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POSLÁNÍ 

 

Městská knihovna Louny dlouhodobě směřuje veškeré své aktivity k rozvoji instituce, která je 

moderní, multifunkční, spolupracující a rozvíjející potřeby cílové skupiny, kterou obsluhuje. 

Hlavním posláním je rozvoj moderního knihovnictví. 

 

ÚVODNÍ SLOVO 

Městská knihovna Louny je organizací neustále se rozvíjející, důkazem toho je, mimo jiné, spuštění 

nového provozu Park Louny, který plně koresponduje s komunitní funkcí knihovny. 

Také v letošním roce knihovna získala ocenění v rámci soutěže Městská knihovna roku, trvale je 

mezi nejlepšími knihovnami českého knihovnictví. 

Svoji vysokou úroveň si zajišťuje díky každodenní práci všech členů týmu. Je si vědoma důležitosti 

podpory svých návštěvníků, čtenářů a zřizovatele. 

 

Dagmar Kučerová, ředitelka 

 

  



 
 

 
 

 

PROFIL ORGANIZACE 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

týkající se městské knihovny. 

 

 

KONTAKTNÍ A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ORGANIZACE 

 

název organizace:  Městská knihovna Louny 

sídlo organizace:  Mírové náměstí 1, 440 01 Louny 

adresa kanceláře:  Mírové náměstí 1, 440 01 Louny 

statutární zástupce:  Mgr. Dagmar Kučerová, ředitelka 

telefon:  +420 736 645 912 

e-mail:  mkl@mkl.cz 

webové stránky: http://www.mkl.cz/ 

 http://tretivek.mkl.cz/ 

 http://detske.mkl.cz/ 

IČ: 65108477 

DIČ: CZ65108477 

 

  



 
 

 
 

 

POPIS ČINNOSTÍ MKL V ROCE 2018 

 

1. Hlavní činnost MKL – provoz knihovny a volnočasového zařízení Klub(ovna) Luna 

a kulturní činnosti v novém provozu Park Louny 

 

Nejvýznamnější změnou roku 2018 bylo, po dokončené rekonstrukci, zahájení provozu v Pavilonu 

A lounského výstaviště a přilehlého amfiteátru. V červnu byl schválen rozpočet na tento provoz 

ve výši 1 480 tis. Kč. Knihovna spolupracovala s investorem Městem Louny na vybavení objektu. 

Znovu zpřístupněný letní amfiteátr nabídl návštěvníkům kulturní akce pod otevřeným nebem. Již 

v květnu MKL pořádala v letním kině koncerty, tvůrčí dílny a akce pro celé rodiny, jako byly např. 

Den matek, Dětský den a Den řeky Ohře. 

Slavnostní otevření Pavilonu A proběhlo 8. 7. 2018. Po zahájení provozu byl Pavilon A 

okamžitě využitý pro první akce. Výstava velkoformátových fotografií připomněla období vzniku 

lounského výstaviště a krajinskou výstavu z roku 1931, v duchu prvorepublikové atmosféry proběhla 

módní přehlídka. Sál pavilonu dále sloužil pro organizaci těchto kulturních akcí: tančírna, divadelní 

festival Nikdy není pozdě, vernisáže výstav, ochutnávka vín, svatební obřady, reprezentační ples. 

Součástí pavilonu je kavárna. 

 

Dlouhodobé projekty 

MKL třináctým rokem organizuje vzdělávací projekt pro seniory Třetí věk, kterého se účastnily čtyři 

stovky studentů s možností vybrat si z nabídky téměř třiceti pěti předmětů. Finančně projekt 

podpořil Nadační fond Veolia. 

 

Výběr nejvýznamnějších akcí 

Mezi významné akce roku 2018 patřil cyklus přednášek k příležitosti 100. výroční založení 

Československé republiky, besedy připomněly vznik národní vlajky, vývoj ústavy, prezidenty 

republiky, historické mezníky. 

V rámci rozvoje a uchování lidových tradic MKL uspořádala 11. ročník masopustního reje pro děti 

z MŠ, ZŠ, studenty Třetího věku i veřejnost. Akce proběhla ve spolupráci s Oblastním muzeem 

v Lounech, Městem Louny, spolkem Lounští Lounským, Spolkem paní, dam a dívek a lounskou 

farností. Tradice dále připomínaly velikonoční a vánoční dílny pro školy, akce Česko zpívá koledy 

ve spolupráci s Deníky Bohemia a ZUŠ Louny. 

