
Zápis z jednání členské schůze Spolku přátel literatury a knihovny BBB 
konané dne 5. 5. 2022 

 
Přítomni: dle prezenční listiny 
 
Program jednání: 
 

1. Zahájení členské schůze – PhDr. Blanka Rašticová 

2. Volba návrhové, mandátové a volební komise 

3. Přerušení jednání členské schůze pro neusnášení schopnost 

4. Zahájení mimořádné členské schůze 

5. Zpráva o činnosti spolku za uplynulé období – Bc. Markéta Petrů, Mgr. Radovan 

Jančář 

6. Zpráva o finančním hospodaření spolku za uplynulé období – Bc. Markéta Petrů 

7. Zpráva revizora – Dalibor Hron 

8. Návrh plánu činnosti na další období  

9. Diskuze 

10. Volba členů výboru a revizora na léta 2022 – 2027 

11. Projednání návrhu úpravy stanov spolku 

12. Usnesení 

13. Závěr 

 
Ad 1) Členskou schůzi zahájila a všechny přivítala B. Rašticová 
 
Ad 2) Přítomní zvolili návrhovou, mandátovou a volební komisi ve složení Ladislav 
Bednařík, Miloslava Janíková a Irena Kaštánková. Komise konstatovala, že dle prezenční 
listiny je přítomno 11 členů spolku, což není nadpoloviční většina, z důvodu neusnášení 
schopnosti členskou schůzi ukončila.  
 
Ad 4) Po uplynutí 30 minut bylo zahájeno jednání mimořádné členské schůze a schválen 
program jednání. 
 
Ad 5) M. Petrů přednesla zprávu, která mapuje činnost spolku za období 2015 – 2021; zpráva 
je přílohou tohoto zápisu. 
 
Ad 6) Zároveň přednesla i zprávu o finančním hospodaření spolku, která je rovněž přílohou 
tohoto zápisu. 
 
Ad 7) Zprávu revizní komise přednesla H. Hanáčková (D. Hron omluvil svou nepřítomnost). 
 
Ad8) Návrh plánu činnosti na rok 2022 přednesl R. Jančář. M. Petrů informovala o 
plánovaném poznávacím výletu do města Kroměříž. Z důvodu vyšší ceny za autobusovou 
přepravu bylo dohodnuto využít vlakového spojení. Více v přiložené pozvánce. 
 



Ad 9) Ředitel knihovny informoval o činnosti a aktivitách knihovny – připravované autorské 
besedy, zapojení se do Slavností vína (klezmerový koncert), aj. 
M Petrů informovala o snížení cen u některých dříve vydaných publikací a to z důvodu 
velkých skladových zásob. Byl přednesen návrh propagovat a nabídnout publikaci „Na Holém 
kopci“ při besedách pro děti. 
Dále byl přednesen návrh, aby SPLK zvážil možnost uskutečnit jednodenní poznávací výlet i 
v podzimním období tohoto roku. Inspiraci pro výběr lokality by mohl čerpat z uskutečněných 
výletů Muzejního spolku. 
Zvážit možnost uskutečnit Knihovnický taneční vínek až v roce 2024. 
 
Ad 10) Předseda komise konstatoval, že členská schůze je usnášení schopná, předložil návrh 
kandidátů na členy výboru a revizora. Poté vyzval přítomné k vznesení pozměňovacích či 
doplňovacích návrhů. Nebyly vzneseny, proto následně provedl volby obou orgánů, navržení 
kandidáti byli jednomyslně schváleni. 
 
Ad 11) Byl projednán návrh upravené verze stanov spolku. 
 
Ad 12) Návrhová komise přednesla návrh usnesení, všichni přítomní usnesení jednomyslně 
schválili. Usnesení je rovněž přílohou tohoto zápisu. 
 
 
Usnesení členské schůze Spolku přátel literatury a Knihovny B. B. Buchlovana konané 
dne 5. 5. 2022 
 
Členská schůze bere na vědomí: 

1) Zprávu o činnosti spolku za uplynulé období 
2) Zprávu o finančním hospodaření spolku za uplynulé období 
3) Zprávu revizora 

 
 
Členská schůze schvaluje: 

1) Návrh plánu činnosti na rok 2022 
2) Členský výbor ve složení:  Bc. Markéta Petrů 

Jiřina Lapčíková 
Ing. Jaroslav Hrabec 
 

3) Revizor:    Hana Hanáčková 
 
4)  Členská schůze schvaluje úpravy stanov spolku. 

 
Členská schůze doporučuje:  

Hospodářce spolku, aby v nezbytně nutném případě uhradila zálohovou fakturu na 
projekt Bookstart – s knížkou do života z účtu SPLK. 

 
       

V Uh. Hradišti dne 9. 5. 2022  
Zapsala: M. Petrů 
 
 
 
 



 Zpráva o činnosti SPLK v Uherském Hradišti za období 2015 - 2021 

 
- V tomto období byly vydány celkem 4 nové publikace, 5krát se podařilo uspořádat 

knihovnický taneční vínek a to v tradičním březnovém termínu a uskutečnilo se 
několik poznávacích výletů. 

