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1.  Hlavní činnost organizace 
 

Hlavními činnostmi Kulturního centra Bílovec, příspěvkové organizace, jsou dle zřizovací 

listiny následující: 

 provozování Městského muzea Bílovec zahrnující provozování stálé expozice a 

pořádání výstav,  

 provozování městské knihovny Bílovec,  

 provozování informačního centra,  

 realizace kulturních akcí, přednáškové činnosti a vzdělávacích akcí zahrnujících jiné 

vzdělávací projekty pro žáky. 
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2.  Vize a dramaturgické plány na rok 2017 
 

Kulturní centrum Bílovec je příspěvková organizace zřízená městem, která v Bílovci 

aktivně působí od října 2014. K 31. 12. 2016 tedy dva roky. Stálým úkolem s ohledem 

na krátké trvání existence je položení stabilních základů organizace jako takové (nastavení 

vnitřních směrnic a kontrolních mechanismů) a důraz na efektivní plnění hlavních činností. 

K 31. 12. 2016 zastřešovalo Kulturní centrum Bílovec tyto instituce: 

 Městské muzeum Bílovec (od října 2014), 

 Turistické informační centrum Bílovec (od října 2014), 

 Městkou knihovnu Bílovec (od října 2015), 

 Kulturní dům Bravinné (od září 2016). 

I přes krátkou existenci organizace zaznamenávala kladné přijetí a ohlasy ze strany 

odborné veřejnosti: 

 Nominace na cenu Gloria Musaealis 2014 v kategorii Muzejní počin (Městské 

muzeum Bílovec), 

 Nominace na cenu Národního památkového úřadu Patromonium pro futuro 

2014 za Moravskoslezský kraj (expozice Městského muzea Bílovec), 

 Čestné uznání v soutěži Stavba Moravskoslezského kraje 2015 (rekonstrukce 

budovy Městské knihovny Bílovec), 

 2 nominace na cenu Ministerstva kultury ČR Knihovna roku 2016 v kategorii 

Významný počin v oblasti poskytování veřejných knihovnických a informačních 

služeb (Městská knihovna Bílovec). 

V roce 2017 klademe důraz především na aktivity spojené s místní komunitou, přinášíme 

témata výstav, přednáškových cyklů a společenských akcí, které se zaměřují na Bílovec  
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a jeho prostředí, významné osobnosti i minulost. Z aktivit muzea a knihovny se výběrem 

jedná o následující kulturní a společenské aktivity: 

 Pohledy na Bílovec (16. 1. -20. 2. 2017) – výstava umožnila návštěvníkům 

shlédnout nejstarší vedutu s vyobrazením města (zápůjčka Státního okresního 

archivu Nový Jičín), mapy zachycující město a především nejstarší pohlednice 

města a jeho částí, které nám jej zachycují v proměnách let přelomu 19. a 20. století 

a dvacátých až padesátých let 20. století.  

 Bílovec obyčejně i neobyčejně (6. 3. – 30. 3. 2017) – výstava vítězných fotografií 

2. ročníku oblíbené amatérské fotografické soutěže na neotřelá témata. 

 Bílovecký maják (18. 3. 2017) – bílovecká talkshow se čtyřmi zajímavými 

osobnostmi z Bílovce a jejich zajímavými životními osudy. 

 Cechy města Odřivousova (3. 4. – 7. 4. 2017) – výstava dětských prací na historické 

téma cechů v městě Bílovci včetně doprovodného programu (spolupráce se ZŠ a 

MŠ Komenského Bílovec) 

 Z(a)traceni v čase (10. 4. – 31. 5. 2017) – výstava zakončující roční projekt studentů 

Gymnázia Mikuláše Koperníka a žáků ZŠ Komenského v Bílovci na téma 

předválečné a poválečné historie města se zaměřením na vyhnání německého 

obyvatelstva z Bílovce. Projekt zahrnuje výpovědi svědků tohoto složitého období, 

které mělo dalekosáhlé důsledky pro celé jeho společenství. 

 Noc literatury 2017 (10. 5. 2017) – 2. ročník celorepublikového projektu, který 

přibližuje veřejnosti čtením na netradičním místě (hasičská zbrojnice, zámek, M-

klub pod radnicí, místnosti bývalé knihovny) současnou evropskou literaturu. 

 Slezská muzejní noc 2017 (9. června 2017) – 3. ročník kulturního happeningu, do 

kterého bude zapojen také bílovecká farnost v rámci festivalu Noc kostelů 2017. 

