Výroční zpráva
2020
Zpracovaly: Mgr. Eva Vedralová, Zdenka Bočková, Ing. Klára Tesaříková, Mgr. Jitka Šrajerová

Centrum vzdělávání, informací a kultury Český Brod
Telefon 321 622 383

Nám. Arnošta z Pardubic 1,
28201 Český Brod

https://www.cvik.info
cvik@cvik.info

Obsah
Obsah
Základní identifikační údaje CVIK........................................................................................................................ 1
Úvod .................................................................................................................................................................... 2
Městská knihovna ................................................................................................................................................ 3
Knihovní fond ................................................................................................................................................... 3
Čtenáři, návštěvníci, výpůjčky .......................................................................................................................... 3
Další služby ...................................................................................................................................................... 4
Vzdělávací a kulturní pořady pro mateřské školy, základní školy a veřejnost ................................................. 4
Informační centrum .............................................................................................................................................. 7
Přehled služeb ................................................................................................................................................. 7
Návštěvníci, uživatelé ...................................................................................................................................... 9
Galerie Šatlava............................................................................................................................................... 10
Radniční sál ................................................................................................................................................... 11
Gotické podzemí ............................................................................................................................................ 11
Kulturní dům Svět .............................................................................................................................................. 13
Ostatní činnosti CVIK......................................................................................................................................... 15
Zaměstnanci CVIK ............................................................................................................................................. 17
Hospodaření CVIK ............................................................................................................................................. 18

Základní identifikační údaje CVIK
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Centrum vzdělávání, informací a kultury

Právní forma:

příspěvková organizace

IČO:
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Telefon:

321 622 383, 321 612 218, 321 612 219

E-mail:

knihovna@knihovna-cbrod.cz
cvik@cvik.info

Web:

www.knihovna-cbrod.cz
www.cvik.info

Statutární orgán:

Mgr. Eva Vedralová,
pověřená řízením organizace

Úvod

Úvod
Centrum vzdělávání, informací a kultury (CVIK) vzniklo transformací příspěvkové
organizace Městská knihovna, s účinností od 1. ledna 2020 zastřešuje provoz a
činnost městské knihovny, informačního centra a kulturního domu Svět. Podle
zřizovací listiny je úkolem CVIKu zajišťovat vzdělávací, informační, kulturní a
výchovné činnosti v Českém Brodě a v přilehlém regionu, dále vytvářet podmínky
pro rozvoj cestovního ruchu v Českém Brodě a ve Středočeském kraji.
Tyto cíle nemohly být v roce 2020 zcela naplněny, protože činnost všech částí
CVIKu poznamenala epidemie Covidu-19 stejně jako mnoho dalších oblastí našeho
života. Kvůli dvojímu uzavření celé společnosti a dalším preventivním vládním
opatřením nemohla knihovna poskytovat služby v obvyklém režimu, byla
pozastavena dlouhodobá spolupráce se školami i školkami, nebylo možné pořádat
skupinové kulturně-vzdělávací akce. Sezóna v KD Svět byla výrazně zkrácena, kvůli
omezení počtu návštěvníků kin a divadel bylo třeba mnoho pořadů zrušit nebo
přeložit na jiný termín. Omezený provoz informačního centra se promítl do počtu
turistických návštěvníků i místních uživatelů, ve statistice posledních pěti let se za
rok 2020 poprvé neobjevil žádný zahraniční turista.

Městská knihovna

Městská knihovna
Městská knihovna je univerzální knihovnou, zapojenou do sítě veřejných knihoven
České republiky. Shromažďuje univerzální knihovní a informační fondy a je zřízena
za účelem poskytovat knihovnické, informační a další kulturní a vzdělávací služby
rovným způsobem všem občanům. V souladu se zákonem č. 257/2001 Sb., o
knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních
služeb (knihovní zákon) byla evidována Ministerstvem kultury ČR dne 23. 7. 2002
jako základní knihovna pod č. 0311/2002. Pro veřejnost je knihovna otevřena každý
pracovní den, celkem 34 hodin týdně. Od roku 2019 je institucionálním členem SKIP
ČR (Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky).

