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ÚVOD 
 

 

Městská kulturní zařízení Hranice připravila i na rok 2020 spoustu zajímavých 
kulturních programů všech žánrů. Ve spolupráci s městem Hranice se budou podílet 
na projektech rekonstrukce letního kina, vstupu do Staré radnice, Koncertního sálu, 
přípravě vytvoření interaktivního informačního centra k Hranické propasti. 

Středisko kultura plánuje přes 100 nejrůznějších akcí - koncertů, filmových produkcí, 
open-air akcí a dalších pořadů. Naváže na divácky úspěšnou akci - oslavy 850 let od 
vzniku Hranic – novým projektem – Městskými slavnostmi, které svým programem 
poukážou i na rozmanitosti, které naše město nabízí. 

Středisko muzeum a galerie nabídne návštěvníkům i letos zajímavé výstavy. 
V Synagoze budou opět umělci zvučných jmen. Na Staré radnici budou výstavy, které 
připomenou letošní výročí – 100 let skautingu v Hranicích, 80. výročí organizované 
činnosti hranické atletiky, 100 let Československé církve husitské a výstavou také 
zavzpomínáme na hranickou hudební scénu devadesátých let. Tradičně připraví 
Kraslicovník, výstavu vánočních stromků v podloubí, Muzejní noc a Dny evropského 
dědictví a spoustu dalšího.  

Středisko muzeum plánuje doplnit na své webové stránky osobnosti Hranic a také 
vytvoření malé expozice mineralogie. 

Středisko knihovna spustilo v lednu nový web, na kterém se pilně pracovalo v závěru 
roku 2019. U příležitosti 350. výročí úmrtí J. A. Komenského knihovna zahájí projekt 
Škola naruby s čtenářskými deníčky v rodinách. Knihovnice opět připravují zajímavé 
besedy se spisovateli, cestovateli, čtení pro děti, Pasování prvňáčků a další. 

Středisko Turistické informační centrum kromě své hlavní činnosti poskytovat 
informace a propagovat město Hranice turistům a návštěvníkům, zajišťovat 
komentované prohlídky (židovské, po městské památkové zóně) a výstupy na věž, 
také plánuje razantní inovaci propagačních materiálů turistických atraktivit Hranic. 
Zajišťovat bude také provoz Infocentra k Propasti. 

 

V Hranicích 30. ledna 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Naděžda Jandová              

 ředitelka  

Městských kulturních zařízení Hranice, p.o. 
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MĚSTSKÉ MUZEUM A GALERIE HRANICE 
 

Našim cílem je připravovat atraktivní a zajímavé výstavy s doprovodnými programy a 
přinášet tak veřejnosti zážitek z uměleckých výstav, poznání a poučení z výstav 
zaměřených na regionální zábavu, kromě toho také přilákat do muzea i nejmladší 
generaci. 

Snahou je, aby narůstal počet návštěvníků výstav. K tomu přispívá rozhodnutí 
zastupitelstva města z roku 2014, které se týkalo zrušení vstupného na výstavy. Další 
důležitou podmínkou je nabízet veřejnosti kvalitní výstavy a kvalitní programy, a 
důležité je, aby se o našich výstavách a akcích dozvěděla veřejnost, tedy propagovat 
účinně naše programy. 

 

1. VÝSTAVNÍ ČINNOST 
 
V letošním roce uvidí návštěvníci 8 výstav v Synagoze, kde opět nabídneme umělce 
zvučných jmen a nebudou chybět ani umělci ze Slovenska.  

Na Staré radnici bude letos k vidění celkem 9 výstav a bude na co se koukat. 
Připomeneme výročí 100 let skautingu v Hranicích, 80. výročí organizované činnosti 
hranické atletiky, 100 let Československé církve husitské a výstavou také 
zavzpomínáme na hranickou hudební scénu devadesátých let. 

V galerii Severní křídlo zámku se podílíme ve ve spolupráci se střediskem kultura na 
přípravě výstavy českého výtvarníka Václava Frolíka. 

Provozujeme také Muzeum na zámku, kde je k vidění sbírka zbraní a model 
historického centra města, který se v průběhu loňského roku značně rozrostl….. 

Malou expozici jsme také vytvořili a návštěvníci si ji mohou prohlédnout při výstupu na 
věž Staré radnice. Jedná se o expozici truhel ze sbírek muzea. Tuto expozici 
plánujeme rozšířit o vitríny s minerály ze sbírek našeho muzea. 

Kromě toho chystáme tradiční Kraslicovník na náměstí, při jehož tvorbě 
spolupracujeme s místními spolky, organizacemi, školami, školkami, jednotlivci, 
veřejností a dalšími příspěvkovými organizacemi. V závěru roku pak opět rozvezeme 
do podloubí vánoční stromky, které vyzdobí místní školy, školky, organizace. 

Všechny výstavy zahajujeme vernisážemi, některé ukončujeme dernisáží, 
připravujeme další doprovodné programy jako komentované prohlídky, výtvarné 
ateliéry, animační programy pro školy. 

K velkým akcím, které pořádáme, patří Muzejní noc a Dny evropského dědictví. 
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2. VÝSTAVY, KTERÉ MUSÍTE VIDĚT  
 

Synagoga 

Termín Vystavující umělec Prostory 
Do 5. 1. Radim Hanke Synagoga 

9. 1. – 23. 2. Eva Konstantinidu Synagoga 

27. 2. – 12. 4. Jiří Žlebek & Oldřich Šembera Synagoga 

16. 4. – 31. 5. Jana Šindelová & Michal Motyčka Synagoga 

4. 6. – 19. 7. Palo Macho & Jana Hojstričová Synagoga 

23. 7. – 6. 9. František Hodonský Synagoga 

10. 9. – 1. 11. Lubomír Jarcovják Synagoga 

5. 11. – 31. 12. Josef Divín Synagoga 
 

Stará radnice 

Termín Výstava Prostory 
Do 5. 1. Nemocnice Velký sál 

Do 9. 2. Vánoce za totáče 
Gotický sál a 

předsálí 

16. 1. – 14. 2. Milan Kaštovský - Osmdesát Velký sál 

17. 2. – 1. 4. Pat a Mat Všechny sály 

9. 4. – 14. 6. 
Královna sportu – 80 let organizované 
atletiky v Hranicích 

Gotický sál a 
předsálí 

23. 4. – 14. 6. 
Výstava ke 100 letům Československé 
církve husitské 

Velký sál 

25. 6. – 4. 10. 
Buď připraven! – 100 let skautingu v 
Hranicích 

Všechny sály 

16. 10. – leden 
2021 

Hranická rocková scéna devadesátých let 
Gotický sál a 

předsálí 

29. 10. – únor 
2021 

Medvědi – výstava nabídne vše o oblíbené 
plyšové hračce 

Velký sál 

 

Další výstavní místa 

Termín Expozice Prostory 
1.1.–31.12. Hranice na mušce  

– expozice zbraní ze sbírek muzea 
Muzeum na zámku 

1.1.–31.12. Model historického centra Hranic 
od Stanislava Miloše 

Muzeum na zámku 

1.1.–31.12. Historie truhly 
Truhly ze sbírek hranického muzea 

Stará radnice - věž 

13.5.–7.6. Václav Frolík – V jazzovém opojení 
(výstava k EJD – ve spolupráci se 
střediskem kultura) 