Otevřeny budou v netradičních večerních a nočních hodinách muzeum 

s doprovodným programem (kostýmované komentované prohlídky expozice),  
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knihovna s doprovodným programem (kreativní dílnička a literární kavárna), 

zajištěna bude rovněž prohlídka věže kostela sv. Mikuláše. Prostory kostela sv. 

Mikuláše budou místem pro ztišení a modlitbu.  

 150 let SDH Bílovec (12. 6. – 10. 9. 2017) – výstava reflektující významné jubileum 

spolku dobrovolných hasičů v Bílovci. Bude doprovázena autentickými předměty a 

vzácnými archivními materiály zachycující dlouholetou činnost spolku, který si 

zachoval kontinuitu i po odsunu původních německých členů a aktivně působí až 

do dnešních dnů. Organizační spolupráce s SDH Bílovec, Hasičským muzeem 

Ostrava, Muzeem Novojičínska, Státním okresním archivem Nový Jičín. 

Naší prací a vizí je kvalitní zajištění všech služeb vyplývající z hlavní činnosti a pestrá 

programová nabídka kulturních i společenských aktivit na vysoké úrovni, které svým 

charakterem odpovídají a podporují hlavní činnost naší organizace. Současně se 

věnujeme spolupráci se školskými organizacemi, kterým se snažíme být partnery ve 

vzdělávání nejen prostřednictvím muzejních a knihovnických lekcí, ale rovněž přinášením 

neotřelých vzdělávacích projektů dle nejnovějších trendů (muzejní kufříky, archeologické 

kufříky, vzdělávací lekce na podporu čtenářské a informační gramotnosti, vzdělávací lekce 

se zaměřením na knižní kulturu, muzejní lekce s programem zaměřeným na trvalou 

expozici pro nejmenší návštěvníky). 
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3. Organizační struktura a personální zajištění 

 

Kulturní centrum Bílovec (dále jen KCB) se člení takto: 

 Městské muzeum Bílovec a Turistické informační centrum Bílovec (dále jen TIC), 

 Městská knihovna Bílovec s pobočkami v Lubojatech, Výškovicích a Bravinném, 

 KD Bravinné. 

V čele organizace stojí ředitelka, která je současné statutární zástupce, zastupuje 

organizaci navenek a jedná jejím jménem v rámci oprávnění daných zřizovací listinou, 

v souladu s obecně platnými legislativními předpisy a směrnicemi zřizovatele.  

Vedoucími pracovníky KCB jsou: 

 ředitelka, 

 vedoucí knihovny, 

 vedoucí muzea a TIC. 

Níže uvedené organizační schéma vyznačuje vnitřní strukturu, ze které vyplývají zásady 

řízení, vztahy nadřízenosti a podřízenosti jednotlivých pracovišť v rámci KCB. 
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Chod Městské knihovny Bílovec je zajištěn 8 zaměstnanci, z toho se jedná o 5 

zaměstnanců na plný úvazek (1,0) a 3 zaměstnance na DPP, kteří zajišťují chod knihovny 

na pobočkách. 

Chod Městského muzea Bílovec a TIC Bílovec je zajištěn 4 zaměstnanci, z toho se jedná o 

jeden úvazek plný (1,0) a dva úvazky zkrácené (0,5) a jeden zaměstnanec na DPP. 

KD Bravinné je zajištěno zaměstnancem na DPP. 
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4. Další vzdělávaní zaměstnanců, účast na konferencích a veletrzích 

 

U zaměstnanců Městské knihovny Bílovec je další odborné vzdělávání vyžadováno 

profesní základnou. Opíráme zde zejm. o metodický pokyn Ministerstva kultury ČR 

k zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven a jejich koordinaci na území ČR, který 

doporučuje odborné vzdělávání pro knihovníky v rozsahu 48 hodin. Zaměstnankyně Jana 

Klazarová zahájila v roce 2016 rekvalifikační kurz Vědecké knihovny v Olomouci pro 

pracovní činnost knihovník (úspěšně absolvovala závěrečnou zkouškou v dubnu 2017). 

Níže je výčet vzdělávacích aktivit, které jednotliví zaměstnanci v loňském roce absolvovali. 

