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l. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 

Název organizace: 

Husova knihovna v Modřanech, příspěvková organizace 

Sídlo organizace: 

Komořanská 35/12, 143 00 Praha 4 - Modřany 

Pobočka: 

Lysinská 1862/42, 143 00 Praha 4 - Modřany 

Právní forma: 

příspěvková organizace s právní subjektivitou 

 

IČ: 

70885567 

DIČ: 

CZ70885567 

Obchodní rejstřík: 

zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl Pr, vložka 54 

 

Evidenční číslo knihovny na Ministerstvu kultury ČR: 

4501/2003 

Telefon, e-mail, web: 

Komořanská - 244 400 070, 241 774 117, info@hkmodrany.cz  

Lysinská - 241 776 798  

www.hkmodrany.cz 

Vedoucí organizace: 

Bedřiška Kotmelová 

Zřizovatel: 

Městská část Praha 12, Písková 830/25, 143 12 Praha 4 - Modřany 

Zřizovací listina: 

Novelizované znění - usnesení Zastupitelstva Městské části č. 341/2009 

ze dne 22.09.2009 
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O knihovně 

Husova knihovna v Modřanech je příspěvkovou organizací Městské části Praha 

12 podle usnesení zastupitelstva ze dne 12. 2. 2002.  

Hlavním účelem příspěvkové organizace s právní subjektivitou Husova knihovna v 

Modřanech (dále jen knihovna) je provozování knihovnické, informační, 

osvětové, výchovné a kulturní činnosti. 

Předmětem činnosti je: 

1. Půjčování knih, novin, časopisů a dalších informačních materiálů za podmínek 

stanovených knihovním řádem knihovny 

2. Pořádání osvětových, výchovných a kulturních programů k podpoře kulturního 

povědomí občanů 

3. Poskytování bibliograficko-informačních služeb 

Statutárním orgánem knihovny je vedoucí organizace, kterého jmenuje a odvolává 

rada Městské části Praha 12. Vedoucí knihovny jedná ve všech věcech organizace 

samostatně, v plném rozsahu, je odpovědný za její činnost, za správu svěřeného 

majetku a za řádné využívání přidělených prostředků. 

Husova knihovna v Modřanech má dlouholetou tradici, byla založena v roce 1923 

na popud vzdělávácí modřanské Besedy Tyl. Od té doby nepřetřžitě poskytuje 

kvalitní knihovnické a informační služby. Knihovna byla zasažena povodněmi 

v roce 2002, v roce 2006 byla dokončena rekonstrukce knihovny a knihovna byla 

znovu otevřena.  

Knihovna má pobočku s výborným knižním fondem, která sídlí v ulici Lysinská 

v Tyršově čtvrti v Modřanech. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. STATISTIKA 

 

Husova knihovna v Modřanech v číslech k 31.12.2009 

 

Počet zaměstnanců v přepočtu na celé 

úvazky 

5,7 

  

Knihovní fond 43 174 

Z toho naučná lit. 13 412 

            beletrie 29 762 

Počet exemplářů docházejících periodik 26 

  

Počet registrovaných čtenářů 1 772 

Z toho čtenáři do 15 let 397 

  

Počet návštěvníků 30 677 

  

Výpůjčky celkem 89 313 

naučná lit. pro dospělé 11 336 

             beletrie pro dospělé 63 828 

             nauč. lit. pro dětské čtenáře 1 833 

             beletrie pro dětské čtenáře 8 825 

periodika 3 491 

  

PC v knihovně 12 

Z toho on-line katalog 2 

              Napojení na internet 9 

Počet uživatelů internetu 1 709 

  

Vzdělávací, výchovné a kulturní akce v 

knihovně 

81 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rok 2009 v událostech 
 

Husova knihovna v Modřanech v současnosti měří svůj čas od povodní v roce 

2002 a pak od znovuotevření hlavní, zrekonstruované budovy v roce 2006.  

 

V lednu 2009 byl navýšen počet pracovnic knihovny o jeden půl úvazek, tak aby 

se zajistily kvalitnější sluřžby pro návštěvníky knihovny s tím, že průměrná denní 

návštěvnost neustále stoupá. 

 

V roce 2009 proběhla poprvé od povodňové katastrofy elektronická revize 

knihovního fondu. Celkem bylo podle protokolu nezvěstných dokumentů 709, 

z toho bylo 283 starých časopisů z let 2003 -2006, které byly vyřazené, ale 

z nějakého důvodu nebyly odepsány  ze systému Clavius. Standardně se 

časopisy vyřazují po dvou letech. Dále bylo v nezvěstných dokumentech 288 

knih s nízkým přírůstkovým číslem a lze u nich předpokládat, že se ztratily 

během povodní. Revize knihovního fondu, která proběhla po povodních 

vycházela z neúplného distribučního  lístkového katalogu, který se částečně 

utopil. Dále je ve ztrátách 60 knih od přírůstkového čísla 90106 – 90711, které 

byly již zpracované v katalogu těsně před povodní, ale nebyl na ně napsán 

distribuční katalog a proto nebyly při inventuře po povodních odepsány. 

Skutečně nezvěstných (pravděpodobně zcizených) knižních dokumentů je tedy 

78.  