V rámci podpory literatury a umění MKL pořádá všechny typy recitačních přehlídek a přehlídek 

divadel poezie (školní, oblastní, krajské pro děti i dospělé). Nejinspirativnější interpreti reprezentují 

Ústecký kraj na národních přehlídkách ve Svitavách a v Prostějově. Přehlídky finančně podporuje 

Ministerstvo kultury ČR. 

MKL podporuje dětské čtenářství a organizuje knihovnické lekce a besedy pro školy všech typů. 

V roce 2018 MKL uspořádala celostátní soutěžní přehlídku dětských knihovníků OKnA 



 
 

 
 

(O Knihovnických Aktivitách), smyslem přehlídky je výměna inspirativních námětů pro rozvoj 

knihoven a motivaci dětského čtenáře mezi knihovníky ČR. Na tomto poli v roce 2017 MKL získala 

prestižní ocenění udělené Klubem dětských knihoven SKIP ČR a jako vítěz přehlídky OKnA, byla pro 

rok 2018 pověřena její organizací. 

MKL se připojuje k dalším celostátním akcím, jako jsou Den pro dětskou knihu, Noc s Andersenem, 

ale i k mezinárodním projektům, jako například Bookstart – S knížkou do života. 

 

Získaná ocenění a úspěchy Městské knihovny Louny  

V roce 2018 získala Městská knihovna Louny ocenění Městská knihovna roku v kategorii měst od 

10 001 do 20 000 obyvatel se zvláštním oceněním za rozšíření prostor a komunitní projekty. 

 

 

2. Vedlejší hospodářská činnost 

 

MKL provozuje kavárnu Jeroným. Kavárna slouží čtenářům a návštěvníkům knihovny, je to 

prostor s veřejným internetem, čítárnou denního tisku a burzou knih. V letních měsících slouží 

pro pořádání soukromých společenských akcí, zvláště svateb. 

Zároveň je prostor využíván jako tréninkové pracoviště pro klienty sociálně terapeutické dílny 

Jeroným. Sociálně pracovní terapie pro osoby s mentálním nebo kombinovaným postižením 

(kombinovaným se rozumí mentální postižení spolu se zdravotním postižením, vyjma osob 

imobilních a s těžkými smyslovými vadami např. hlucho-slepých) od 16 do 64 let věku, které mají I. 

– III. stupeň invalidity nebo jsou v řízení o přiznání invalidity, a které se zároveň chtějí pracovně 

uplatnit na otevřeném trhu práce, chráněném trhu práce či jako dobrovolníci a nemají: dostatečné 

dovednosti a návyky, dostačující představu o tom, co pracovní uplatnění obnáší nebo dostačující 

motivaci k tomu, aby měly snahu se pracovně uplatnit. Služba je většinově financována 

z prostředků Ústeckého kraje a z dotací ze státního rozpočtu MPSV ČR. Kapacita dílny je 15 klientů. 

Klienti STD působí ve všech provozech knihovny, pomáhají ke zlepšení klimatu a přispívají k chápání 

integrace zdravých a handicapovaných lidí. 

Další hospodářskou činností MKL je zajištění provozu sociálního zařízení – městských veřejných WC. 

Druhou kavárnu Café Park začala MKL provozovat od července 2018 v Pavilonu A lounského 

výstaviště, kavárna vhodně doplňuje atmosféru kulturní památky, reprezentativní prostory navázané 

na ekonomický provoz kavárny tvoří logický celek pro využití v rámci všech společenských akcí. 

Kavárna má otevřeno 7 dní v týdnu, v letní sezoně zpříjemňuje návštěvníkům pobyt v parku. Provoz 

byl oficiálně ukončen v listopadu 2018, další sezóna tohoto zařízení bude od 30. 3. 2019 zahájena 

6. knihovnickým reprezentačním plesem. 

 

  



 
 

 
 

 

3. Zajištění výkonu regionální funkce MKL 

 

MKL jako pověřená knihovna výkonem regionální funkce metodicky zajistila služby pro 37 

místních, obecních a profesionálních knihoven. Práce byla soustředěna na tvorbu a cirkulaci 

knihovních souborů, metodické vedení, školení knihovníků, shromažďování statistických údajů apod. 

Kromě standardní knihovnické činnosti se MKL aktivně podílela a podporovala akce, které 

propagovaly další kulturní činnost knihoven v regionu. V roce 2018 MKL získala neinvestiční dotaci 

z Ústeckého kraje z programu podpory regionální kulturní činnosti na projekt Města a obce čtou 

2018. 