Knihovní fond
V roce 2020 knihovna nakoupila a odborně zpracovala 1.754 přírůstků knih a
audioknih pro dětské a dospělé čtenáře. Na jejich nákup byla vynaložena částka
cca 352.000 Kč, hodnota knih v maloobchodních cenách činí cca 526.000 Kč. Přijali
jsme také 220 knižních darů (od čtenářů, nakladatelů, z projektu Ministerstva
kultury ČR Česká knihovna) v hodnotě cca 45.000 Kč. K 31. 12. 2020 tvořilo
knihovní fond celkem 71.530 knihovních jednotek, kromě toho si čtenáři mohli
vypůjčit 58 titulů periodik.

Čtenáři, návštěvníci, výpůjčky
V roce 2020 knihovna registrovala 1.602 čtenářů, z toho 563 dětí do 15 let, tito
registrovaní čtenáři uskutečnili během celého roku celkem 19.734 fyzických
návštěv knihovny. On-line služby na webových stránkách knihovny využilo 17.736
virtuálních návštěvníků. Všichni čtenáři zaznamenali v roce 2020 58.790 výpůjček
knih, periodik, audioknih a 222 výpůjček e-knih. Internet využilo 151 návštěvníků.

Městská knihovna
Statistika počtu registrovaných čtenářů a výpůjček městské knihovny:
Rok

Registrovaní čtenáři

Z toho do 15ti let

Výpůjčky

2016

1726

623

75.593

2017

1786

622

78.905

2018

1810

657

74.580

2019

1866

683

76.274

2020

1602

563

58.790

Další služby
Registrovaní čtenáři knihovny mají možnost využívat půjčování e-knih a bezplatný
přístup na internet, mohou si on-line rezervovat knihu, která je momentálně
půjčená, on-line objednat knihu, která je k dispozici nebo prostřednictvím svého
čtenářského konta on-line prodloužit své výpůjčky.
Knihovna nabízí možnost meziknihovní výpůjční služby (získání dokumentu
z jiné knihovny v ČR), kterou v roce 2020 využilo 22 čtenářů.
V rámci propagace knihovna pravidelně prezentuje výběr z nakoupených knižních
novinek na nástěnkách, na svých webových stránkách a FB, na webových
stránkách Města Český Brod a v Českobrodském zpravodaji.
Prostřednictvím služby Čtenáři čtenářům knihovna nabízí všem zájemcům
možnost odložit knihy, které se pro ně staly z jakéhokoli důvodu nepotřebnými, nebo
naopak získat knihy, které je zajímají.
Během jarního i podzimního nouzového stavu knihovna ve spolupráci s panem
Tomášem Charvátem a českobrodskými dobrovolníky distribuovala balíčky knih
čtenářům-seniorům nebo lidem v karanténě, celkem bylo rozneseno cca 83 zásilek.

Vzdělávací a kulturní pořady pro mateřské školy, základní školy a
veřejnost
V únoru 2020 proběhlo živé čtení pro děti a jejich dospělý doprovod Knihohrátky.
Od začátku února do poloviny března, kdy byl vyhlášen první nouzový stav, se

Městská knihovna
uskutečnil cyklus jedenadvaceti literárních besed pro žáky ZŠ pod názvem Karel,
Boženka a Honza, kterým jsme si připomněli výročí narození Karla Čapka, Boženy
Němcové a Jana Wericha. Tři prázdninová čtení proběhla během července a
srpna na venkovním dvorečku u naší budovy. V září jsme se sedmkrát sešli při
Pasování prvňáčků, odloženém z červnových termínů. Do vyhlášení druhého
nouzového stavu jsme v říjnu stihli ještě dvě pohádková čtení a hraní pro děti MŠ Ve
školce je prasátko, bohužel už v orouškované podobě.

Městská knihovna
Všech literárních pořadů a živých čtení se v roce 2020 zúčastnilo 884 žáčků a
žáků se svými vyučujícími nebo dětí a dospělých z řad veřejnosti.
V roce 2020 se knihovna zapojila do projektu Škola naruby, jehož cílem je podpora
společného čtení v rodině a soustavná výchova dětí ke čtenářství, a zahájila
pravidelné schůzky Čtenářského klubu pro děti prvního stupně ZŠ.