Galerie Severní křídlo 
zámku 

1.4.–22.4. Kraslicovník Masarykovo náměstí 

1.12.–31.12. Výstava vánočních stromků v 
podloubí 

Horní a dolní podloubí 
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3. BUDOU I DOPROVODNÉ PROGRAMY  
Datum 
konání 

Pracovní název akce Druh akce Místo konání 

9. 1. Eva Konstantinidu - Přelomy Vernisáž Synagoga 

16. 1. Milan Kaštovský: Osmdesát Vernisáž Stará radnice 

17. 2.  Pat a Mat   Vernisáž Stará radnice 

27. 2. Jiří Žlebek & Oldřich Šembera Vernisáž Synagoga 

17. 3.  Výroba kraslic Výtvarná dílna Stará radnice 

19. 3.  Výroba kraslic Výtvarná dílna Stará radnice 

9. 4.  Královna sportu Vernisáž Stará radnice 

14. 4.  Výtvarný ateliér – atletice zdar! Výtvarná ateliér Stará radnice 

16. 4.  Jana Šindelová & Michal 
Motyčka 

Vernisáž Synagoga 

23. 4. Výstava ke 100 letům 
Československé církve husitské 

Vernisáž Stará radnice 

5. 5.  Výtvarný ateliér – atletice zdar! Výtvarný ateliér Stará radnice 

13. 5.  Václav Frolík – V jazzovém 
opojení 

Vernisáž Galerie Severní 
křídlo zámku 

29. 5. Hranická muzejní noc Doprovodný 
program 

Všechny 
prostory 

4. 6.  Palo Macho a Jana Hojstričová Vernisáž Synagoga 

25. 6. Buď připraven! – 100 skautingu 
v Hranicích 

Vernisáž Stará radnice 

30. 6.  Výtvarná dílna - Buď zručný, 
buď skaut! 

Výtvarná dílna Stará radnice 

23. 7. František Hodonský - Přiznaná 
krajina II 

Vernisáž Synagoga 

Červenec Doprovodný program k výstavě 
Buď připraven! 

Doprovodný 
program 

Stará radnice 

Červenec 
a srpen 

Animační program na téma 
židovství pro příměstské tábory 

Animační 
program  

Synagoga 

Září Přednáška na téma židovství Přednáška Synagoga 

19. 9. Dny evropského dědictví  Prohlídky muzeí 
s programem 

Všechny 
prostory 

10. 9. Lubomír Jarcovják Vernisáž Synagoga 

15. 9.  Výtvarná dílna - Buď zručný, 
buď skaut! 

Výtvarná dílna  Stará radnice 

29. 9.  Výtvarná dílna - Buď zručný, 
buď skaut! 

Výtvarná dílna Stará radnice 

16. 10. Hranická rocková scéna 90.let Vernisáž Stará radnice 

27. 10.  Strašidelná dílnička  Výtvarná dílna Stará radnice 

29. 10.  Medvědi: výstava plyšových 
medvídků 

Vernisáž Stará radnice 

Listopad Vyrob si svého plyšového Méďu Výtvarná dílna Stará radnice 

5. 11. Josef Divín Vernisáž Synagoga 
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4. JAK SE O VÝSTAVÁCH DOZVÍTE 
 
 

Propagace je koncipována tak, aby se informace dostala ke každému obyvateli Hranic 
i k návštěvníkům města. Využíváme k tomu následující nástroje, stejně jako 
v předchozích letech. 

 

PORTÁLY MUZEUM-HRANICE.CZ A KULTURA-HRANICE.CZ 

Informace o programech, které připravujeme, jsou k dispozici na portále 
muzeum-hranice.cz, tyto moderní webové stránky nabízejí návštěvníkovi 
ucelený a intuitivní přehled o plánovaných akcí i fotogalerie z proběhlých výstav 
a doprovodných programů. 

Kromě toho zveřejňujeme naše programy v  kalendáři akcí kultura-hranice.cz. 
Tento portál průběžně aktualizujeme a plníme programy, které naše středisko 
připravuje. Nutno dodat, že portál zahrnuje i akce jiných pořadatelů ve městě, 
ale tato část je už v kompetenci kolegyň z Turistického informačního centra.  

Kromě vytváření kalendáře plánovaných akcí zveřejňujeme také připravované 
novinky nebo fotogalerie z proběhlých akcích na webových stránkách mkz-
hranice.cz v rubrice aktuality. 

 
PORTÁL KUDY Z NUDY 
 
Kulturní portál Kudy z nudy patří k nejnavštěvovanějším a oblíbeným kulturním 
portálům u nás. Sdílíme zde akce pořádané nejen muzeem a galerií, ale také 
střediskem kultura.  
 
 

MUSEUM.CZ 
 
Museum.cz je portál, který nabízí přehled muzeí v ČR, detailní informace o 
všech dostupných muzeích a jejich stálých expozicích, ale i aktuality o čerstvě 
zahájených výstavách každého muzea, informace o muzejních akcích, 
aktualizované fotografie z muzeí.  

 
 
REGIONHRANICKO.CZ 
 
Portál muzea regionu Hranicko funguje podobně jako museum.cz. Najdete zde 
základní informace o muzeu, kontakty. Přidáváme zde také aktuální informace 
o výstavách či akcích pořádaných muzeem a galerií, včetně sdílení plakátů a 
fotografií.  
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FACEBOOK 

Ke komunikaci využíváme také facebook Muzeum a galerie Hranice, který 
průběžně aktualizujeme a provádíme jeho administraci. 

 
PUBLIC RELATIONS 

Informace o připravovaných programech vycházejí také v regionálních i 
celostátních médiích (tištěná média, rádia, regionální televize). 

Informace o kulturních akcí se rovněž objevují na portálech  www.hranicko.eu, 
www.ok-tourism.cz, www.kudyznudy.cz, a to díky spolupráci s kolegyněmi 
z Turistického informačního centra. 

Výstupy ve výše uvedených médiích budeme opět monitorovat a evidovat. 
 

PLAKÁTY, POZVÁNKY A LETÁČKY 

Ke každé akci, kterou pořádáme, ať už je to výstava nebo doprovodný program, 
vytváříme samostatné plakáty, pozvánky a letáčky. Plakáty vyvěšujeme na 
výlepové plochy ve městě, případně ve vesnicích v okolí Hranic, podle druhu a 
rozsahu akce. U akcí většího rozsahu, například velké výstavy, vytváříme 
velkoformátové plakáty, které umísťujeme do autobusových zastávek. 
Samozřejmostí jsou také letáčky o velikosti A5, které jsou k dispozici lidem na 
různých místech, například v našich výstavních síních nebo v Turistickém 
informačním centru. 

Významnou měrou se na propagaci našich akcí podílí také Turistické 
informační centrum, které naše akce zařazuje do kalendáře akcí na Hranicku, 
který distribuujeme médiím, poskytovatelům služeb, osadním výborům, e-
mailem zájemcům a dává jej k dispozici návštěvníkům infocentra. 

 
HRANICKÝ ZPRAVODAJ 

K propagaci využíváme také měsíčník Hranický zpravodaj, který vychází 
v nákladu 8400 kusů a je distribuován do schránek obyvatelům Hranic a 
místních částí zdarma. Tento zpravodaj vydává naše organizace Městská 
kulturní zařízení Hranice.  