 

Knihovna v roce 2009 začal realizovat projekt „Průniky“. Cílem projektu "Průniky" 

bylo zpestřit a zlepšit nabídku pro občany Prahy 12 v oblasti vzdělávání a 

poznávání světa. V rámci tohoto projektu se realizoval i cyklus výstav „Nahlížení 

za náš svět“ v rámci podpory rozvojové spolupráce ČR z Ministerstva zahraničí 

ČR. 

S velkým úspěchem se setkalo seznámení se sklářskou výrobou a výrobou 

skleněných květin formou workshopu. Úspěšný byl i pořad „Šla loutnistka do 

světa“, který byl nabízený školám. Po celý rok pokračovalo Setkávání maminek 

(resp. rodičů) kdy se jedenkrát za 14 dní setkávají většinou maminky (i když 

tatínkové také někdy dorazí) s psycholožkami, aby probraly svoje trable při 

výchově dětí.  

I nadále se rozvíjí spolupráce se školami a se školkami.  Školy a školky chodí na 

exkurze, mateřská školka K Dolům sídlící v ulici Palmetová má s naší knihovnou 

domluvenou pravidelnou spolupráci a rozvíjení vztahu ke čtení. 

Od podzimu 2009 se zavedly dva nové programy, výtvarné kurzy pro návštěvníky 

knihovny a Čteme nahlas. Výtvarné kurzy se velice dobře ujaly a navštěvují je jak 

děti, tak i dopělí. Čteme nahlas se nesetkalo s velkou odezvou. 

 

Velkým hitem knihovny se staly internetové kursy pro seniory, které obětavě 

organizuje a vyučuje Květa Strejčková. 



S výborným ohlasem se setkal dobročinný bazar na podporu knihovny a Modrého 

klíče. 

 

Obrovským úspěchem se stala II. Adventní noc v knihovně, kdy oproti 

předchozímu roku měl program jasnější strukturu a lidé skutečně zůstali až do 

půlnoci. 

 

Podrobný seznam aktivit pro veřejnost je přílohou této výroční zprávy. 

Celkem proběhlo 81 akcí pro veřejnost, včetně exkurzí škol. 

 

Něco navíc 

V knihovně je hojně využíván kávový a čajový koutek, kde je zdarma k dispozici 

káva a čaj a příjemné posezení. Dále se hojně využívá dětský koutek zejména 

malými dětmi s rodiči. 

 

 

Hospodaření knihovny v roce 2008 

Výnosy organizace v tis. Kč 

Výnosy z vlastní činnosti    149,4 

Výnosy z úroků      3,9 

Čerpání z rezervního fondu      0 

Ostatní příjmy     20,8 

Účelová dotace na knihy a na projekty    191,3 

Dotace zřizovatele 3 321 

celkem 3 626,4 

 

 

Náklady organizace v tis. Kč 

Materiálové náklady    437,0 

 Z toho knihy a časopisy   276,3 

Energie    221,1 

Opravy a udržování       5,1 

Cestovné       0,6 

Náklady na reprezentaci       4,8 

Služby    404,3 

Mzdové prostředky  1 421 

Ostatní osobní náklady     295 

Odvody na pojistné     559,6 

Ostatní sociální náklady      11,9 

Ostatní náklady      52,6 

Odpisy majetku    273,4 

celkem 3 626,4 

 



 

Knihovna poprvé realizovala doplňkovou činnost, hospodářským výsledkem byla 

částka 3,3 tis. Kč. 
 

 

 

 

 

Poděkování 

Husova knihovna v Modřanech děkuje všem čtenářům za přízeň, dárcům knih za 

knihy.  

Dále děkuje Městské knihovně v Praze za podporu materiální v podobě nových 

PC a za podporu ve formě konzultací a to zejména paní Dagmar Volencové. 

Dále knihovna děkuje za spolupráci knihovně Radotín a knihovně Kolovraty. 

Knihovna dále děkuje Městské části Praha 12 za podporu při její činnosti 

nejenom formou každoročního příspěvku, ale také za propagaci její činnosti a 

otevřenost s jakou je rozvoj knihovny přijímán. 

 

Vedoucí knihovny děkuje svým kolegyním za spolupráci při všech aktivitách 

knihovny a jmenovitě děkuje svým kolegyním 

Zdeňce Rathouské za dlouhodobou a výbornou správu katalogizace knih a 

knihovního fondu a výbornou spolupráci při vedení knihovny. 

Janě Keblůškové za správu statistik knihovny, správu knihovního fondu a laskavý 

a trpělivý přístup ke čtenářům. 

Květě Strejčkové za organizaci a výuku kursů internetu pro seniory a za trpělivý 

přístup ke čtenářům plný humoru. 

Monice Dominové za vedení úspěšných výtvarných kursů a optimistický přístup 

ke čtenářům. 

Martě Vlnové za systematické budování a správu sci-fi a fantasy fondu a za 

vstřícný přístup k dětem a mladým čtenářům. 

Alence Rousové za předávání zkušeností z dlouhých let, kdy byla vedoucí 

knihovny a pomoc v knihovně. 

Věře Kuklové za vedení a správu pobočky, která je pro mnohé věrné čtenáře 

z Tyršovy čtvrti důležitým místem. 

Světlaně Čuriové a Doubravce Kubištové za výpomoc při správě knihovního 

fondu a péči o knihy. 

 

Díky této spolupráci je Husova knihovna v Modřanech místem, kam lidé rádi 

chodí a rádi se setkávají. 

 
 

 