Informační centrum

Informační centrum
Informační centrum svou činnost zahájilo v lednu 2012, bylo zřízeno Městem Český
Brod za účelem propagace města a místních organizací, poskytování informačních
služeb turistům, obyvatelům města i obyvatelům spádové oblasti, zajišťování
kulturních akcí a poskytování služeb spojených s touto činností. Pro veřejnost je
informační centrum otevřeno každý pracovní den, celkem 33,5 hodin týdně, v letní
turistické sezóně zajišťuje i víkendový provoz.
Informační centrum je členem Asociace turistických center (ATIC) a partnerem
Zlatého pruhu Polabí. V rámci ATIC je informační centrum zařazeno do třídy C,
platnou certifikaci obhájilo v srpnu 2020, s platností do roku 2022. V posledních
dvou letech bylo dvakrát zařazeno do průzkumu Mystery shopping, vždy uspělo na
100 %.
Součástí informačního centra bylo také Informační centrum pro mládež, které
poskytovalo dětem, mládeži i dalším zájemcům informace a služby z oblastí
vztahujících se k životu, potřebám a zájmům mladé generace. Činnost ICM byla
ukončena v roce 2020 z důvodu stagnace činnosti, tj. odloučení od MŠMT a zániku
nadřízeného NICM.

Přehled služeb
Informace o českobrodských památkách a o turistických atraktivitách regionu
Informace o kulturním, sportovním a společenském dění na území města a v
jeho okolí
Informace o místních službách (obchody, ubytovací zařízení, restaurace,
kulturní objekty, firmy, taxislužby, banky apod.)
Tipy na procházku zajímavostmi města nebo výlety do jeho okolí a regionu
Informace o tísňových telefonních linkách
Informace o dopravních spojích
Prodej map, turistických i regionálních publikací, upomínkových předmětů

Informační centrum
Přístup na internet, kopírování, laminování, vazba dokumentů, inzertní
vývěska
Výstavy v galerii Šatlava, pronájem radničního sálu
Prohlídka českobrodského podzemí
Vydávání turistických propagačních materiálů
Pořádání kulturních a společenských akcí
Sběrové místo výlepu plakátů pro firmu Rengl Liberec
Prodej vstupenek sítě Ticketportal a sítě GoOut pro KD Svět

Informační centrum dále spolupracuje s místními spolky, organizacemi a školami, je
organizátorem nebo spoluorganizátorem akcí nejrůznějších žánrů, podílí se také na
organizaci fotosoutěže Brody v Brodě.
V budově č. p. 1 probíhala během roku 2020 výstava o významném
českobrodském architektovi Janu Koulovi, v prosinci se CVIK ve spolupráci
s Městem Český Brod podílelo na netradiční mikulášské nadílce Mikuláš ve
dveřích.

Informační centrum
Návštěvníci, uživatelé
Informační centrum zpracovává každý rok statistiku celkové návštěvnosti. Tato
statistika zahrnuje jednak data o návštěvách za účelem odběru informačních a
propagačních materiálů, jednak počty turistů a občanů, kteří do informačního centra
přišli za účelem získání informací o městském úřadu nebo turistických tipech. Dále
je zde započítán počet zákazníků, kteří využili reprografické služby či nakoupili
propagační materiály a upomínkové předměty. Tento údaj je souhrnně označován
jako služby a tradičně zastupuje nejvyšší podíl z celkového počtu návštěv. Zvlášť
jsou evidováni uživatelé, kteří informační centrum navštěvují za účelem využití
veřejně přístupného internetu. Ve statistice je sledována návštěvnost historického
podzemí a Galerie Šatlava, v neposlední řadě také počty zahraničních návštěvníků.
Pro rok 2020 byla upravena sekce dotazů, ve kterých byly nově evidovány dotazy
ohledně koronavirové pandemie.
Statistika návštěvnosti informačního centra v roce 2020
Měsíc
Leden
Únor
Březen
Duben
Květen
Červen
Červenec
Srpen
Září
Říjen
Listopad
Prosinec
Celkem