V Hranickém zpravodaji vychází námi připravované programy v kalendáři 
kulturních, sportovních a společenských akcí a kromě toho, také formou 
samostatných článků, které připravujeme. 

 
DALŠÍ PROPAGACE 

K propagaci našich programů využíváme i elektronické pozvánky, adresnou e-
mailovou propagaci a další. 

 
 
 

http://www.hranicko.eu/
http://www.ok-tourism.cz/
http://www.kudyznudy.cz/
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5. MUZEJNÍ ČINNOST, PÉČE O SBÍRKY 
 

Hranické muzeum má ve své správě zhruba 30 tisíc předmětů uložených  
v depozitářích. Veřejnosti jsou představovány při výstavách, které vytváříme. 
Každoročně musí podle zákona proběhnout inventarizace 10 procent evidenčních 
čísel ve sbírkách muzea. Letos se zaměříme na podsbírku „Jiná - Etnografie, 
uměleckoprůmyslové práce, obrazy předměty denní potřeby“. Inventarizací projde 
například hranická fajáns. 

Před inventarizací máme v plánu provést digitalizaci a fotodokumentaci části podsbírky  
„Jiná - Etnografie, uměleckoprůmyslové práce, obrazy předměty denní potřeby“.  

Rádi bychom naše sbírky opět rozšířili, zvláště co se týká dokumentů, fotografií a 
předmětů vztahujících se k Hranicím a Hranicku. Tyto nově získané kousky budou 
zapsány do sbírek a do Centrální evidence sbírek. 

Průběžně budou pokračovat práce na přehledném uspořádání depozitáře, na 
vytvoření logického orientačního systému v depozitáři, tj. označené prostory, regály, 
skříně, police, zásuvky a další typy uložení sbírkových předmětů. Budou pokračovat 
práce na lokačních seznamech, které budou nejen v databázi počítače, ale také 
vytištěné ve složce a umístěné přímo na regálech, krabicích a skříních v depozitáři.  
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STŘEDISKO KULTURY MĚSTA HRANIC 
 
 
Hlavním cílem střediska kultury je podle zřizovací listiny zvyšovat kulturní úroveň 
obyvatel města ve spolupráci s dalšími kulturními subjekty ve městě a okolí.  

K naplnění cílů organizuje středisko kultura akce kulturního, vzdělávacího a 
společenského charakteru, zajišťuje veřejné předvádění audiovizuálních produkcí a 
autorských děl, provozuje reklamní a propagační plochy na území města a další.  

Také v letošním roce budeme naplňovat Program rozvoje kultury města Hranic na 
období 2014 – 2020, který stanoví například pořádat programy v historickém jádru 
nebo zapojit do spolupráce veřejnost.  

Velkými výzvami v letošním roce je pro nás opět festival Vánoce v Hranicích, ale také 
nově Městské slavnosti, které navážou na úspěšný loňský formát oslav 850 let od první 
písemné zmínky o Hranicích. Rovněž budeme dbát na žánrovou pestrost pořádaných 
akcí. 

 

1. HRANICE – MĚSTO HUDBY A FESTIVALŮ  
 
 
Přes stovku nejrůznějších programů připravuje naše středisko každý rok. Obyvatelům 
města i návštěvníkům chceme nabídnout pestrou paletu hudebních zážitků, ale také 
filmových, divadelních, zábavných i naučných programů. 

Kromě jednotlivých koncertů a pořadů organizujeme několik festivalů – Evropské 
jazzové dny, Hranické kulturní léto, Vánoce v Hranicích, nebo cyklus klasické hudby 
pod hlavičkou Kruhu přátel hudby. 

Pro pořádání našich akcí využíváme prostory, poskytnuté zřizovatelem – městem 
Hranice – a to Zámecký klub, Koncertní sál, Letní kino, ale také venkovní prostory jako 
je Zámecká zahrada, Sady Čs. legií, Masarykovo náměstí. Některé akce připravujeme 
také ve spolupráci se Starou střelnicí v jejich prostorách, případně na dalších místech. 

Při přípravě akcí spolupracujeme s dalšími středisky naší organizace Městská kulturní 
zařízení Hranice, a to s muzeem, knihovnou a Turistickým informačním centrem. 

Spolupracujeme také s dalšími příspěvkovými organizacemi ve městě, jako jsou školy, 
školky nebo Dům dětí a mládeže či spolky.  

 
 

2. JAK SE O KULTURNÍCH AKCÍCH DOZVÍTE  
 

Propagace našich akcí je koncipována tak, aby se informace dostala ke každému 

obyvateli Hranic i k návštěvníkům města. Využíváme k tomu následující nástroje. 
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KULTURNÍ PORTÁL KULTURA-HRANICE.CZ 

Informace o programech, které připravujeme, jsou k dispozici na portále kultura-
hranice.cz. Jsou seřazeny přehledně - formou kalendáře akcí. Tento portál průběžně 
aktualizujeme ve spolupráci s kolegyní ze střediska muzeum. Nutno dodat, že portál 
zahrnuje i akce jiných pořadatelů ve městě, ale tato část je v kompetenci kolegyň 
z Turistického informačního centra.  

KOMUNIKACE NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH 

Ke komunikaci využíváme také facebook Zámecký klub Hranice, který má téměř 1 900 

fanoušků a facebook Letní kino Hranice, který má přes 3 800 fanoušků. Oba facebooky 

průběžně aktualizujeme a provádíme jejich administraci. 

PUBLIC RELATIONS 

Informace o připravovaných programech vycházejí také v regionálních i celostátních 
médiích (tištěná média, rádia, regionální televize). Informace o se rovněž objevují na 
portálech  www.hranicko.eu, www.ok-tourism.cz, www.kudyznudy.cz, a to díky 
spolupráci s kolegyněmi z Turistického informačního centra. Výstupy v médiích 
budeme opět monitorovat a evidovat. 

K propagaci využíváme také Hranický zpravodaj, který vychází letos už šestým rokem 
v nákladu 8 400 kusů a je distribuován do schránek obyvatelům Hranic a místních částí 
zdarma, ale také hostům v lázních v Teplicích nad Bečvou. 

 

PROPAGAČNÍ MATERIÁLY 

Každý měsíc připravujeme měsíční program našeho střediska kultury, a to ve formě 
letáčků o velikosti A5, plakátů A3 a A2. Letáčky jsou k dispozici veřejnosti 
v Turistickém informačním centru, v prostorách, kde pořádáme naše akce a na dalších 
místech.  

Měsíční plakáty vylepujeme na výlepové plochy ve městě a v okolí. 

Ke každé akci, kterou pořádáme, vytváříme samostatné plakáty, které 
vyvěšujeme na výlepové plochy ve městě, případně v okolí Hranic, podle druhu akce. 
U akcí většího rozsahu, například Vánoce v Hranicích, vytváříme velkoformátové 
plakáty, které umísťujeme do autobusových zastávek. Samozřejmostí jsou také 
letáčky o velikosti A5 nebo A4, které jsou k dispozici lidem na různých místech, 
například v Turistickém informačním centru. 

K programům Kruhu přátel hudby vydáváme souhrnný materiál na celou sezonu, 
k jednotlivým koncertům pak programy koncertu. 

