji. Přítomni byli i rodiče, prarodiče a známí. Děti dostaly 

průkazku do knihovny s registrací na 1 rok zdarma.                                                                                                                                           

5/382 účastníků 

 

 



Únor 

 Linoryt  -- výtvarná dílna pro děti .                                                                         28 účastníků 

 

 

 

 

 Herní víkend v knihovně  - čtyři bloky deskových, RPG her a jiných probíhající po celý 

víkend v knihovně.                                                                                              4/126 účastníků 

 Chvíle pro pohádku – O zakletých knížatech –  odpolední scénické čtení pohádky na motivy 

Boženy Němcové k jejímu 200. výročí narození.                                                         47  účastníků 

Březen – měsíc čtenářů        

 Výtvarná  dílna  - svícen z východu                                                                      23 účastníků 

 

Duben        0 akcí 



Květen        0 akcí 

 

Červen   

 

 Kouzelný talisman- výtvarná dílna s Jíťou                                                              17 účastníků 

 

 Piknikový knižní bazar – již po několikáté mají čtenáři knihovny i kolemjdoucí možnost 

koupit si vyřazené bazarové knihy na prostranství před knihovnou, ale také nabídnout 

k prodeji knihy vlastní. Piknik byl doplněn domácím občerstvením.                    120 účastníků 

 

 

Červenec a srpen 

. 

 V srpnu jsme pořádali již 10. ročník MINITÁBORA S KNIHOU a pro enormní  zájem  

dva turnusy. Hlavním tématem těchto příměstských táborů byla voda a námořníci. Pro děti  

byl připraven bohatý celodenní program, jeden výlet celodenní, jeden půldenní, divadelní 

představení,  výtvarné i řemeslné dílny, noční bojovka. Poslední noc tábora se spalo 

v knihovně.   

                                                                                                                       2/ 46 účastníků     

 

 



 

 

 

 

 

 

 O námořníku Čepečkovi a Eliščiny pohádky -  v rámci příměstského tábora městská 

knihovna zorganizovala dvě divadelní představení pro veřejnost v anglickém parku. 

                                                                                                                             2/  106 účastníků 



 

 

 

Září 

 Den bez obalu 

Proč být skromný v čase klimatických změn  – 4 přednášky  Michala Broži, informačního 

pracovníka OSN pro 9. ročníky ZŠ Dobříš.  

 

                                                                                                                                 4/84 účastníků 

 

 



Recy dílna– výtvarná dílna s Jíťou.                                                                            3 účastníci 

Pohádka o kapičce Jáře                                                                                           18  účastníků 

Malování henou s Terezou Bory                                                                                3 účastníci 

                                                           

 Balení knih - počátkem září si děti opět mohly přijít zabalit své nové učebnice do knihovny.                         

                        4  účastníci 

 Ať žije rodina – program pro děti i rodiče s hudbou, divadlem, scénickým čtením, výtvarnou 

dílnou a domácím občerstvením.                                                                                 27 účastníků 

 Žákovský parlament školy J.J. Ryby z Rožmitálu p. Třemšínem  navštívil dobříšskou knihovnu a 

zúčastnil se jejího celodenního programu.                                                                                                       

                                                                                                                                   25 účastníků 

 

 

 

 

 Fešák šnek  – výtvarná dílna s Jíťou.                                                                       28 účastníků 

 

 Boží (jako)Božena – slavnostní vyhlášení vítězů a předání cen v celostátní literárně výtvarné 

soutěži.                                                                                                                       74 účastníků 



 

Říjen 

 TÝDEN KNIHOVEN   30. září  – 6. října 

Po celý týden byla vyhlášena čtenářská amnestie, odpouštění všech dluhů a vroubků. Také 

čtenáři přihlášení  v tomto týdnu mají registrační poplatek zdarma. 

 Herní víkend – víkendové setkání příznivců deskových her.                               4/14 účastníků 

 

 

 ZOO 3D  – výtvarná dílna                                                                                        13 účastníků 

                                                                                                                                                                                                  

Listopad      0 akcí 

                                                                                                                         

Prosinec       

 Vánoční svícen   - výtvarná dílna s Jíťou.                                                                9 účastníků 

 



Dětské oddělení uspořádalo v roce 2020   123  akcí, kterých se zúčastnilo 2851  zájemců. 

