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Výroční zpráva z Obecní knihovny Jinačovice 

za rok 2010 
 

ROČNÍ STATISTIKA:  

Celkový počet registrovaných čtenářů v knihovně za rok 2010 je 36, z toho  

registrační poplatek zaplatilo 35 čtenářů.  

Za celý rok knihovnu navštívilo 454  čtenářů, uskutečnilo se 1413 výpůjček.  

Na webovou stránku se celkem podívalo 6220 čtenářů, za rok 2010  to bylo 1040  

lidí.  

   
Výpůjčky:  

Půjčilo se celkem 1413 ks knihovních jednotek, z toho 1277 knih a 136 časopisů.  

Z toho je to 878 ks beletrie pro dospělé (62,14%), 161 ks naučná pro dospělé 

(11,39%), 303 ks beletrie pro děti (21,44%), 71 ks naučná literatura pro děti (5,02%).  

Průměrně vychází 3,11 výpůjček na návštěvníka.  

Registrováno bylo také podání 97 informací.  

Částka vybraná za registrace činila 1050,-Kč.  

Knihovna má celkem 3736 knihovních jednotek, přírůstků za rok 2010 bylo 21 ks.  

   
 Co se věkového rozpětí čtenářů týče, do knihovny chodí nejvíce čtenáři ve věku 50 

až 59 let (26%), na druhém místě to jsou to děti do 15-ti let (22,44%), na třetím 

čtenáři ve věku 30-39 let (22,22%). Knihovnu navštěvují z 84% ženy a pouze ze 16%   

muži, 89 % procent čtenářů je místních a 11% má bydliště jinde než v Jinačovicích.     
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KREATIVNÍ DÍLNIČKY, leden-prosinec 2010  

Také letos probíhaly v knihovně kreativní dílničky a bylo jich celkem 11.   

 

Leden – šití čepiček pro nedonošená miminka, 7 dospělých, 5 dětí 

Únor – výroba panáčků kofoláčků, účast 12 dětí a 7 dospělých  

Březen – velikonoční tvoření,  11 dětí a  6 dospělých  

Duben – tvoříme z papíru I. , 10 dětí a 5 dospělých  

Květen – tvoříme z papíru II.,  4 děti a 1 dospělý  

Červen – mandaly z cédéček a 3D obrázky,  5 dětí a 4 dospělí  

Září – výroba ježečka s 3D efektem,  7 dětí a 3 dospělí  

V říjnu se dílnička kvůli druhému kolu voleb nekonala, proto byly v listopadu dílničky 

tři – jedna na vyžádání paní starostky (výroba lampiónů) 

Listopad – výroba svítícího strašidýlka, 1 dítě a 1 dospělý  

Listopad – výroba lampiónů, 3 děti, 2 dospělý  

Listopad – výroba prostírání, 8 dětí, 3 dospělí  

Prosinec – zdobení korkových podšálků, 9 dětí, 5 dospělých 

Celkem se dílničky zúčastnilo 75 dětí a 44 dospělých, dohromady tedy 119 lidí.  

 

Děti, které se zúčastňují dílniček a 

zároveň chodí do knihovny půjčovat si 

knihy, dostávají na dílničce „Čtenářský 

deníček pro děti a rodiče“, aneb Škola 

naruby. 
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CHARITATIVNÍ AKCE  

Letos proběhly tři charitativní akce, na kterých se knihovna více či méně podílela. 

 
Mimořádná dobročinná akce – šití čepiček pro nedonošená miminka 

Pod hlavičkou občanského sdružení Zrnka jsem šití čepiček zorganizovala jak 

v Brně, tak v Jinačovicích. V Jinačovicích jsme se na šití setkali v čítárně v lednu 

2010. Během tří hodin se nám podařilo dokončit a drobnými aplikacemi nazdobit cca 

140 čepiček. Práci jsme měli usnadněnou tím, že nastříhanou látku nám před 

samotnou akcí sešila paní Dvořáčková, starostka obce, a druhou polovinu sešila 

moje kamarádka z Brna. Celkem nás šilo pět dospělých a pět dětí. 