Významnou měrou se na propagaci našich akcí podílí také Turistické informační 
centrum, které naše akce zařazuje do kalendáře akcí na Hranicku, který distribuujeme 
médiím, poskytovatelům služeb, osadním výborům, dalším zájemcům a dává jej 
k dispozici návštěvníkům infocentra. 

DALŠÍ PROPAGACE 

K propagaci našich programů využíváme i elektronické pozvánky, adresnou e-
mailovou propagaci a další. 

http://www.hranicko.eu/
http://www.ok-tourism.cz/
http://www.kudyznudy.cz/
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3. KULTURNÍ AKCE V ROCE 2020 
Kdy Název akce Druh akce Kde 
LEDEN 

18.1. Krleš & Metallica Czech Revival Band Koncert Zámecký klub 

20.1. KPH: Duo Mellison Koncert  Koncertní sál 

21.1. Hana Machalová: Cestujte chytře, levně často Přednáška Zámecký klub 

22.1. Jiří Černý: Karel Gott – 60. léta koncert Zámecký klub 

26.1. Pohádka O pejskovi a kočičce Divadlo Koncertní sál 

28.1. Beseda s investigativním novinářem J. Kmentou Beseda Zámecký klub 

31.1. Nirvana Czech Tribute Band Koncert Zámecký klub 

ÚNOR 
7.2. Temperamentní kapela Sarraf Koncert Zámecký klub 

8.2. AC/CZ Koncert Zámecký klub 

14.2. KPH sk.B:  SALUT D´AMOUR   Koncert Reduta Olomouc 

15.2. Sandra Pogodová: Hoď se do pogody Talk show Koncertní sál 

17.2. KPH: Trio Incendio Koncert Koncertní sál 

21.2. Český písničkář Petr Lüftner Koncert  Zámecký klub 

28.2. Kiss Czech Company & Hairy Groupies Koncert Zámecký klub 

BŘEZEN 
4.3. Igor Bareš & Antonie Talacková Talk show Zámecký klub 

6.3. Expediční kamera – festivval outdoorových filmů Film Zámecký klub 

9.3. KPH: Ensemble Frizzante & Valérie Zawadská Koncert Koncertní sál 

13.3. Forrest Jump & Gate Crasher & host Doktor Doll Koncert Zámecký klub 

20.3. KPH: Janáčkova filharmonice Ostrava (zájezd) Koncert Nový Jičín 

27.3. KPH sk. B: Na jaře u vody Koncert Reduta Olomouc 

28.3. Na stojáka! Stand up comedy Stand up Zámecký klub 

DUBEN 
3.4.  Gentlemen´s Club Koncert Zámecký klub 

4.4. Vítání jara – folklorní pásmo Folklorní 
pásmo 

Masarykovo 
náměstí 

6.4. KPH: Ostrava Brass Quintet Koncert Koncertní sál 

15.4. Kinokavárna: Jiří Trnka – Nalezený přítel Film Zámecký klub 

18.4. Progres 2 Koncert Zámecký klub 

28.4. Lucie Kotrová: Sama pěšky z Mexika do Kanady Přednáška Zámecký klub 

25.4. Michal Horák – Michalova šňůra (písničkář) Koncert  Koncertní sál 

KVĚTEN 

6. 5. Kinokavárna: Film k výročí 200 let od narození 
Boženy Němcové 

Film Zámecký klub 

12.5. Koncert Armády ČR Koncert Masaryk.nám. 

13.5. Vernisáž výstavy k Evropským jazz. Dnům – 
V jazzovém opojení. Olejomalby akad. Malíře 
Václava Frolíka na téma jazz (potrvá do 7. 6.) 

Vernisáž Galerie 
severní křídlo 
zámku 

13.5.  Evropské jazzové dny Koncert  Zámecký klub 

14.5. Evropské jazzové dny Koncert  Zámecký klub 

15.5. Evropské jazzové dny Koncert  Zámecký klub 

22.5. Přednáška: Petr Janeček – Fámy a historky 
Hranic 

Přednáška Zámecký klub 

25.5. KPH: Americké jaro: Nikol Bóková Trio Koncert Koncertní sál 

27.5. Matěj Černý a Victoria Klewin Koncert  Zámecký klub 



 
14 Plán činnosti na rok 2020 

 

29.5. Hranická muzejní noc Výstavy, 
koncerty 

Synagoga, 
zámek, Stará 
radnice 

ČERVEN 
Po 1. 6. Promítání filmu pro děti Film Letní kino 

Pá 5. 6. Promítání filmu Film Letní kino 

So 6. 6. Promítání filmu Film Letní kino 

6. 6. Městské slavnosti, průvod Oslavy  Centrum 
města 

12. 6. Promítání filmu Film Letní kino 

13. 6. Promítání filmu Film Letní kino 

20. 6. Promítání filmu Film Letní kino 

21. 6. Promítání filmu Film Letní kino 

22. 6. Promítání filmu Film Letní kino 

27. 6. Promítání filmu Film Letní kino 

28. 6. Promítání filmu Film Letní kino 

ČERVENEC 
 St 1. 7. Promítání filmu Film Letní kino 

Čt 2. 7. Promítání filmu Film Letní kino 

Pá 3. 7. Promítání filmu Film Letní kino 

8. 7. Promítání filmu Film Letní kino 

9. 7. Promítání filmu Film Letní kino 

12. 7. Hranické kulturní léto (kapela November 2nd) Koncert Zámecká 
zahrada 

14. 7. Hranické kulturní léto (Dolls in the factory) Koncert Zámecká 
zahrada 

15. 7. Promítání filmu Film Letní kino 

16. 7. Promítání filmu Film Letní kino 

17. 7. Promítání filmu Film Letní kino 

19. 7. Hranické kulturní léto (X-tet) Koncert Zámecká 
zahrada 

21. 7. Hranické kulturní léto (kapela Světlo) Koncert Zámecká 
zahrada 

22. 7. Promítání filmu Film Letní kino 

23. 7. Promítání filmu Film Letní kino 

24. 7. Promítání filmu Film Letní kino 

26. 7. Hranické kulturní léto (Kabát Tribute Revival) Koncert Zámecká 
zahrada 

28. 7. Hranické kulturní léto (Divadlo Fortissimo) Koncert Zámecká 
zahrada 

29. 7. Promítání filmu Film Letní kino 

30. 7. Promítání filmu Film Letní kino 

31. 7. Promítání filmu Film Letní kino 

SRPEN 
5. 8. Promítání filmu Film Letní kino 

6. 8. Promítání filmu Film Letní kino 

6. 8. Hranický řez (v případě získání dotace) Festival Prostranství 
za zámkem 

7. 8. Promítání filmu Film Letní kino 

7. 8. Hranický řez (v případě získání dotace) Festival Prostranství 
za zámkem 

8. 8. Hranický řez (v případě získání dotace) Festival Prostranství 
za zámkem 
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9. 8. Hranický řez (v případě získání dotace) Festival Prostranství 
za zámkem 