 

Podrobně k výkonu regionálních funkcí 

Pod MKL patří 25 místních lidových knihoven s 8 pobočkami a 4 profesionální knihovny (Podbořany, 

Postoloprty, Peruc a Kryry). Poradenská a konzultační činnost se vykonávaly pro všechny knihovny. 

Metodické návštěvy byly zaměřeny na problémy dané knihovny, především na práci s knihovním 

fondem a s knihovním systémem Clavius. 

Distribuce a oběh výměnných souborů pokračovaly podle zavedeného systému rozvozu knih 

do regionálních knihoven, kdy byla zabezpečena větší cirkulace knižního fondu a umožněna 

knihovníkům individuální výběr podle požadavků čtenářů. Každá neprofesionální knihovna se 

navštívila čtyřikrát ročně s výměnným fondem podle předem stanoveného plánu rozvozu knih. 

V roce 2017 bylo do místních lidových knihoven odvezeno 146 souborů, obsahujících 9 788 knih. 

Výměnné soubory nevyužívaly pouze dvě knihovny – Podbořany a Postoloprty – kde města přispívají 

na nákup vlastního knihovního fondu. 

Vlastní fond obecních knihoven byl doplňován soubory výměnného knihovního fondu. Výměnný fond 

je dlouhodobě vytvářen podle potřeb jednotlivých knihoven a jejich uživatelů. K 31. 12. 2017 

výměnný fond tvořilo 31 565 knihovních jednotek, celkový přírůstek za rok 2017 byl 2 441 

knihovních jednotek. 

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

v obcích „Města a obce čtou“ a „Kultura za humny“ se uskutečnily také při MLK. Celkem 31 akcí se 

zúčastnilo 865 návštěvníků. Jednalo se o divadelní představení, koncerty, semináře, autorská čtení i 

workshopy. Prostřednictvím projektu bylo možné motivovat obyvatele obcí, propojit činnost 

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

humny“ bude Městská knihovna Louny pokračovat i v roce 2018. 

Výkon regionálních funkcí knihoven podporuje malé knihovny, odstraňuje rozdíly přístupu občanů 

velkých měst a malých obcí k informacím, kulturním akcím a vzdělávání. Knihovní výměnný fond je i 

nadále velice oblíbený mezi základními knihovnami, protože jejich finanční možnosti by nedovolily 

nakupovat tak bohatý knihovní fond. Díky výměnným souborům se do obcí dostává nová literatura. 

Bez tohoto projektu by řada malých knihoven zanikla. Městská knihovna Louny tuto funkci zajišťuje 

již dlouhodobě, to díky dotaci, kterou každoročně obdrží od Ústeckého kraje. 

  



 
 

 
 

 

PŘEHLED VÝZNAMNÝCH AKCÍ A UDÁLOSTÍ V ROCE 2018 

 

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

informačních, kulturních a vzdělávacích aktivit. Mezi stěžejní patřily: 

(řazeno podle data konání) 

 Burza knih – pravidelně každou první středu až pátek v měsíci vyřazené knihy z oddělení 

naučné literatury, beletrie i dětského. 

 Masopustní průvod – 11. masopustní průvod v maskách pořádaný knihovnou nejen 

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

Knihovna pořádala průvod společně s Oblastním muzeem v Lounech, spolkem Lounští 

Lounským, Spolkem paní, dam a dívek a lounskou farností. 

 5. knihovnický reprezentační ples – ples knihovny jako zahájení celorepublikové akce 

Březen – měsíc čtenářů v MKL, pořádaný v Dělnickém domě v Cítolibech. 

 Březen – měsíc čtenářů – celostátní, každoroční akce, kterou organizuje Svaz knihovníků 

a informačních pracovníků ČR (SKIP). V rámci měsíce jsme chodili po centru města jako 

knihovničtí inspektoři v akci, konala se tvořivá dílna pro děti, společně se četlo nejen 

s kocourem Mikešem a Josefem Ladou, setkali jsme se se spisovatelkou Renátou Fučíkovou, 

podívali jsme se, jak se dělá Mateřídouška apod. 

 Louny, Poeticky! 2018 – krajská postupová přehlídka uměleckého přednesu a divadel 

poezie Ústeckého kraje s výběrem na národní festival Wolkrův Prostějov. 

 Dětská scéna 2018 – oblastní kolo přehlídky dětských sólových recitátorů Ústeckého kraje. 

 Národní týden trénování paměti – ukázky trénování paměti pro veřejnost, seniory i 

klienty STD Jeroným s akreditovanou lektorkou Marcelou Langrovou. 