Infomateriály
62
46
21
3
46
38
65
193
106
33
7
36
656

informace
úřad
turista
52
19
79
10
41
10
10
1
44
17
57
23
69
79
69
162
63
70
29
12
7
13
36
18
556
434

služby
550
619
180
11
176
230
360
429
302
111
39
60
3067

internet podzemí
63
61
14
6
48
53
48
35
40
31
17
11
427

33
2
14
0
20
19
182
368
119
18
26
0
801

galerie

cizina

0
5
35
1
6
0
0
21
20
0
1
47
136

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

národnost

osobně
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

korona dotazy
email
telefonicky
2
4
1
4
0
0
0
0
3
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
22
0
0
0
0
6
34

celkem
785
827
315
32
364
420
803
1277
720
256
110
208
6117

Statistika návštěvnosti informačního centra v letech 2016-2020
rok

Infomateriály

2016
2017
2018
2019
2020

773
902
907
1188
656

informace
úřad
turista
1958
0
1069
860
913
679
850
806
556
434

služby
4113
4148
4088
5349
3067

internet podzemí
586
636
646
840
427

602
1165
865
1089
801

galerie

cizina

1037
846
147
758
136

25
50
14
44
0

národnost

osobně
216
177
195
146
0

dotazy
email
54
32
47
43
6

telefonicky
270
151
141
96
34

celkem
9634
10036
8642
11209
6117

Informační centrum
Galerie Šatlava
Původně městské vězení slouží od 90. let minulého století jako výstavní prostor. Od
svého vzniku galerie nabídla veřejnosti téměř 150 výstav, a to od známých
osobností, až po začínající amatérské výtvarníky. Od roku 2019 je galerie i přilehlý
radniční sál součástí prohlídky podzemí.
V roce 2020 se zde uskutečnilo šest výstav:
leden

Tak to mám v srdci

výstava obrazů Miroslava Nováka z
Klánovic

únor-květen

Ze tmy na světlo

výstava obrazů kolektivu ateliéru akad.
malíře Jiřího
Vávry

červenec-srpen

Řecko

výstava fotografií Václava Vícovského z
Úval

září

Barevná setkání

výstava obrazů Niny Urbanové, Ivy
Kozákové, Soni Kosové a Soni Hubáčkové

říjen

Řemeslnická výstava

autoři: Alena Fričová, Jiří Pospíšil, Ivana a
Michaela
Havlínovy, Jana Horová,
Klára Forstová, Richard Weinert, Petr
Axmann

listopad-prosinec

Iva Hűttnerová:
Obrázky

výstava tvorby, prodej knih, kalendářů a
betlémů

Informační centrum
Radniční sál
Historický radniční sál, zrekonstruovaný v roce 2018, nabízí mnoho způsobů využití.
Prostor slouží např. ke konání svatebních obřadů, k jednání rady města,
k přednáškám a seminářům různých žánrů, k setkání občanů v rámci Univerzity
třetího věku nebo PC kurzů 50+ a k dalším kulturně výchovným akcím.
V roce 2020 v sále proběhlo 84 akcí, z toho 28 akcí města (rady, semináře, komise,
Univerzita třetího věku, předávání diplomů) 27 svatebních obřadů a 29 bezplatných
pronájmů místním organizacím a subjektům (Leccos, poradna Rubikon, PC klub
50+, dílničky pro děti).

Gotické podzemí
Budova č. p. 1, ve které sídlí naše organizace, je původní Stará radnice, která vždy
patřila mezi nejdůležitější městské stavby. Její základy vznikly ve 14. století a v roce
1996 byla zařazena do seznamu kulturních památek ČR. Z budovy se vchází do
historického gotického podzemí. Práce na zpřístupnění jeho chodeb probíhaly
v letech 1991 – 1996 díky Spolku pro ochranu kulturních a historických památek
Českobrodska, za finanční podpory města Český Brod a Ministerstva kultury ČR.
Vznik samotného podzemí není datován, bylo zřízeno pravděpodobně s obranným a
skladovacím účelem, gotické sklepy byly propojeny podzemními chodbami.
Informační centrum nabízí prohlídku podzemí v rámci prohlídkové trasy, která
začíná v prostorách IC a pokračuje přes historický radniční sál a galerii Šatlavu,
východ ústí do uličky původně masných krámů za domem č. p. 12.