12. 8. Promítání filmu Film Letní kino 

13. 8. Promítání filmu Film Letní kino 

14. 8. Promítání filmu Film Letní kino 

19. 8. Promítání filmu Film Letní kino 

20. 8. Promítání filmu Film Letní kino 

21. 8. Promítání filmu Film Letní kino 

26. 8. Promítání filmu Film Letní kino 

27. 8. Promítání filmu Film Letní kino 

28. 8. Promítání filmu Film Letní kino 

29. 8. Prázdninování (Konec prázdnin v parku - 
připomene 350. výročí úmrtí J. A. Komenského) 

Program pro 
celou rodinu 

Sady Čsl. legií 

ZÁŘÍ 
4. 9. Promítání filmu Film Letní kino 

5. 9. Promítání filmu Film Letní kino 

11.9. Promítání filmu Film Letní kino 

12.9. Promítání filmu Film Letní kino 

19.9. Dny evropského dědictví Veřejná snídaně, 
koncerty, 
prohlídky, bohatý 
program 

Masarykovo 
nám. zámek, 
Stará radnice, 
synagoga… 

 Koncerty v jednání Koncerty Zámecký klub 

ŘÍJEN 
 Koncerty v jednání Koncerty Zámecký klub 

7. 10. Cestovatel Jiří Kolbaba: Fotograf na cestách – 
splněný sen 

Diashow Koncertní sál 

10. 10. Vasilův Rubáš Koncert Koncertní sál 

28.10. Tradiční lampionový průvod a poté promítání 
filmu v letním kině 

Film Letní kino 

30. 10. Doctor Victor Koncert Koncertní sál 

LISTOPAD 
 Koncerty v jednání Koncerty Zámecký klub 

PROSINEC 
4. 12. Rozsvícení vánočního stromu Kulturní 

programy, 
stánky, 
vánoční trhy 
 

Masarykovo 
náměstí 5. 12. Vánoce v Hranicích 

6. 12. Vánoce v Hranicích 

7. 12. Vánoce v Hranicích  

8. 12. Vánoce v Hranicích 

9. 12. Vánoce v Hranicích 

10. 12. Vánoce v Hranicích  

11. 12. Vánoce v Hranicích 

12. 12. Vánoce v Hranicích 

13. 12. Vánoce v Hranicích  

14. 12. Vánoce v Hranicích 

15. 12. Vánoce v Hranicích 

16. 12. Vánoce v Hranicích  

17. 12. Vánoce v Hranicích 

18. 12. Vánoce v Hranicích  

19. 12. Vánoce v Hranicích 

24. 12. Štědrovečerní muzicírování 

31. 12. Silvestr v letním kině Film, ohňostroj Letní kino 

Změna programu vyhrazena 
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4. DALŠÍ PLÁNY  
 
PRONAJÍMÁME PROSTORY 
Pro kulturní a společenské akce jiných organizátorů pronajímáme prostory 
Koncertního sálu v Zámecké ulici a areál letního kina ve dnech, kdy nemáme 
naplánované vlastní programy. 
 

ZAJIŠŤUJEME VÝLEPOVOU SLUŽBU 
Na starosti výlep plakátů na výlepových plochách v Hranicích. Sběrné místo pro 
plakáty je v Turistickém informačním centru na zámku. Pracovníci střediska kultura 
realizují samotný výlep. 
 

PEČUJEME O MÍSTA, KDE POŘÁDÁME PROGRAMY 
 
Průběžně provádíme údržbu svěřených prostor a objektů, a to Zámeckého klubu, 
Koncertního sálu, areálu letního kina. 



 
17 Plán činnosti na rok 2020 
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TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM 
 



Tak jako v loňských letech budeme i letos plnit Program rozvoje kultury města Hranice 

na období 2014 – 2020. Mezi hlavní body bude patřit zajištění a větší propagace 

prohlídkových okruhů, které nabízíme, zajištění provozu infocentra Hranické propasti. 

I nadále budeme propagovat památky a přírodní zajímavosti města Hranic, regionu 

Hranicko, propagovat město Hranice, komunikovat s návštěvníky infocentra a 

propagovat významné kulturní akce a projekty, které naše organizace pořádá. 

 

1. JAK SE LIDÉ DOZVĚDÍ O HRANICÍCH?  
 

1. TURISTICKÝ PORTÁL TIC HRANICE 
 

Základní informace o Hranicích poskytuje nový turistický portál infocentrum-
hranice.cz, kalendáře kulturních akcí (kultura-hranice.cz) a MKZ Hranice (mkz-
hranice.cz).  

Podařilo se nám zkoordinovat evidenci kulturních akcí na portálu kultura-
hranice.cz, na který budeme i v roce 2020 intenzivně přidávat veškeré akce 
vztahující se k našemu městu a jeho blízkému okolí tak, aby nedocházelo ke 
křížení termínů akcí, pořádaných různými pořadateli. 

 

2. KOMUNIKACE NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH 
 

V roce 2020 počítáme, že budeme i nadále využívat k propagaci a komunikaci 

facebook Turistického informačního centra, protože je stále silným 

propagačním médiem nejen mezi mladými, ale také mezi lidmi středního věku 

a seniory. V současné chvíli máme 644 sledujících na stránce Turistické 

informační centrum Hranice a 1558 přátel na profilu Tic Hranice. 

 

 

3. PUBLIC RELATIONS 

Vkládáme informace o kulturních, sportovních a společenských akcích 
pořádaných Městskými kulturními zařízeními i dalšími organizátory z Hranic na 
weby  www.ok-tourism.cz, www.aspida.cz. Dále také měsíčně posíláme 
přehledy a upoutávky na kulturní dění ve městě do regionálních médií, 
spolupracujeme s místními poskytovateli ubytovacích zařízení a osadními 
výbory v místních částech města Hranic, kterým pravidelně zasíláme nabídku 
kulturních akcí k vyvěšení na vývěsních tabulích. Dále zasíláme přehledy 
kulturního dění na obecní úřady regionu Hranicko a také do infocenter 
sousedících s našim regionem (Lipník nad Bečvou, Přerov, Nový Jičín, 
Valašské Meziříčí, Rožnov pod Radhoštěm, Vsetín aj.). 

http://www.ok-tourism.cz/
http://www.aspida.cz/
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4. PROPAGAČNÍ MATERIÁLY 

Každý měsíc připravujeme a sestavujeme kalendář akcí na Hranicku, který 
tiskneme a distribuujeme médiím, poskytovatelům služeb, osadním výborům, 
odesíláme poštou a e-mailem zájemcům, dáváme jej k dispozici návštěvníkům 
infocentra. 

Podílíme se na tvorbě propagačních materiálů města a regionu, 
spolupracujeme na tvorbě brožur a letáků podle aktuální potřeby s odborem 
cestovního ruchu, MAS, volným sdružením Moravská brána, připravujeme texty 
a děláme korektury dle aktuální potřeby. 

 

5. ČASOPIS HRANICKÝ ZPRAVODAJ 

Hranický zpravodaj vychází letos už šestým rokem v nákladu 8 400 kusů a je 
distribuován do schránek obyvatelům Hranic a místních částí zdarma. 
Prostřednictvím tohoto média mimo jiné propagují i jednotlivá střediska 
Městských kulturních zařízení Hranice i další organizátoři akcí ve městě své 
kulturní, sportovní a společenské akce.  