Jméno 

zaměstnance 

Typ vzdělávací 

aktivity 

Název vzdělávací aktivity Termín 

konání 

Martina 

Kovářová 

školení školení řidičů (referenční 

zkoušky města Bílovce) 

březen 2016 

školení Google nástroje březen 2016 

školení Knihovny a práce s 

informacemi 

květen 2016 

školení Veřejné knihovny v hybridním 

světě 

říjen 2016 

školení Vzdělávací seminář pro členy 

FK AČFK 

říjen 2016 

školení Marketing, PR a označení 

knihoven 

říjen 2016 

školení Kurz komunikačních 

dovedností 

listopad 2016 
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školení Školení požárních hlídek 

(BOZP a PO) 

prosinec 2016 

školení MS Excel prosinec 2016 

Jana Klazarová školení České děti jako čtenáři (MSVK) březen 2016 

školení školení řidičů (referenční 

zkoušky města Bílovce) 

březen 2016 

školení Google nástroje březen 2016 

školení Tajemství ukryté za knihovnou duben 2016 

rekvalifikační 

kurz 

Organizace knihovnictví v ČR říjen 2016 

rekvalifikační 

kurz 

Elektronické knihy v 

knihovnách  

říjen 2016 

rekvalifikační 

kurz 

Knihovny a informační 

instituce současnosti  

říjen 2016 

rekvalifikační 

kurz 

Základy sociální komunikace 

pro knihovníky  

říjen 2016 

školení Podzimní setkání Klubka (A. 

Strejček)  

říjen 2016 

rekvalifikační 

kurz 

Design služeb listopad 2016 

rekvalifikační 

kurz 

Knihovny a informační 

instituce současnosti  

listopad 2016 

rekvalifikační 

kurz 

Akvizice – zásady budování 

knihovního fondu  

listopad 2016 

rekvalifikační 

kurz 

Evidence, literatury, revize, 

aktualizace  

listopad 2016 
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rekvalifikační 

kurz 

Facebook a sociální sítě  listopad 2016 

školení Kurz komunikačních 

dovedností 

listopad 2016 

školení Školení požárních hlídek 

(BOZP a PO) 

prosinec 2016 

rekvalifikační 

kurz 

Využití internetu v knihovnách  prosinec 2016 

rekvalifikační 

kurz 

Služby čtenářům a uživatelům 

(dětští čtenáři)  

prosinec 2016 

školení MS Excel prosinec 2016 

rekvalifikační 

kurz 

Výpůjční služby čtenářům  prosinec 2016 

rekvalifikační 

kurz 

Jmenné autority  prosinec 2016 

rekvalifikační 

kurz 

Zpracování dokumentů prosinec 2016 

Tomáš Ocásek školení školení řidičů (referenční 

zkoušky města Bílovce) 

březen 2016 

školení Google nástroje březen 2016 

školení Školení uživatelů 

automatizovaného knihovního 

systému Clavius 

říjen 2016 

školení Kurz komunikačních 

dovedností 

listopad 2016 

školení Školení požárních hlídek 

(BOZP a PO) 

prosinec 2016 



KULTURNÍ CENTRUM BÍLOVEC, p. o.  

 

Kulturní centrum Bílovec, p. o. | Zámecká 691/5 | 743 01 Bílovec 

www.kcbilovec.cz 
 

 

školení MS Excel prosinec 2016 

Lenka 

Klemšová 

školení školení řidičů (referenční 

zkoušky města Bílovce) 

březen 2016 

školení Google nástroje březen 2016 

Hana 

Gajdušková 

školení Google nástroje březen 2016 

školení Čtečky e-knih březen 2016 

školení Audiovizuální technika duben 2016 

Petra 

Budzelová 

(zástup za 

dlouhodobé 

nemocenské H. 

Gajduškové a L. 

Klemšové) 

školení Kurz komunikačních 

dovedností 

listopad 2016 

školení Školení požárních hlídek 

(BOZP a PO) 

listopad 2016 

školení MS Excel prosinec 2016 

 

Městské muzeum Bílovec a TIC Bílovec se pravidelně účastní pracovních workshopů 

organizovaných Destinačním managementem turistické oblasti Poodří – Moravské 

Kravařsko, které se věnují zejména oblasti práce informačních center Moravského 

Kravařska a její problematice, ale také podporou zdejších turistických atraktivit v čele 

s projektem Pohádkového Poodří, který vznikl v návaznosti na otevření sklepní expozice 

se skřítky Picmochy právě v bíloveckém muzeu. Součástí vzdělávání zaměstnanců jsou 

také pravidelná bezpečnostní školení, školení týkající se změn a novinek účetního a 

pokladního systému Gordic a Money S3, a také školení vysvětlující novinky související 

s webovými servery, které pracovník muzea a TIC doplňuje (kalendář akcí, novinky, 

aktuality).  