- Bohužel, činnost a aktivity spolku byly v roce 2020 a v roce 2021 utlumeny a to z 
důvodu nepříznivé epidemiologické situace způsobené Covid19. Ta měla také vliv na 
členskou základnu; v toto období bylo méně platících členů.  

- V roce 2019 byla vytvořena nová přihláška, která splňuje podmínky GDPR. 
- Činnost spolku je prezentována na webových stránkách: 

https://www.knihovnabbb.cz/splk 
 
 
Publikační činnost: 
 
- Na vydání všech publikací v daném období bylo využito účelové dotace z Fondu 

kultury města a cestovního ruchu Uherské Hradiště.  
- Evidence o prodeji publikací je řádně vedena. 
- Došlo na snížení cen u některých publikací dříve vydaných: 

https://www.knihovnabbb.cz/publikacni-cinnost 
- Vydané publikace jsou prezentovány ve vitríně ve vestibulu KBBB a také na 

webových stránkách: https://www.knihovnabbb.cz/publikacni-cinnost 
 
 
Publikace vydané v období 2015 – 2021 
 

• 2015 – Na Holém kopci. Kniha pro děti Na Holém kopci připomíná 130. výročí 
narození významné uherskohradišťské osobnosti Bedřicha Beneše Buchlovana. Kniha 
obsahuje tři příběhy z našeho regionu, z nichž dva jsou situovány přímo do Uh. 
Hradiště. Kniha vyšla poprvé už v roce 1931 pod názvem „Oživené kameny a střípky“ 
a aby byla srozumitelná i současné dětské generaci, příběhy převyprávěl přední 
regionální autor Jiří Jilík. 

Vydáno v nákladu 300 kusů, rozsah 151 stran (k 30. 4. 2022 aktuálně zbývá 76 výtisků) 
Prodejní cena: 99Kč 
Celkové náklady: 50.000Kč 
Dotace: 25.000Kč 

• 2017 – Monografie od Zdeňka Piláta: Od Derfle k Sadům – kniha vyšla u 
příležitosti výročí 760 let od založení města Uh. Hradiště a 520 let od první písemné 
zmínky o obci Derfle. Osudy Derfle-Sadů v jejich šířce a bohatosti každodenního 
života se pokusil zachytit autor ve vůbec první monografii, která byla o Sadech 
napsána. Nechybí velké množství dobových fotografií, součástí knihy je i barevná 
fotografická příloha.  

Vydáno v nákladu 550 kusů, rozsah 251 stran (k 30. 4. 2022 aktuálně zbývá 37 výtisků) 
Prodejní cena: 199Kč 
Křest knihy: 17. 11. 2017 
Celkové náklady: 86.361Kč 
Dotace: 40.000Kč 

• 2018 – Životy provoněné knihami – sborník vyšel u příležitosti významného jubilea 
170. výročí veřejného knihovnictví. Součástí je 19+1 čtenářských příběhů z našeho 
města a okolí. Pamětníci vzpomínají na prvotní setkání s knihami v dětství a oblíbenou 
četbu. 



Vydáno v nákladu 150 kusů, rozsah 147 stran (k 30. 4. 2022 aktuálně zbývá 47 výtisků) 
Prodejní cena: 129Kč 
Křest knihy: 29. 11. 2018 
Celkové náklady: 30.350Kč 
Dotace: 13.000Kč 

• 2019 – Noc s Andersenem – publikaci jsme se rozhodli vydat z toho důvodu, 
jelikož První Noc s Andersenem se uskutečnila v Uh. Hradišti již v roce 2000 jako 
čistě místní akce a naše knihovna tak slavila jubilejní 20. noc s ročním předstihem 
před ostatními knihovnami a školami. A právě u této příležitosti byla vydána 
brožovaná kniha mapující historii Noci s Andersenem v Uherském Hradišti, která má 
celorepublikový přesah.   

Vydáno v nákladu 250 kusů, rozsah 97 stran (k 30. 4. 2022 aktuálně zbývá 163 výtisků) 
Prodejní cena: 150Kč 
Celkové náklady: 30.000Kč 
Dotace: 15.000Kč 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Knihovnický taneční vínek  
 

- Koná se vždy v tradičním březnovém termínu v prostorách Reduty. 
- V roce 2020 se uskutečnil již 18. ročník, který byl v řadě poslední. Z důvodu 

nepříznivé epidemiologické situace způsobené Covid19 se Knihovnický taneční 
vínek v roce 2021 nepodařilo uskutečnit a nebyl zorganizován ani v roce letošním, 
jelikož to nedovolila daná nařízení. 

- Z organizačních důvodů se neuskutečnil ani v roce 2018, kdy se SPLK v daném roce 
organizačně a finančně spolupodílel na akci k 170. výročí knihovnictví v Uherském 
Hradišti nazvanou Knihovnický kabaret, která se uskutečnila 25. 5. 2018. 

 
Poznávací výlety:  
 

- 16. 5. 2015 – Z Moravských lúk do Bukovan (Koryčanská kaple, Bohuslavice, 
Bukovanský mlýn) 

- 11. 6. 2016 – Skalica – den otevřených památek 
- 6. 5. 2017 – Za krásami Valašského království (Hrad Brumov, městské muzeum 

Valašské Klobouky, přírodní rezervace Ploščina, Rozhledna Královec). Celkem 36 
účastníků. 