Pro měsíčník Hranický zpravodaj připravujeme kalendář kulturních, sportovních 
a společenských akcí. Při jeho sestavování spolupracujeme s pořadateli 
kulturních, sportovních a společenských akcí a prohlubujeme tak koordinační 
funkci ve vztahu k ostatním městským příspěvkovým organizacím, místním 
spolkům, organizátorům kulturních, sportovních a společenských akcí tak, aby 
nedocházelo k tomu, že se ve stejný čas budou konat akce obdobného 
charakteru.  

Kromě toho přijímáme inzerci do Hranického zpravodaje, články od obyvatel 
města, řešíme reklamace distribuce zpravodaje, rozesíláme povinné výtisky 
Hranického zpravodaje a píšeme články, které propagují námi pořádané akce, 
například komentované prohlídky. 

 

6. VELETRHY 

 
Pro další oslovení potenciálních návštěvníků města využíváme prezentace na 
veletrzích cestovního ruchu. V letošním roce se osobně zúčastníme veletrhu 
ITEP v Plzni, který se bude konat v září.  
 
Na veletrhu Go a Regiontour v Brně, kterého se pravidelně účastníme, letos  
využíváme spolupráce s personálem Lázní Teplice nad Bečvou, a to k distribuci 
propagačním materiálů vztahujících se k Hranicím. 
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2. JAKÉ SLUŽBY POSKYTUJEME 

OBYVATELŮM A NÁVŠTĚVNÍKŮM MĚSTA?

  
1. INFOCENTRA 

Návštěvníkům města i obyvatelům Hranic poskytujeme bezplatný, kvalitní a 
komplexní informační servis v Turistickém informačním centru na zámku. 
Informace podáváme ústně, e-mailem, telefonicky, poštou. 

Podáváme informace z oblasti kultury, památek, sportovních a kulturních akcí, 
dále informace o dopravních spojích, o adresách a kontaktech úřadů, škol, 
restaurací apod.  

Návštěvníkům města i občanům poskytujeme mapy města, měsíční kalendář 
akcí, další propagační materiály. 

Návštěvníkům města, ale i občanům žijícím mimo Hranice poskytujeme zdarma 
Hranický zpravodaj a další časopisy, jako Turistický magazín TIM a Kam po 
Česku nebo Senior. 

Doporučujeme, které kulturně-historické památky ve městě a okolí, přírodní 
unikáty, musí lidé u nás navštívit: historické centrum města, zámek, synagogu, 
Starou radnici, lázně, jeskyně, Propast a v neposlední řadě i lákavé infocentrum 
Hranické Propasti s interaktivní expozicí. 

V rámci informačního servisu také nabízíme produkty cestovního ruchu, jako 
jsou prohlídky po Městské památkové zóně, výstupy na věž, zprostředkovávání 
komentovaných prohlídek po bývalých vojenských ústavech ve spolupráci se 7. 
mechanizovanou brigádou a židovské prohlídky. 

Našim úkolem je také poskytování základních informací o Evropské unii v rámci 
činnosti Městského evropského informačního střediska (MEIS) a pořádání akcí 
pro veřejnost spojené s čerpáním dotace Olomouckého kraje.  

Veřejnosti také nabízíme možnost kopírování, skenování a tisk z internetu 
(např. autobusová nebo vlaková spojení a další).  

Od března do října také fungujeme pro veřejnost v bývalé železniční budově 
nádraží Teplice nad Bečvou, kde jsme v červnu roku 2018 otevřeli sezónní 
pobočku informačního cetra. Tato je převážně zaměřena na poskytování 
informací o Hranickém krasu. 

 

2. SUVENÝRY 

 
Prodáváme upomínkové předměty a suvenýry, mapy, průvodce, pohlednice, 
knihy s regionální tematikou, kalendáře, brožury. Mapujeme nabídku předmětů 
na trhu a podle poptávky je nakupujeme nebo necháváme na zakázku zhotovit. 
V letošním roce bychom také rádi rozšířili a inovovali nabídku těchto suvenýrů. 
 
 



 
21 Plán činnosti na rok 2020 

 
 

3. PRŮVODCOVSKÉ SLUŽBY 

 
Díky tiskovinám, které vydává město Hranice, můžeme zdarma poskytovat 
základní informace o městě nebo si mohou díky nim návštěvníci projít Hranice 
sami. Kromě toho, ale organizujeme v sezoně prohlídky s průvodcem Městskou 
památkovou zónou, výstupy na věž Staré radnice, Vojenské prohlídky po areálu 
vyhlášených bývalých vojenských ústavů a Židovské prohlídky. 
  
Zájemcům o individuální prohlídky židovského hřbitova zapůjčujeme klíče od 
hřbitova. Zájemcům o prohlídky Muzea na zámku umožňujeme prohlídky mimo 
běžnou provozní  dobu muzea, a to dle předchozí domluvy a aktuální možnosti.  
 

 

4. PRODEJ VSTUPENEK  
 
Prodáváme vstupenky na akce pořádané Městskými kulturními zařízeními 
Hranice. Pokud se jedná o vstupenky na jiné akce, doporučíme a navedeme 
klienta, kde může vstupenku zakoupit. 

 

5. VÝLEPOVÁ SLUŽBA 

 

Přijímáme, evidujeme, koordinujeme a účtujeme plakáty od zájemců o výlep. 

Vylepujeme plakáty s kulturními akcemi ve dvoraně zámku a ve vitríně v 

Zámecké ulici.   



 

3. CO CHYSTÁME PRO VEŘEJNOST? 

 

V letošním roce opět spolupracujeme na Muzejní noci, Dnech evropského dědictví, a 
dalších, které pořádají Městská kulturní zařízení Hranice.  

V plánu máme připravit akci z projektu, který získáváme v rámci činnosti MEIS 
z Olomouckého kraje. 

Vyhodnocujeme hru Questing, TIC je místem, kam zájemci donesou vyplněný kupon 
ke hře – s potřebným heslem, citátem, za který potom dostanou drobný dárek. 

Již tradičně jsme sběrným místem pro Kraslicovník a dalších aktivit středisek kultura a 
muzea. 

Plánujeme inovace suvenýrů a upomínkových předmětů dle poptávky klientů. 

Plánujeme razantní inovaci propagace Hranic a propagačním materiálů. 
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4. NAŠE DALŠÍ ÚKOLY A ČINNOSTI 

Dle možností sledujeme možnosti čerpání dotací - projekt Olomouckého kraje na 
podporu zkvalitnění služeb informačních center Olomouckého kraje a projekt 
Olomouckého kraje pro Městská evropská informační střediska, prostřednictvím 
střediska Europe Direct Olomouc. 

Vedeme statistiky návštěvnosti informačního centra na zámku a informačního centra 
Hranické propasti, výstupů na věž a všech prohlídkových okruhů.

Účastníme se na vzdělávacích akcích střediska Europe Direct Olomouc určených pro 
pracovníky MEIS Olomouckého kraje. Účastníme se pravidelných setkání volného 
sdružení Moravská brána, jehož jsou město Hranice členem. Účastníme se jednání 
rady Asociace turistických informačních center ČR. Účastníme se školení, seminářů a 
setkání určených pracovníkům informačních center (Olomouckého kraje a vzdělávání 
pro pracovníky informačních center, která jsou členy Asociace turistických 
informačních center ČR. Školení jsou povinná pro pracovníky TIC). 