Významným vystoupením zaměstnanců muzea byla v roce 2016 veřejná prezentace 

forem muzejní edukace a práce s žáky a studenty v bíloveckém muzeu na mezinárodním  
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muzejním semináři v Západočeském muzeu v Plzni (Ševčíková, Patáčiková) a na 

konferenci v Národním muzeu v Praze (Patáčiková).  

Zaměstnanec typ vzdělávací 

aktivity 

název vzdělávací 

aktivity 

termín konání 

Eva Ševčíková školení Veřejné knihovny v 

hybridním světě 

říjen 2016 

školení Google nástroje březen 2016 

mezinárodní 

seminář  

s příspěvkem 

Evropské kořeny 

muzejní edukace 

Plzeň 2016  

duben 2016 

školení  Zákoník práce - 

vybrané problémy v 

oblasti pracovního 

práva 2016 

květen 2016 

školení Změny v účetnictví a 

daních 

příspěvkových 

organizací 2016 

únor 2016 

školení MS Excel prosinec 2016 

Barbora 

Patáčiková 

mezinárodní 

seminář 

s příspěvkem 

Evropské kořeny 

muzejní edukace 

Plzeň 2016  

duben 2016 

konference 

s příspěvkem 

Perspektivy české 

muzejní edukace 

květen 2016 
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školení Jak zefektivnit práci 

s FCB  

prosinec 2016 

školení MS Excel prosinec 2016 

Zuzana Lazecká  školení Nebojte se 

promluvit: Alfred 

Strejček 

říjen 2016 

školení Jak zefektivnit práci 

s FCB  

prosinec 2016 

školení MS Excel prosinec 2016 

 

TIC Bílovec se pravidelně účastní také veletrhů cestovního ruchu, na kterých reprezentuje 

město a láká k jeho návštěvě potencionální nové návštěvníky. V  roce 2016 se jednalo o 

tyto veletrhy: 

 Regiontour (14. – 17. ledna 2016) - Brno - Veletrhy Brno, a. s., Výstaviště (E. 

Ševčíková, Z. Lazecká), 

 Dovolená a region, lázeňství (4. – 6. 3. 2016) – Ostrava - Výstaviště Černá louka 

(B. Patáčiková), 

 AKTIVITY EXPO (17. - 19. 6. 2016) – veletrh volnočasových aktivit pro děti i rodiče, 

Nový Jičín (Z. Lazecká, L. Tomsová). 
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5. Městská knihovna Bílovec 

 

Městská knihovna Bílovec v roce 2016 oslavila první rok fungování v nových 

reprezentativních prostorech na Slezském náměstí 63. I přesto, že zde probíhala adaptace 

na nové podmínky, byla zaměstnanci knihovny připravena celá řada novinek pro 

zkvalitnění a rozšíření nabízených služeb. Jednalo se především o: 

 založení filmového klubu Pidikino začleněného do Asociace českých filmových 

klubů a zaměřující se na filmovou artovou tvorbu, 

 zahájení půjčování deskových her v režimu standardní výpůjčky, 

 rozšíření tzv. relax zón pro návštěvníky knihovny, 

 nové webové stránky, 

 zřízení 2 knihobudek v areálu Bílovecké nemocnice, a.s., 

 bohatá programová nabídka (nový koncept knihovnických lekcí pro děti a mládež, 

informační lekce pro veřejnost, tradiční cestopisné besedy, literární besedy 

s autory, scénická čtení a mnohé další), 

 registrace knihovny jako partnerského místa projektu Knihoběžník, což je 

netradiční projekt zahrnující tisíce knih, které byly umístěny na veřejných 

prostranstvích a v dostupných budovách, odkud si je čtenáři mohou vyzvednout, 

přečíst a poslat dál (více informací na www.knihobeznik.cz). 

Současně vyvíjela městská knihovna i ediční činnost. Jedná se o publikační výstup 

5. ročníku Bíloveckých záhad s názvem Knižní záhada a dále o Občasník a Listy Kulturního 

centra Bílovec, které si kladly za cíl seznámit návštěvníky s pořádanými kulturními a 

vzdělávacími akcemi, s novinkami a přinášet rozhovory se zajímavými hosty, kteří Kulturní 

centrum Bílovec navštívili.  

 

 

http://www.knihobeznik.cz/


KULTURNÍ CENTRUM BÍLOVEC, p. o.  