 Noc s Andersenem – tradiční odpoledne a noc plná čtení, her a zábavy pro pozvané 

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

 Filmový festival Jeden svět – festival dokumentárních filmů o lidských právech, 

doplněných debatami se zajímavými hosty, odborníky na danou problematiku, aktéry filmů 

apod. Festival se konal ve spolupráci s ostatními organizacemi v Lounech a okolí. 

 OKNA 2018 – O Knihovnických Aktivitách – soutěžní přehlídka organizovaná Klubem 

dětských knihoven SKIP a prezentující nejlepší programy pro děti a mládež v knihovnách. 

 Dětská scéna 2018 – krajská postupová přehlídka dětských sólových recitátorů Ústeckého 

kraje s postupem na celostátní přehlídku ve Svitavách. 

 Břízky – májky – májové zdobení břízek dětmi z lounských mateřských školek na dvorku 

knihovny. 

 Exkurze studentů Třetího věku do New Yorku – pětidenní exkurze do New YOrkua 

Washingtonu jako doplnění předmětu světopis. 

 



 
 

 
 

 

 Bez zámků 2018 – 8. ročník hudebně-divadelního a filmového festivalu propagující 

integraci zdravých a handicapovaných lidí prostřednictvím umění, zvláště amatérského. 

Pořadatelé spolek Lounští Lounským, Domov „Bez zámků“ Tuchořice a MKL. 

 Férová snídaně – happening na podporu fair trade, konaný při příležitosti Světového dne 

pro fair trade, který slaví tisíce lidí na celém světě. Snídaně byla pořádána v prostorách 

Domova „Bez zámků“ Tuchořice v rámci stejnojmenného festivalu. 

 Lounská literaTúra – čtení tam, kde jste to ještě nezažili. Opět po roce vybraná místa 

po celých Lounech. Tentokrát jsme četli v bývalých sídlech knihovny. 

 Pasování čtenářů + Knihovna dětem – slavnostní přijímání a symbolické pasování 

nejmenších žáků prvních tříd mezi čtenáře. 

 Města a obce čtou 2018 – kooperativní projekt měst, obcí a knihoven Ústeckého kraje 

(Cítoliby, Hřivice, Jimlín, Koštice, Lenešice, Libčeves, Panenský Týnec, Peruc, Podbořany, 

Ročov, Tuchořice, Veltěže, Vinařice). 

 Koncerty na dvorku – prázdninový cyklus koncertů místních kapel, pozvaných hostů, 

promítání či rukodělných dílen, konající se v letních měsících na dvorku knihovny. S největší 

návštěvností se setkal koncert Písně, songy, šansony III. 

 Dětský den v amfiteátru – soutěže, hry, tvořivé dílny, pohádka Jak se do království vrátilo 

štěstí 

 Příměstský tábor v Klub(ovně) (2. 7. – 31. 8.) – letní prázdninový příměstský tábor 

pro děti od 6 do 15 let věku na téma Kdo si hraje, nezlobí. Prázdniny plné legrace a napětí! 

Pravidelné akce, bohatý program, výlety po blízkém i vzdáleném okolí. V průběhu roku 

knihovna realizovala v Klub(ovně) Luna také prázdninové pobyty během pololetních, jarních, 

velikonočních a podzimních prázdnin. 

 Slavnostní večer pro studenty Třetího věku – slavnostní večer u příležitosti 12. výročí 

projektu Třetí věk. 

 Týden knihoven – celostátní, každoroční akce, kterou organizuje Svaz knihovníků a 

informačních pracovníků ČR (SKIP). 

 Den pro dětskou knihu – celorepubliková akce podporující dětské čtenářství. Ve všech 

prostorách knihovny probíhal program nejen pro dětské čtenáře – Velké vědomostní 

zápolení, živé knihy, písničky, pohádky, hry aj. 

 Zdobení vánočních stromků – žáčci lounských mateřských školek si přišli jako každý rok 

na začátku adventu nazdobit vánoční stromek na dvorek knihovny. 

 Česko zpívá koledy – celodenní program pořádaný MKL ve spolupráci s Žateckým a 

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

na dvorku). 