Aktivně se účastníme akcí „Do práce na kole“, zahájení sezóny na Cyklostezce Bečva, 
Dnů evropského dědictví, Pokoř své Hranice a dalších.  
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Městská knihovna 

Hranice 
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA HRANICE  
 
K hlavním úkolům knihovny patří výpůjční služby. V plánu kulturních a vzdělávacích 
akcí nabídneme veřejnosti cestovatelské přednášky, besedy se spisovateli, vzdělávací 
přednášky a zaměříme se ještě více na rozvíjení a podporu čtenářské gramotnosti u 
dětí ve spolupráci se školami. Připravujeme vzdělávací programy pro žáky a studenty 
zaměřené na čtenářství a práci s informacemi. Čtenářským projektem Škola naruby a 
populárně naučnou přednáškou si připomeneme 350 let od úmrtí J. A. Komenského. 
Městská knihovna bude i nadále pověřenou knihovnou pro výkon regionálních funkcí. 

 

1. SLUŽBY, KTERÉ POSKYTUJEME 
 

VÝPŮJČNÍ SLUŽBY V ODDĚLENÍ PRO DOSPĚLÉ I PRO DĚTI 

V dospělém i dětském oddělení budou nadále poskytovány veškeré standardizované 
veřejné knihovnické a informační služby - absenční a prezenční půjčování knih a 
periodik, reprografická služba, meziknihovní výpůjční služba, meziknihovní 
reprografická služba, knihovnicko-bibliografická informatika, služby veřejného 
internetu, služby studovny, wi-fi připojení, registrace uživatelů, roční statistiky a 
všechny další činnosti s těmito službami spojené jak vyplývají z knihovního zákona i 
knihovního a výpůjčního řádu knihovny.  

Cílem stále zůstává rozšiřovat okruh svých uživatelů, ale hlavně počtu návštěvníků, 
kteří využívají služeb knihovny včetně služeb elektronických a poskytovat tyto služby 
v co nejlepší kvalitě, aby knihovna byla pro naše uživatele příjemným a neutrálním 
místem pro studium, pro trávení volného času i setkávání všech generací v příjemném 
prostředí s profesionálním přístupem všech zaměstnanců, kteří poskytují dané služby.  

 

MEZIKNIHOVNÍ VÝPŮJČNÍ SLUŽBA 

Tato služba bude i nadále poskytována našim uživatelům v plném rozsahu s cílem 
plně vyhovět všem požadavkům na dostupnost dokumentů z celé České republiky, 
případně bude zprostředkovávána i ze zahraničí. Tato služba je plně rozvinuta i vůči 
všem knihovním pobočkám našeho střediska. Podobně bude knihovna plnit 
požadavky ze strany ostatních knihoven. Platí i pro reprografickou meziknihovní 
službu. 

 

REPROGRAFICKÁ SLUŽBA 

Průběžně bude poskytována reprografická služba uživatelům knihovny pro pořizování 
kopií z dokumentů knihovny kopírkou a pořizování tisku z internetu. Služba je 
zpoplatněna, evidována.  
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KNIHOVNÍ POBOČKY V MÍSTNÍCH ČÁSTECH 

Městská knihovna v Hranicích bude i nadále plnit funkci pověřené knihovny pro 
vykonávání daných regionálních funkcí v regionální působnosti svého střediska (21 
poboček) a střediska Městské knihovny v Kojetíně (9 poboček a Městská knihovna 
v Kojetíně). Součástí městské knihovny jsou knihovní pobočky v šesti místních 
částech Hranic, a to v místní části Drahotuše, Lhotka, Slavíč, Uhřínov, Valšovice a 
Velká. 

 

2. STARÁME SE O KNIHOVNÍ FOND 
 

Akvizice fondu bude zaměřena k uspokojování požadavků na literaturu všech 
sociálních a věkových skupin našich uživatelů.  

Jde o výběr kvalitní odborné literatury i beletrie, protože největší početní zastoupení 
registrovaných uživatelů má knihovna stále v žácích a studentech. Budeme i nadále 
respektovat návrhy a požadavky ze strany našich uživatelů. Pro akvizici bude nadále 
pracovat aktualizační a akviziční komice složená z knihovnic pracujících ve veřejných 
odděleních. 

Zpracování a katalogizace spočívá v kompletním technickém zpracování (kontrola, 
razítkování, značení, balení) knih, jejich následné elektronické katalogizaci a distribuci 
knihovního fondu do jednotlivých oddělení a s tím spojený nezbytný dokumentační 
doprovod (akviziční karta střediska, karty pohybu knižních fondů jednotlivých oddělení, 
aktivace v on-line katalogu). Data nově zakoupených a takto zpracovaných knih budou 
v odborné úpravě nadále zasílána do Souborného katalogu ČR v NK Praha a 
poskytována Soubornému katalogu SKAT.  

Průběžně během roku nadále bude prováděno sledování stavu knihovního fondu a 
prováděna jeho údržba a opravy. Tato činnost spočívá v kontrole a selektování 
poškozených knih, obalů, čárových kódů a následná náprava technického stavu 
dokumentů, návrhy na odpisy a odpisy v úbytcích. 

Průběžně i v pravidelných pololetních intervalech bude prováděna aktualizace 
veškerého knihovního fondu ve skladu i odděleních, odpisy a plnění nabídkové 
povinnosti, realizace veřejné burzy v jarním a podzimním cyklu, aktualizační přesuny 
knih z oddělení do skladu a naopak. 

 

3. REGIONÁLNÍ FUNKCE  
 

Regionální funkce budou pokračovat v roce 2020 ve stejném rozsahu jako v minulém 
období dle výše poskytnutého finančního příspěvku z Olomouckého kraje na základě 
smluv s Vědeckou knihovnou v Olomouci a Olomouckým krajem.  

Činnosti regionální funkce zahrnují akvizici knih, jejich knihovnické zpracování, 
elektronické katalogizování, tvorbu výměnných souborů pro pobočky (42 souborů/rok) 
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a rozvoz výměnných souborů na 21 poboček dvakrát za rok. Podobné činnosti 
probíhají i ve středisku Městské knihovny v Kojetíně, kdy knihovna za tyto pracovní 
činnosti dle plánu v rámci regionální funkce odpovídá podle smlouvy o přenesení 
regionálních funkcí a tato činnost je z pozice pověřené knihovny kontrolována.  

Další výkony zahrnují metodickou a odbornou knihovnickou pomoc, pracovní porady, 
odborné konzultace, revize a aktualizace knižního fondu dle harmonogramu, 
zpracování statistik všech knihoven i za celé středisko papírově i v programu StatExcel 
statistika, opravy knihovního fondu. Přesný výčet činností pro dané období specifikuje 
samostatný Plán činnosti regionálních funkcí na rok 2020, který je přílohou smlouvy o 
přenesení činností regionálních funkcí mezi naší organizací a Vědeckou knihovnou 
v Olomouci.   

Finanční garanci všech činností regionálních funkcí včetně pracovních úvazků i v roce 
2020 poskytuje na základě smlouvy Olomoucký kraj. K dalším činnostem pro 
regionální funkce spadá vedení účetnictví těchto účelových finančních prostředků 
vedených zvlášť, různá jednání se zástupci obcí obsluhovaných knihoven, vedení 
písemné a elektronické agendy, korespondence.  