 

Kulturní centrum Bílovec, p. o. | Zámecká 691/5 | 743 01 Bílovec 

www.kcbilovec.cz 
 

 

 

5.1 Přehled poskytovaných knihovnických a informačních služeb 

 

 absenční a prezenční výpůjčky knih, časopisů a jiných dokumentů ze svých fondů, 

 prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby výpůjčky dokumentů knihoven v 

České republice, prostřednictvím mezinárodní meziknihovní výpůjční služby 

výpůjčky dokumentů knihoven mimo Českou republiku, 

 bibliografické a informační služby (informace o fondech, katalozích a službách 

knihovny, základní poradenství pro používání počítačů a internetu v knihovně 

apod.), 

 vzdělávací a kulturní akce, 

 přístup k internetu, 

 reprografické a doplňkové služby, 

 půjčování čteček e-knih, 

 půjčování společenských her. 

5.2 Statistika návštěvnosti knihovny a jejich poboček 

 

Návštěvnost Městské knihovny Bílovec v roce 2016 

Městská 

knihovna 

Bílovec (hlavní 

budova)  

51 740 návštěvníků  návštěvy fyzicky – 23 255 

(půjčovna a studovny 17 806, 

internet 800, kulturní akce 2 265, 

vzdělávací akce 2 384), 

návštěvy online 

služeb – 28 485  

Pobočka 

Bravinné 

152 návštěvníků     

Pobočka 

Lubojaty 

104 návštěvníků     

Pobočka 

Výškovice 

73 návštěvníků     
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5.3 Skladba knihovního fondu 

 

 celkem – 44 923 dokumentů: 

o naučná literatura – 20 085,  

o krásná literatura (beletrie) – 24 789,  

o ostatní (čtečky e-knih, deskové hry apod.) – 49,  

 počet titulů docházejících či darovaných periodik – 94, 

 přírůstky – 1 488 (z toho nákup 1 324, dary 79, jiné (dotace apod.) 85): 

o naučné literatury pro dospělé – 436,  

o krásné literatury (beletrie) pro dospělé – 669,  

o naučné literatury pro mládež – 58,  

o krásné literatury (beletrie) pro mládež – 325,  

 úbytky – 417: 

o naučné literatury pro dospělé – 116,  

o krásné literatury (beletrie) pro dospělé – 157, 

o naučné literatury pro mládež – 31, 

o krásné literatury (beletrie) pro mládež – 113.  

 

5.4 Přehled kulturních, filmových a vzdělávacích akcí 

 

 vzdělávací akce pro širokou veřejnost – 11 akcí, 

 kulturní akce pro děti a mládež – 25 akcí, 
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 kulturní akce pro širokou veřejnost – 21 akcí, 

 knihovnické lekce – 63 lekcí, 

 exkurze – 8 exkurzí, 

 filmové projekce – 35 projekcí, 

 výstavy – 1 výstava. 

Výběrově se jednalo např. o Bílovecký maják: první bílovecká talkshow, Noc s 

Andersenem, Noc literatury, Týden knihoven, Celé Česko čte dětem, Den architektury, 

Slezská muzejní noc a Noc kostelů, Březen – měsíc čtenářů, Čtenář roku, Už jsem čtenář – 

knížka pro prvňáčka, Dny židovské kultury, Dny evropské hudby, Snow Film Fest a 

Expediční kamera, výročí smrti Jana Palacha, promítání a beseda s režisérem filmu Arnošt 

Lustig – devět životů. 

 

5.5 Statistika návštěvnosti kulturních a vzdělávacích akcí 

 

• vzdělávací akce pro děti a mládež – 600 účastníků, 

• vzdělávací akce pro širokou veřejnost – 251 účastníků, 

• kulturní akce pro děti a mládež – 770 účastníků, 

• kulturní akce pro širokou veřejnost – 779 účastníků, 

• knihovnické lekce – 1 386 účastníků, 

• exkurze – 147 účastníků, 

• filmové projekce – 616 diváků, 

• výstavy – 100 návštěvníků. 
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5.6 Dotace a granty 

 

V roce 2016 Městská knihovna Bílovec získala podporu od tří poskytovatelů. Jednalo se o 

dotaci Ministerstva kultury ČR v programu Knihovna 21. století ve výši 10 000 Kč, která 

byla v projektu nazvaném Knihovnické pábení, do knihovny vábení 2016 použita zejména 

na částečnou úhradu honorářů vystupujících.  

Dále se jednalo o podporu ze strany Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR, 

regionální organizací SKIP10, která poskytla dotaci ve výši 2 000 Kč na úhradu nákladů 

související s realizací první bílovecké talkshow Bílovecký maják.  