  



 
 

 
 

 

Kromě výše zmíněných, hlavních akcí knihovna zaštiťovala či pořádala následující pravidelné 

akce: 

(řazeno abecedně) 

 Adventní tržnice 

 Cestovatelské přednášky 

 Dětský den na Luně 

 Divadelní představení 

 Dny poezie 

 Jablečné slavnosti 

 Konverzace v cizích jazycích 

 Montessori klubík pro maminky 

 Muzejní noc – spolupráce s Oblastním muzeem v Lounech 

 Pálení čarodějnic 

 Po stopách sv. Jeronýma 

 Pohádky v anglickém jazyce pro nejmenší 

 Projekt Třetí věk 

 Recitační a pěvecká přehlídka ZŠ Jana Amose Komenského 

 Setkání regionálních knihovníků 

 Setkání s odborníkem 

 Spolek Na veselé vlně 

 Spolek paní, dam a dívek 

 Spolek rodáků 

 Úterní Lehárna 

 Velikonoční neděle 

 Vernisáže k výstavám 

 Výstavy výtvarného umění 

 Výtvarná dílna a workshop pro děti i dospělé 

 

 

Klub(ovna) Luna je protor vyhrazený pro volnočasové aktivity dětí mládeže. Každý týden jsou pro 

ně připravené pravidelné kroužky: cvičení, gymnastika, aerobic, jóga v denním životě, angličtina pro 

nejmenší, flétna pro začátečníky, kreativní dílna, Montessori klubík pro maminky či čtenářský klub. 

V průběhu roku se zde konaly také zajímavé přednášky, besedy, semináře a akce pro veřejnost. 



 
 

 
 

 

FINANČNÍ A STATISTICKÉ SHRNUTÍ HOSPODAŘENÍ MKL 

  

MKL v roce 2018 hospodařila se schváleným rozpočtem zřizovatele Města Louny v celkové výši 

11 951 000 Kč 

 

Přehled získaných grantů a dotací a ostatních finančních zdrojů v roce 2018 

mimo prostředků zřizovatele Města Louny 

celkem 2 637 923,- Kč 

 

 

  

Název Poskytovatel 
Částka 

v Kč 

Typ 

příjmu 

Krajská recitační přehlídka Dětská scéna 2018 Ministerstvo kultury ČR 30 000 dotace 

Krajská recitační přehlídka Louny, Poeticky! 2018 Ministerstvo kultury ČR 15 000 dotace 

Regionální funkce 
Krajský úřad Ústí nad 

Labem 
803 000 dotace 

Regionální funkce (podpora obcí) Obecní úřady regionu 105 630 fakturace 

Města a obce čtou 
Krajský úřad Ústí nad 

Labem 
30 000 dotace 

Podpora sociálních služeb a aktivit na podporu 

rodiny 2018 

Krajský úřad Ústí nad 

Labem 
22 893 dotace 

Sociální služba – provoz STD, dotace ze státního 

rozpočtu MPSV 

Krajský úřad Ústí nad 

Labem 
1 581 400 dotace 

Sponzorský dar Nadační fond Veolia 50 000 dar 



 
 

 
 

 

Statistická data 

Pro srovnání uvádíme statistické údaje návštěvnosti knihovny. MKL má výpůjční dobu 46 

hodin týdně, 7 dnů v týdnu. 

 

Statistické údaje z výpůjčního 

systému 2014 2015 2016 2017 2018 

Počet registrovaných čtenářů 4 164 4 201 4 148 4 517 4 366 

Počet výpůjček 297 954 295 491 263 776 260 657 232 010 

Počet fyzických návštěvníků 157 738 154 938 156 106 151 028 140 238 

Počet akcí 1 153 1 209 1 476 1 912 1 712 

 

 

  



 
 

 
 

 

ZÁVĚREČNÉ SLOVO A VIZE NA ROK 2019 

 

Plány pro rok 2018 byly naplněny. Zkušební provoz pavilonu A je kvitován veřejností velmi 

pozitivně. 

Kultivovaně byly připomenuty důležité mezníky 100. výročí vzniku republiky. Komunitní a rozvojové 

aktivity byly oceněny v rámci prestižních soutěží, mediální obraz knihovny je dlouhodobě vynikající, 

a tím knihovna propaguje město Louny. 

 

Vize a plány: 

1. Oslavy výročí 100 let od přijetí Knihovního zákona 

2. Udržení úrovně služeb – pokus o získání cen v rámci celostátních soutěží 

3. Zkušební provoz letního kina 

4. Získání dotací a grantů pro zajištění nadstavbových projektů- recitační přehlídky apod. 

5. Aktivity v rámci profesních sdružení – SKIP, SDRUK 

6. Aktivity v rámci profesního růstu členů týmu 

 

PODĚKOVÁNÍ 

Na závěr MKL děkuje zřizovateli za podporu a financování organizace. Čtenářům a návštěvníkům za 

přízeň, spolupráci i kritický přístup k instituci. 

 