 

4. VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY PRO ŽÁKY  
 

KNIHOVNICKO-BIBLIOGRAFICKÉ LEKCE 

Knihovna bude pokračovat v pravidelných vzdělávacích i kulturních pořadech pro žáky 
mateřských škol, základních škol a středních škol. Jedná se o knihovnicko-
bibliografické lekce, jejichž cílem je knihovnická a informační gramotnost, dále o 
literární besedy s cílem udržet a rozvíjet zájem o literaturu, četbu, vzdělávání, ale také 
posílit znalosti práce s informacemi a využívání on-line  služeb knihovny. V této oblasti 
bude nadále prioritou rozvíjení dětského čtenářství a zájmu o knihy ve spolupráci se 
základními školami i mateřskými školami, a tak získávat více dětských čtenářů.  

CYKLUS BESED, ČTENÍ A TVOŘENÍ PRO DĚTI 

Podle zájmu hranických mateřských školek, základních škol a středních škol bude 
knihovna pokračovat v průběhu roku ve volném cyklu čtenářských besed a setkávání 
nad knihami, knihovnických lekcí, exkurzí, veřejné čtení a tvoření pro děti.  Termíny: 
průběžně po celý rok podle dohody se školami a školkami.  

PASOVÁNÍ PRVŇÁČKŮ 

V rámci projektu Pasování prvňáčků na čtenáře se uskuteční řada návštěv dětí všech 
prvních tříd ve městě a v místní části Drahotuše v knihovně ve spolupráci s učitelkami 
prvňáčků a školou. Uskuteční se beseda, čtení, kvízy, praktická knihovnická cvičení. 
Slavnostní pasování proběhne v květnu. Součástí přípravy na pasování prvňáčků na 
čtenáře budou v prvních třídách realizovány již tradičně besedy se spisovatelkou, 
tentokrát s Danielou Krolupperovou. 

PROJEKT ŠKOLA NARUBY  

Knihovna pro podporu dětského čtenářství a u příležitosti 350. výročí úmrtí J. A. 
Komenského zahájí malý projekt Škola naruby s čtenářskými deníčky v rodinách. 
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KNIHOVNICKÉ LEKCE PRO MLÁDEŽ 

Knihovnické lekce pro studenty středních škol budou probíhat průběžně podle dohody 
se středními školami. 

 

5. CO CHYSTÁME PRO VEŘEJNOST 
 

Měsíc Akce 

Leden Cestopisná přednáška Zlatuše Knollové „Podivuhodné Thajsko“ 

Únor Cestovatelská beseda Tomáše Kubeše „Černobyl: spící peklo“ 

Březen – 
Měsíc 
čtenářů 

Kaleidoskop besed, interaktivních pořadů, čtenářské dílničky pro děti z MŠ a 
ZŠ, knihovnicko-bibliografické lekce pro žáky ZŠ a SŠ - průběžně dle dohody 
se školami 

Pravidelná veřejná čtení pro děti, jarní dílnička se čtením 

Po celý měsíc březen bude pro návštěvníky knihovny připravena burza 
vyřazených knih v době provozu knihovny  

Beseda s oblíbenou spisovatelkou Petrou Dvořákovou 

Přednáška cyklocestovatele Radomíra Čížka „Kyrgyzstán: Sám na kole 
horskou divočinou Ťan-Šanu“ 

Duben Nabídka historicko-vlastivědné procházky s výkladem na židovský hřbitov – 
historie hřbitova, zajímavé náhrobky a ještě zajímavější hranické židovské 
osobnosti. Bude nabídnuto i školám - poznáváme své město 

Besedy pro prvňáčky hranických škol se spisovatelkou dětských knížek 
Danielou Krolupperovou 

Květen - 
Červen 

Pasování prvňáčků na čtenáře ze všech hranických škol 

Zavádění nového knihovního programu Tritius (podle výsledku grantového 
řízení VISK 3) 

Září Populárně naučná přednáška komenioložky Mgr. Heleny Kovářové 
Komenský: světově známý Moravan (pracovní název) U příležitosti 350. 
výročí úmrtí J. A. Komenského 

Říjen TÝDEN KNIHOVEN (5. 10. - 10. 10.): 

Tradiční podzimní burza knih 

Beseda s hostem knihovny spisovatelkou, odbornicí na gastronomii a 
zdravou výživu Jarmilou Mandžukovou „Zdraví je v naší hlavě“ 

Říjnové čtení pro děti, středa odpoledne v Týdnu knihoven 

Zahájena „Škola naruby“ – deníčky do našich čtecích rodin, setkávání 
v knihovně, hodnocení aj. (opět k 350. Výročí J. A. Komenského) 

Listopad Adventní čtení a tvoření s babičkou Lenkou 

Beseda s hranickou spisovatelkou Jaroslavou Černou 

Prosinec  

Změna programu vyhrazena 

 

Konkrétní termíny budou upřesňovány aktuálně během roku. Knihovna bude 
pokračovat průběžně v pořádání vzdělávacích akcí pro žáky a studenty škol zaměřené 
na čtenářství a propagaci služeb knihovny i ve spolupráci s jinými neziskovými 
organizacemi ve městě a naplňovat svou komunitní roli.  
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6. REORGANIZACE A OSTATNÍ 
 

V roce 2020 je plánováno podle výsledku grantového řízení VISK 3 zavést nový 
moderní knihovnický systém Tritius, který nahradí dosavadní Clavius, u kterého končí 
technická podpora.  

Budou dokončeny nové webové stránky městské knihovny.  

Od nového roku bude upravena provozní doba pro čtenáře - týdně prodloužena o 2 
hodiny.  

 

7. JAK SE O NÁS DOZVÍTE 
 
K propagaci využíváme následující nástroje, stejně jako v předchozích letech. 

 

NOVÝ PORTÁL MĚSTSKÉ KNIHOVNY 
Informace pro čtenáře jsou k dispozici na našich webových stránkách knihovna-
hranice.cz 

 

KOMUNIKACE NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH 
 
Ke komunikaci využíváme také facebook Městská knihovna Hranice, který 
průběžně aktualizujeme a provádíme jeho administraci. 

 

NÁSTĚNKA 

Aktuální informace, plakáty, letáčky zveřejňujeme také na velkoplošné nástěnce 
u vstupu do městské knihovny, využíváme dále stojany před vstupem do Staré 
radnice, kde umísťujeme plakáty a rovněž infopanel, který je umístěný ve 
vstupní chodbě v přízemí Staré radnice. 

 
PLAKÁTY 
Ke každé akci, kterou pořádáme, vytváříme samostatné plakáty. Plakáty 
vyvěšujeme na výlepové plochy ve městě. Významnou měrou se na propagaci 
našich akcí podílí také Turistické informační centrum, které naše akce zařazuje 
do kalendáře akcí na Hranicku, který distribuujeme médiím, poskytovatelům 
služeb, osadním výborům, e-mailem zájemcům a dává jej k dispozici 
návštěvníkům infocentra. 

 
MĚSÍČNÍK HRANICKÝ ZPRAVODAJ 

K propagaci využíváme také Hranický zpravodaj, který vychází letos už šestým 
rokem v nákladu 8 400 kusů a je distribuován do schránek obyvatelům Hranic 
a místních částí zdarma, ale také návštěvníkům lázní v Teplicích nad Bečvou.  
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