Z projektu Česká knihovna 2016 získala Městská knihovna Bílovec celkem 27 vybraných 

titulů v hodnotě 6 246 Kč. 
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6. Městské muzeum a TIC Bílovec  

 

Po připojení městské knihovny ke Kulturnímu centru Bílovec, ke kterému došlo v říjnu 

2015, jsme na začátku roku 2016 uvažovali o možnostech propojení naší činnosti a 

vzájemné synergii. Z této iniciativy došlo v roce 2016 k realizaci dvou významných 

kulturních projektů spojených s výstavním projektem. V první řadě se jednalo o kulturní 

projekt s názvem Dny židovské kultury (4. ledna – 29. února 2016) spjatý s výstavou 

Dějiny Židů v Čechách a na Moravě, který zahrnoval další tematický doprovodný program 

probíhající v muzeu i knihovně (výuka židovských tanců, cestopisná beseda o Izraeli, 

filmová projekce Nickyho rodina a Arnošt Lustig – devět životů za přítomnosti jeho 

režiséra Ivo Pavelka, setkání s pamětníkem holocaustu). Na tento velmi populární projekt 

navázala výstava Egypt – Dar Nilu (15. dubna – 31. července 2016), která byla 

doprovázena rovněž bohatým doprovodným programem v knihovně (přednáška 

předního českého egyptologa prof. Vernera, tematické přednášky vysokoškolských 

pedagogů a mobilní planetárium s programem Pod hvězdami faraónů).  

Podzimní programové schéma obohatily přednášky na historická témata, tzv. Čtvrteční 

návraty do minulosti, zaměřené na Bílovecko, doplněné o workshopy s představením a 

možností si vyzkoušet stará řemesla (předení, tkaní, zpracování ovčí vlny).  

TIC Bílovec i nadále zajišťovalo v roce 2016 městu tyto komplexní služby:  

 prodej parkovacích karet – celková tržba ve výši163 200 Kč, 

 prodej pytlů na plast – celková tržba ve výši 18 160 Kč, 

 prodej zboží města (kalendáře, křížovky, knihy, pamětní mince) – celková tržba 

ve výši 21 013 Kč, 

 prodej vstupenek na městské akce (divadla, koncerty, ples, taneční) – celková tržba 

ve výši 614 220 Kč. 
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6.1 Přehled poskytovaných služeb muzea a TIC 

 

Služby TIC 

 poskytování informací občanského charakteru (telefonní čísla, adresy, navigace 

apod.), 

 prodej upomínkových předmětů a turistického zboží (turistické známky, vizitky, 

pohledy, mapy aj.), 

 poskytování informací o kulturních, společenských a sportovních akcích (včetně 

doplňování do kalendáře akcí na web města), 

 poskytování turistických informací – turistické trasy, památky, rozhledny, přírodní 

bohatství, 

 poskytování informací o vnitrostátních spojích autobusové a vlakové dopravy, 

 kopírování, 

 registrace ke sběru plastových pytlů, olejů a tuků, 

 prodej plastových pytlů a tisk štítků na plasty, 

 prodej zboží městu (parkovací karty, křížovky aj.), 

 možnost veřejné inzerce (ve vývěsce), 

 prodej vstupenek na akce města (divadla, koncerty), 

 rezervace, prodej a tisk vstupenek – NDM, Dům kultury města Ostravy, Divadlo 

loutek, Ticket Art, 

 zajišťování prohlídky věže kostela sv. Mikuláše (komunikace s průvodci, vyplňování 

statistik návštěvnosti věže, výkaznictví), 

 vkládání a upravování místních firem na webu města, 

 propagace akcí ve městě na serverech: Kudy z nudy, Moravské Kravařsko, Severní 

Morava Travel. 
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Služby muzea 

 prodej vstupenek do muzea, seznámení návštěvníky s expozicí a audioprůvodci, 

 poskytování informací o historii budovy, expozici, informace k dějinám města 

apod., 

 edukační lekce pro školy a školky, 

 příprava a realizace krátkodobých výstavních projektů. 

 

6.2 Statistika návštěvnosti TIC 

 

Turistické informační centrum v roce 2016 navštívilo celkem 5 646 lidí.  

Největší zájem byl o zboží města, jehož poptalo 965 lidí a o prodej upomínkových či 

turistických předmětů (778 lidí). Následoval prodej plastových pytlů a vstupenek města. 

Dotazy občanského charakteru poptávalo 583 lidí a kopírovací služby využilo 381 občanů. 