V osm hodin nastupovala „druhá směna“, a sice 4 maminky sdružené v Klubu 

maminek s dětmi Kuličky pod vedením Danky Bémové. Sešívaly čepičky až na místě 

a kromě čepiček připravily (vyžádané) dečky na pelíšky pro děti do inkubátorů.    Asi 

55 ks čepiček a 16 deček společně šily až do půlnoci. 

Čepičky jsem potom rozdělila do předem domluvených institucí takto: do porodnice k 

Milosrdným bratřím 60 ks, do dětské nemocnice 70ks, zbytek jsem poslala do Prahy 

Ivě Antalové, koordinátorce projektu. 
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Třetí sbírka plyšáků a hraček, březen 2010  

Sbírku jsem opět mohla pořádat díky spolupráci s rodinným centrem MaTáTa. 

Služební maminky z MaTáTy pořádaly jarní bazárek oblečení a umožnily mi, aby v 

prostoru na Sýpce v Medlánkách bylo sběrné místo. Takže se všechny hračky z Brna 

soustředily sem a odtud jsem je přebírala já. Letos se stejně jako vloni zúčastnily i 

maminky z Kuliček z Jinačovic. Sbírku tam koordinovala Dana Bémová a vybralo se 

72 hraček.  Také do knihovny dobrovolníci donesli pytel plný hraček.  

Celkem bylo vybráno 1405 hraček a 124 knih. 

Hračky byly rozděleny do dětské nemocnice a na popáleniny do Bohunic. 

V Bohunicích si hračky dále rozdělili mezi ambulanci, lůžkovou část a hernu, a také 

jako drobné odměny pro děti po bolestivých zákrocích. V dětské nemocnici poslouží 

dětem na hraní v herně v centrální evidenci, v čekárně u očního lékaře, kolotoče nad 

postýlku se dostaly na 

pediatrickou kliniku, 

drobné hračky na 

památku budou děti 

dostávat při 

nepříjemných 

vyšetřeních v 

jednotlivých 

ambulancích a na 

sádrovně... 
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Další mimořádná charitativní dílnička – kytičky pro MeToDěJe, červen 2010  

 Když nám do knihovny došla dubnová Maminka, byla tam i zmínka o občanském 

sdružení MeToDěj a odkaz na jejich webové stránky, kde jsem se dozvěděla, že 

sdružení hledá dobrovolníky pro šití kytiček. Ty se potom prodávají na různých 

akcích, jako jsou předvánoční trhy, koncerty a podobně. 

Návod na kytičky byl velmi podrobný a proto jsem se toho chytla. 

Napadlo mě oslovit maminky, které pomáhaly a pomáhají na jiných charitativních 

akcích v Jinačovicích. Ani jedna mi pomoc neodmítla a tak jsem během měsíce 

června mohla MeToDěJovi odeslat  130 kytiček. 

 

Naše výrobky se potom přidaly k ostatním a ty se dražily 5. 12. 2010, dražba přinesla 

11.000,-Kč. 
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BESEDY V MATEŘSKÝCH ŠKOLKÁCH  

 

Během letošního roku jsem na třech různých školách ve čtyřech různých třídách 

uspořádala čtyři besedy – dvě pro nejmenší děti o Krtečkovi a panu Milerovi, dvě pro 

starší děti o knihách, knihovnách, knihkupectví a významu čtení pro rozvoj dětského 

čtenáře. 

Jinačovská školka měla tu výhodu, že po besedě mohla následovat i exkurze do 

knihovny. 