 

 

ORGANIZACE A ŘÍZENÍ 

 

Personální obsazení k 31.12.2020 

Mgr. Pechová Kateřina    ředitelka, knihovnice v odd. pro děti, kulturně výchovná činnost      1 úvazek                                                                                                                                                               

Skopcová Lenka                        zástupce ředitele, účetní, ved. odd. pro dospělé, vzdělávání dospělých   

                                                                                                                                                      1 úvazek 

Bodorová Romana   knihovnice v odd. pro děti, výtvarnice, kulturně výchovná činnost, 

                                    propagace                                                                                                  1 úvazek 

Bc. Pipota Tomáš        knihovník v odd. pro  děti, tvorba a úprava www stránek, 

             sociální sítě, kulturně výchovná činnost, propagační činnost                                         1 úvazek 

Skopcová Jitka            knihovnice v oddělení pro  děti, výpůjční služby, tvorba a úprava www stránek,                                                                                                                                                                                                                                                     

sociální sítě, výtvarné dílny, služba MVS                                                                                 1 úvazek 

Radek Hasák                knihovník v oddělení pro děti, výpůjční služby, údržba knihovního fondu,  

                                     propagační činnost                                                                              0,75 úvazku 

Kleisnerová Jana              knihovnice v odd. pro dospělé, výpůjční služby, údržba knihovního fondu,                                    

objednávání knih        

                                                                                                                                                    1 úvazek                                                                                                                                                                                

Alena Kopáčková       úklidové a pomocné knihovnické práce                                             0,50 úvazku 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Na dohodu o provedení práce jsou zaměstnáni: 

Venderová  Hana                        knihovnice, akvizice, zpracování knih                                0,50 úvazku 

Radek Hasák                                  akce pro děti                                                                    0, 25 úvazku 

 

Průměrný přepočtený stav zaměstnanců k 31. 12. 2020  byl 7,25 úvazků. 

 

 

 



RŮZNÉ 

Počet obyvatel města Dobříše k 31. 12. 2020  je  8977  obyvatel. 

23,43 % obyvatel je čtenáři Městské knihovny Dobříš. 

49,55 % dětí do 15 let je čtenáři Městské knihovny Dobříš. 

Počet výpůjček na 1 obyvatele je 9,18  svazků (knih a periodik). 

 

 

V roce 2020 nás podpořili:  

MINISTERSTVO KULTURY  ČR 

STŘEDOČESKÝ  SKIP 

STŘEDOČESKÝ KRAJ 

ČESKÁ KNIHOVNA 

BOBCAT – DOOSAN 

BOHEMIK 

DOBŘÍŠ NETWORK 

PRUSA RESEARCH 

Nakladatelství CREW s.r.o. 

Nakladatelství COMICS  CENTRUM 

BIOS 

Cukrárna STÁŇA 

PhDr. Marie HRUŠKOVÁ 

Petr KADLEC 

Manželé KRČMOVI 

Řeznictví DVOŘÁK 

Tiskárna Petr DVOŘÁK 

DOKAS 

ZÁMEK DOBŘÍŠ 

PRAŽÍRNA VOZNICE 



ČAJOVNA DOBŘÍŠ 

COLOR SPECIÁL 

PIZZERIA OLIVO 

CENEGA GAMES 

MINTENDO 

ALTAR 

TOMOVY HRY 

LORIS GAMES 

Nakladatelství FANTOM  PRINT 

ČERNÝ RYTÍŘ 

MINDOK 

ALBI 

ARKHAM 

Nakladatelství EPOCHA (FANTASTICKÁ EPOCHA) 

Nakladatelství HOST 

ZANIR 

Nakladatelství MARTINUS 

REX hry 

Časopis PEVNOST 

Nakladatelství GORGONA 

DRAČÍ HLÍDKA 

FANTASYMAG.CZ 

BLACKFIRE 

VANILI.CZ 

a mnoho a mnoho dobrovolných dárců, kteří přispěli do veřejné sbírky na podporu vydání komiksu 

POVĚSTI Z DOBŘÍŠSKA. 

 

Děkujeme. 

 



MATERIÁLNĚ TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ ZABEZPEČENÍ 

 

Příspěvek na činnost od města Dobříš                                                                5 400 000,- Kč 

Dotace Ministerstva kultury ČR VISK                                                                   32  000,- Kč 

Dotace Ministerstva kultury ČR na podporu regionálních tradic                           100  000,-Kč 

 

 

 

Zapsala : Mgr. Kateřina Pechová 

                 16. února 2021        Dobříš   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MĚSTSKÁ KNIHOVNA DOBŘÍŠ   

 

VÝROČNÍ  ZPRÁVA O ČINNOSTI  ZA ROK 2020 

 

Obsah:        

1.  Úvod                                                                                                 

2. Výpůjční služby                                                                                 

3. Knihovní fondy                                                                                  

4. Kulturně-vzdělávací akce  

5. Organizace a řízení 

6. Různé 

7.  Materiálně technické a ekonomické zabezpečení 

           

                                                                                                        

 

 

                                                                                                         

 

 

 



 