Informační centrum
Ve vstupním prostoru podzemí se konají drobné kulturní akce pro veřejnost (např.
Mikuláš v podzemí), kromě toho může být využit jako svatební síň pro malé svatební
obřady, v roce 2020 se jich zde uskutečnilo celkem jedenáct. Svatební síň
v podzemí je méně využívaná než radniční sál, možná i z důvodu malé propagace u
veřejnosti.

Kulturní dům Svět

Kulturní dům Svět
Kulturní dům Svět zajišťuje především pořádání divadelních a hudebních
představení pro děti i dospělé. Dlouholetou tradici v původním Kině Svět měla
filmová promítání, jejich četnost ale omezil nástup digitální formy filmových děl.
V roce 2020 byla zahájena příprava na digitalizaci kina, jejím cílem je obnovit
v kulturním domě promítání premiérových filmů. Prostory kulturního domu slouží
nejen k pořádání vlastních akcí, ale také k pronájmu místním spolkům, organizacím i
široké veřejnosti. Součástí kulturního domu je kavárna, která zajišťuje občerstvení
pro návštěvníky před a během představení.
V roce 2020 byl kulturní dům dvakrát pronajat (římskokatolická církev, inspirativní
kavárna), všechny ostatní akce probíhaly ve vlastní režii CVIKu. Celkem se
uskutečnilo deset filmových promítání, tři hudební vystoupení, třináct besed a
divadelních představení a dvě dopolední představení pro děti ZŠ a MŠ.
Všechna představení v kulturním domě v roce 2020 navštívilo celkem 3.136
diváků. Na divadelní představení pro děti i dospělé přišlo 2 612 diváků, na
víkendová filmová promítání pak dalších 200 návštěvníků. Zbývajících 324 diváků
navštívilo hudební vystoupení.
Přehled představení KD Svět s největší návštěvností
15.1.

divadelní představení Další roky ve stejnou dobu

6.2.

divadelní představení Tři verze života

13.2.

křeslo pro hosta s operním pěvcem Štefanem Margitou

2.3.

křeslo pro hosta s hercem Josefem Dvořákem

14.9.

cestovatelská beseda Vandráci Vagamundos

22.9.

koncert písničkáře Pokáče

8.10.

stand-up Na stojáka

Kulturní dům Svět
Statistika návštěvnosti KD Svět
Rok 2019

57 představení

5.970 návštěvníků

Rok 2020

28 představení

3.136 návštěvníků

Prostory foyer kulturního domu byly v průběhu roku poskytnuty k instalaci dvou
výstav fotografií. Od ledna do března 2020 mohli návštěvníci shlédnout výstavu
fotografií pana Tomáše Mukařovského s názvem Šembera v toku času, prodejní
výstava fotografií pana Václava Němce probíhala v září a říjnu 2020.

Ostatní činnosti CVIK

Ostatní činnosti CVIK
V knihovně proběhla v době od 6. do 17. ledna 2020 revize knihovního fondu
v souladu s knihovním zákonem a prováděcí vyhláškou Ministerstva kultury ČR.
Revize byla provedena s použitím AKS Tritius zaměstnanci knihovny.
Pro nově vzniklou organizaci bylo třeba během prvních měsíců roku vypracovat
všechny potřebné dokumenty, sjednotit a rozšířit ekonomické agendy, převzít od
Města Český Brod do správy obě budovy (budova Staré radnice č. p. 1 a budova KD
Svět) a ostatní movitý majetek, uzavřít nové smlouvy na dodávky energií a dalších
služeb. Během roku proběhly v organizaci tři kontrolní audity a došlo k několika
personálním změnám.
V roce 2020 podalo CVIK dvě úspěšné žádosti o dotace, z Programu na podporu
informačních center Středočeského kraje jsme získali finanční prostředky na nákup
IT vybavení a z Participativního rozpočtu Středočeského kraje finanční prostředky
na nákup biblioboxu pro knihovnu a technického vybavení pro digitalizaci kina v KD
Svět.
V srpnu 2020 začal CVIK s rozesíláním Českobrodského kulturního newsletteru,
který všechny přihlášené zájemce informuje o aktuálním kulturním dění v našem
městě i jeho okolí. Pro lepší komunikaci se všemi čtenáři, návštěvníky a dalšími
uživateli slouží webové stránky a FB Městské knihovny, webové stránky a FB
Kulturního domu Svět, FB a Instagram Informačního centra. Aktuálně se připravuje
nová podoba společných webových stránek CVIKu.
V polovině listopadu 2020 začala další etapa rekonstrukce budovy Staré radnice
č.p.1., proběhla výměna zbývajících třiatřiceti oken v celém prvním patře a v části
přízemí. V prostorách knihovny musela být odstěhována část knih a regálů, aby byla
okna dobře přístupná, a vše bylo zakryto igelitovou fólií. Všechny potřebné
stěhovací, zakrývací a následně úklidové práce byly provedeny zaměstnanci
knihovny, částečně ve spolupráci s ostatními zaměstnanci CVIKu.