- 8. 5. 2018 – Bílé Karpaty „Za oskeruší stromem Slovácka.“ (Tvarožná Lhota – 
Muzeum oskoruše, Rozhledna Travičná, Národní přírodní rezervace Čertoryje, 
Kněždub – rodný dům bratří Úprků). Výlet se těšil hojné účasti, celkem 48 účastníků. 

- 8. 6. 2019 – lázeňského města Luhačovice „Za příběhy domů a vil“ s 
komentovaným výkladem Blanky Petrákové, celkem 25 účastníků. 

- V roce 2020 a 2021 se výlet nepodařilo uskutečnit 
 
Členové:  
 
Průměrný počet aktivních členů za dané období je 26. Jedná se o členy, kteří mají řádně 
uhrazen členský příspěvek. Nejsilnější členská základna byla v roce 2018, kdy evidujeme 
celkem 35 platících členů a naopak nejméně členů bylo v období 2020 a 2021 – dohromady 
celkem 27. 
 
2015 – 29 platících členů 
2016 – 23 platících členů 



2017 – 32 platících členů 
2018 – aktivních členů, kteří v roce 2018 řádně uhradili členský příspěvek, bylo celkem 35 (o 
tři více než v roce předešlém) 
2019 – aktivních členů, kteří v roce 2019 řádně uhradili členský příspěvek, bylo celkem 34 (o 
jednoho méně než v roce předešlém) 
2020 – aktivních členů, kteří v daném roce 2020 řádně uhradili členský příspěvek, bylo 
celkem 21 (o 13 méně než v roce předešlém) 
2021 – bylo pouze 6 platících členů 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Využití dotačních programů: v roce 2020, 2021 a 2022, kdy spolek žádal o dotaci z Fondu 
kultury města a cestovního ruchu Uh. Hradiště a to pokaždé v celkové hodnotě 9.600Kč na 
projekt Bookstart – S knížkou do života. Účelem této dotace bylo pořízení 120ks balíčků na 
podporu dětského čtenářství a k rozvoji dětské předčtenářské gramotnosti.  
Projekt je zaměřen především na získání pozitivního vztahu ke knize u nejmenších dětí, a to 
ve spolupráci s rodiči. Rodiny s novorozenci v zapojených knihovnách jsou u příležitosti 
vítání občánků  obdarovány dárkovou knižní sadou. 

Sada obsahuje leporelko lidových říkadel a písniček a audioknihu, pro rodiče pak stručný 
návod jak a co dítěti číst a seznam doporučené současné literatury pro děti do 3 let. 

 
 
Zpráva o hospodaření SPLK za období 1. 1. 2015 – 31. 12. 2021 
Jedná se o zprávu za sedmileté období, které uplynulo od poslední Valné 
hromady 

Účetnictví je řádně vedeno pomoci SW RQ money a bankovní účet je veden u ČSOB. 

Publikační činnosti:  Z prodeje publikací SPLK utržil částku 152 103Kč a celkové výdaje 
spojené s vydáním publikací činily 221 270Kč. Pokud od výdajů odečteme získanou dotaci 
68 000 z fondu Kultury a cestovního ruchu města Uh. H., dostaneme se na částku 153 270Kč. 
Návratnost financí jsme v tomto období bohužel nedosáhli, jelikož rozdíl činí -1 167Kč. 
 
V uvedeném období se žádalo dvakrát o Dotaci na balíčky z projektu Bookstart a celková 
výše dotace byla 19.200Kč.  Žádalo celkem o 240 balíčků. 
 
Členské příspěvky: Výše ročního členského poplatku závisí na uvážení každého člena, činí 
však nejméně 100Kč. Členstvím získává daný člen registraci u nás v KBBB na daný rok 
zdarma. 
 
Knihovnický tančení vínek: rozdíl mezi příjmy a výdaji je zisk 29.684Kč. Organizace plesu je 
vždy časově velmi náročná, nejnáročnější je však obstarání darů do tomboly. Pokaždé se 
podařilo zajistit více než 200 cen. V roce 2019 byla zvýšena cena vstupenky z původních 
199Kč na 249Kč a to z důvodu navýšení všech nákladů. (Za pronájem sálu, za kapelu, za 
vystoupení, aj.)  
 
Poznávací zájezd: příjmy tvoří cenu zájezdu, která byla pro členy spolku vždy výhodnější než 
pro nečleny a vybraná částka byla použita na náklady spojené s organizací výletů. Výdaje se 
pak týkají výloh za autobusovou přepravu. 
 



Ostatní příjmy: jedná se o provizi z prodaných publikací a příjmy za poštovné uhrazené na 
bankovní učet za zaslané publikace. 
 
Ostatní výdaje: rámování grafických listů, zpracování daňového přiznání, poštovné, 
kancelářské potřeby, propagace, zajištění občerstvení, aj.  
 
 
Vypracovala: M. Petrů 
Dne: 26. 02. 2022 
 
 
 
 



 