Celkem 306 návštěvníků využilo služeb komisního prodeje vstupenek a 224 lidí se 

dotazovalo na zjištění telefonního čísla.  

6.3 Přehled uspořádaných výstav 

 

Během roku 2016 bylo ve výstavním sále muzea uspořádáno těchto osm krátkodobých 

výstav: 

 Historie Židů v Čechách a na Moravě, Židovské tradice (4. 1. – 29. 2.2016), 

 Bílovec obyčejně i neobyčejně (1. 3. – 31. 3. 2016), 

 Knoflíkový svět (ve spolupráci se ZŠ a MŠ Komenského Bílovec) (4. 4. – 10. 4. 2016), 

 Egypt dar Nilu (15. 4. – 31. 7. 2016), 

 Marie Horská: Úhel pohledu (9. 8. – 30. 9. 2016), 

 Antonín Kroča: kresby & malby (3. 10. – 31. 10. 2016), 
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 Česko-francouzské ovlivňování ve výtvarném umění & Bára Mikudová (1. 11. – 2. 

12. 2016), 

 V zahradě (ve spolupráci Mgr. Irenou Hudcovou, autorkou výtvarně literárního 

projektu Příběh obrazu) (7. 12. 2016 – 7. 1. 2017). 

 

6.4 Statistika návštěvnosti muzea a jeho kulturních a vzdělávacích akcí 

 

Stálou expozici muzea zahrnující historii města Bílovce, písařovu místnost, historii firmy 

Massag a kouzelné sklepení se skřítky Picmochy navštívilo v roce 2016 celkem 1063 lidí 

(968 platících návštěvníků, 95 neplatících návštěvníků). 

Muzeum uspořádalo celkem 23 kulturně-vzdělávací akcí pro veřejnost, jejichž celková 

návštěvnost byla 743 osob. Jednalo se například o cestopisné besedy, historické 

přednášky, Slezskou muzejní noc nebo workshopy zaměřené na různá témata. Celkem 68 

skupin, přesněji 1235 návštěvníků, se účastnilo speciálních doprovodných programů k 

výstavám a expozicím. Mezi nejvíce navštěvované patřily školní návštěvy edukačních lekcí. 

Typ aktivity Návštěvnost 

prohlídka stálé expozice a krátkodobých 

výstav 

1063 návštěvníků 

účast na kulturně-vzdělávací akci (zejm. 

cestopisné besedy, historické přednášky, 

workshopy) 

743 návštěvníků 

účast na edukačních lekcích a speciálních 

doprovodných programech ke 

stálé expozici (školní skupiny) 

1235 návštěvníků 

Celkem  3041 návštěvníků 
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6.7 Muzejní pedagogika 

 

Bílovecké muzeum úzce spolupracuje s místními školskými zařízeními a Gymnáziem 

Mikuláše Koperníka Bílovec. Formou muzejních edukačních lekcí nabízí dětem, žákům a 

studentům možnost seznámit se a lépe poznat nejen muzejní prostředí, ale také dozvědět 

se zábavnou a tvůrčí formou informace o historii (a to nejen města Bílovce). Během roku 

byly představeny studentům a žákům škol tyto vzdělávací programy: muzejní kufříky, 

archeologické kufříky a edukační lekce s názvem Po stopách historie města.  

Muzejní kufříky seznamovaly žáky a studenty netradiční formou s československou 

moderní historií, a to prostřednictvím replik sbírkových předmětů uzavřených do pěti 

interaktivních muzejních kufříků, mapující zlomové milníky československých dějin let 

1918, 1938, 1948, 1968 a 1989. Tyto kufříky byly zapůjčeny z Národního muzea v Praze, 

kde vznikly jako součást vzdělávacího projektu s názvem Dotkni se 20. století podporující 

výuku československých a českých dějin 20. století na základních a středních školách.  

Délka lekce trvala přibližně 90 minut a byla určena pro studenty gymnázií a žáky druhého 

stupně základních škol. Součástí lekce byla rovněž práce s metodickým listem a 

interaktivním prvkem v podobě online hry Osudy a kariéry, v níž se žák či student mohl 

identifikovat s vybranou postavou a prostřednictvím volby v každém historickém 

okamžiku volit její osud. Princip hry spočívá v reflexi konkrétních a individuálních životních 

rozhodnutí v rámci dějin. V roce 2016 navštívilo lekce muzejních kufříků celkem 245 žáků 

(programově byl zahájen již na podzim roku 2015). 