Ostatní činnosti CVIK
Koncem listopadu byl před budovu č. p. 1 nainstalován bibliobox, který slouží
především čtenářům knihovny pro bezkontaktní vracení knih.
Rozhodnutím rady města dostalo CVIK za úkol realizovat přeměnu nefunkční
telefonní budky na knihobudku, která bude sloužit široké veřejnosti pro odložení
nebo výměnu nepotřebných knih. V roce 2020 byla provedena demontáž budky,
odstrojení skleněných částí a nástřik kovových prvků novým lakem. Současně byla
provedena úprava jejího interiéru a byly zhotoveny nové dřevěné poličky. Další
etapy realizace jsou plánovány v roce 2021.
Nucené uzavření využili zaměstnanci jednotlivých částí CVIKu především k
provádění prací, které nelze uskutečnit za běžného provozu, tj. prostorové úpravy a
stěhování, generální úklid a dezinfekce prostor včetně praní záclon, inventarizace
majetku nebo povinné revize.
V průběhu obou nouzových stavů se CVIK snažil propagovat různé distanční
způsoby kulturního vyžití, které by zpříjemnily karanténní opatření, např.
půjčování e-knih, virtuální promítání Moje kino Live nebo on-line soutěžní literární
kvízy, křížovky a rébusy.

Zaměstnanci CVIK

Zaměstnanci CVIK
K 31. 12. 2020 pracovalo v CVIK deset stálých zaměstnanců, pět na osmihodinový,
čtyři na zkrácený pracovní úvazek, jeden zaměstnanec byl převážnou část roku
v dlouhodobé pracovní neschopnosti.
Kvalifikace pracovníků:
VŠ vzdělání

4 zaměstnanci

SŠ vzdělání

6 zaměstnanců

V souladu s vládními doporučeními byla zaměstnancům částečně umožněna práce
z domu (home office), nezbytný provoz (telefony, emailová pošta, dodavatelé) byl
vždy zajištěn tak, aby nebylo narušeno průběžné řešení aktuálních úkolů. Účetní a
mzdovou agendu, stejně jako IT služby zajišťovaly externí firmy.
Smlouva na DPP byla v roce 2020 uzavřena s 10 pracovníky, kteří se podíleli na
zajištění provozu a služeb kulturního domu nebo informačního centra během letního
víkendového provozu, dva pracovníci zajišťovali roznos Českobrodského
zpravodaje.
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Rozpočet sloučené příspěvkové organizace CVIK pro rok 2020 byl navržen podle
rozpočtů jeho jednotlivých částí a skutečného plnění za rok 2019 v částce 7.218.000
Kč. Kvůli epidemii Covid-19 a následném propadu daňových příjmů náš zřizovatel
v průběhu roku snížil tento příspěvek cca o 15%, tj. o 1.080.000 Kč.
Celkové příjmy za rok 2020 činily 7.822.411,76 Kč, celkové náklady 8.067.857,14
Kč. Hospodářský výsledek za rok 2020 je -245.445,38 Kč.
CVIK nemá k 31. 12. 2020 žádné závazky po době splatnosti.