 

Beseda o knížkách v mateřské školce MŠ Plovdivská v Brně-Žabovřeskách,   

17. 3. 2010  (14 dětí) 

 

Beseda o knížkách v mateřské školce II MŠ Plovdivská v Brně-Žabovřeskách,   

23. 9. 2010  (14 dětí) 

 

Podzimní beseda v mateřské školce MŠ Hudcova v Brně-Medlánkách,   

9. 11. 2010 (23 dětí) 

 

Beseda v MŠ Jinačovice spojená s prohlídkou knihovny , 12. 11. 2010 (24 dětí) 
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NOC S ANDERSENEM, 26. – 27. 3. 2010 

Letos popáté jsme nocovali v knihovně, poprvé tu s námi spali i kluci. Celkem 12 dětí 

(10 dívek, 2 kluci) a 4 organizátorky. 

Celkově to byl již desátý ročník této akce, podle statistiky víme, že nocovalo celkem 

31.256 dětí a 9.984 dospělých na 905 místech Čech, Moravy, Slovenska, Slovinska a 

Polska. 

U nás je tato akce velmi oblíbená. Letošní noc byla rozdělena na tvoření, hry a noční 

bojovou hru venku. 

Během tvoření jsme zdobili „Pohádkovník andersenův“,  vyráběli svítící strašidýlka, 

zalaminované obrázky, obrázek pro paní starostku, malování obrázků (jak by měl 

vypadat kříž na Skalkách a jeho okolí), malování na sklo, navlékání korálek. 

S paní starostkou jsme šli také ke kříži „Na Skalkách“, kde  nám paní starostka 

vyprávěla různé zajímavosti, jako je stáří, materiál a původ kříže... Pokus o vyslání 

létajícího lampiónů kvůli velkému větru nevyšel a lampión komplet zhořel… 

Hráli jsme hru „boj o jídlo“, vytvářeli mumie, bojovali o volnou židli, družstva skládala 

puzzle na čas, vymýšleli vlastní originální znělku k Noci s Andersenem, zpívali jsme 
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beze slov, skládali vlastní básničku, v noci probíhaly soutěže o nejrychleji oblečené 

pyžamko a nejpomaleji vyčištěné zoubky a jako tradičně i soutěž „Skřítek 

Knihovníček“ a „Miss Pyžamko“ a v samotném závěru se s baterkami hledal poklad, 

ukrytý v budově. 

Akce byla nádherná, moc se to všem líbilo, nikomu se nic nestalo, všichni se těší na 

příští rok. Organizačně velmi pomohla Martina Stodůlková, Dáša Bláhová, Jarka 

Tichá a i Simona Sadílková, která tam čas Noci s námi strávila. 
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VÝMĚNNÝ FOND  

Dne 21. 12. 2009 jsme zajistili a z Kuřimi dovezli výměnný fond, ve kterém bylo 300  

ks knížek v celkové ceně 61,966,-Kč.  Tyto jsme v prosinci odvezli zpět a dovezli 

novou várku o objemu 310 ks knih, v celkové ceně 64,227,-Kč.  

   
   
PLÁNY NA ROK 2011:  

- pokusit se zachovat tradici kreativních dílniček. Dělat dílničky z materiálů, které nám 

zbyly z předchozích let, vybírání vstupného na dílničky a placení dalších materiálů z 

takto vybraných peněz. Celkem 6 dílniček – leden až červen.  Pokud budou nějaké 

finance, je možnost udělat „nákladnější“ dílničky. 

 - v dubnu Noc s Andersenem (1. 4. 2011)  

- zajistit výměnný fond z Kuřimi v co největším možném objemu (toto bylo již 

splněno).  
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- pokud budou finance na nové knihy, nakupovat alespoň aktuální tituly a knihy, na 

které se čtenáři nejvíce ptají 

- vybírat upomínky od čtenářů za pozdě vrácené  knihy (dosud jsme to nedělali) 

- pokračovat ve spolupráci s Petrem Příborským na neustálém aktualizování  

webové stránky knihovny a její kompletní předělání pro větší přehlednost  

 

 

Za Obecní knihovnu Jinačovice zpracovala Šárka Ondrušková  

31. 12.  2010, Brno  

 

 