Pro mladší žáky základních škol jsme na podzim připravili jinou sadu muzejních kufříků, a 

to archeologických, které byly zapůjčeny z Jihočeského muzea v Českých Budějovicích. 

Repliky pravěkých nástrojů přiblížily žákům 4. a 6. tříd život lovců, sběračů i prvních 

zemědělců. Žáci měli také možnost vyzkoušet si pravěký oděv. Délka lekce trvala přibližně 

90 minut. Archeologické kufříky navštívilo celkem 197 žáků ze tří bíloveckých škol.  
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Pro nejmenší návštěvníky z mateřských škol jsme kromě několika akcí se skřítky Picmochy 

realizovali také edukační programy přibližující historii města Bílovce. Muzejní edukační 

lekce s názvem Po stopách historie města seznámila děti se znakem města Bílovce, 

s pověstmi, pranýřem, ale také s cechovní tradicí, či s historií muzea a zámku. V průběhu 

lekce děti plnily kvíz a správné odpovědi je dovedly až do Kouzelného sklepení, kde 

pomohly vysvobodit dva skřítky Picmochy připoutané k pranýři. Délka lekce byla přibližně 

45 minut a v roce 2016 ji absolvovalo 119 dětí z mateřských a základních škol. 

 

6.8 Dotace a granty 

 

V roce 2016 byla Kulturnímu centru Bílovec, poskytnuta dotace ve výši 52 100 Kč 

z rozpočtu  Moravskoslezského kraje z programu Podpora turistických informačních 

center v Moravskoslezském kraji v roce 2016. Projekt s názvem Modernizace a 

zkvalitnění služeb TIC Bílovec byl zaměřen především na vytvoření nových webových 

stránek, které zahrnují všechny součásti organizace a které byly přizpůsobeny moderním 

trendům současnosti. Určitá část financí byla vyhrazena také na zvýšení propagace města 

Bílovce prostřednictvím tištěných propagačních materiálů (letáky).  
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7. Přílohy  

 

 

Obr. č. 1: Plakát ke Dnům židovské kultury pořádaných Kulturním centrem Bílovec ve dnech 4. ledna – 

29. února 2016 

  

Obr. č. 2: Aktivity městské knihovny pro uživatele – Rande s knihou naslepo (květen 2016) 
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Obr. č. 3: Noc literatury 2016, 1. ročník celorepublikového projektu na podporu současné evropské 

literatury, čtení na netradičních místech (zámek, muzeum, knihovna, výrobní hala), 11. 5. 2016. 

   

Obr. č. 4 a 5: Otevření 1. a 2. knihobudky Městské knihovny Bílovec v Bílovecké nemocnici, a.s. (10. března 

a 23. srpna 2016); čtení pacientům následné péče (17. srpna 2016) 
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Obr. č. 6: Účast na slavnostním vyhlášení vítězů soutěže Knihovna roku 2016 v Zrcadlové síni Klementina, 

13. října 2016, Praha (Městská knihovna Bílovec obdržela dvě nominace v kategorii Významný počin v 

oblasti poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb) 

  

Obr. č. 7: Aktivity městské knihovny – kreativní dílničky pro děti a hravé dospělé, pasovaní žáků do stavu 

čtenářského. 
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Obr. č. 8 a 9: Knihovnické lekce jsou mj. zaměřeny již na nejmenší (budoucí) čtenáře 

 

Obr. č. 10: Bílovecký maják 2016 – první bílovecká talkshow zaměřená na představení zajímavých 

osobností Bílovecka (26. října 2016) 
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Obr. č. 11 a 12: Ukázka práce s interaktivními muzejními kufříky v bíloveckém muzeu. 

 

      

Obr. č. 13 a 14: Prezentace města na veletrzích cestovního ruchu (Ostrava, Dovolená a region, lázeňství, 

4. – 6. 3. 2016; Nový Jičín, AKTIVITY EXPO, 17. - 19. 6. 2016) 
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Obr. č. 15 a 16: Ukázka muzejních edukačních lekcí pro nejmenší návštěvníky 

  

                                             

Obr. č. 17, 18 a 19: Ukázka vzdělávacích lekcí s archeologickými kufříky 
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Obr. č. 20: Kostýmované prohlídky u příležitosti 2. ročníku Slezské muzejní noci 

   

 Obr. č. 21, 22 a 23: Ukázka z workshopů zaměřených na 

tradiční řemeslo, historických přednášek a vernisáže Českofrancouzské ovlivňování ve výtvarném umění. 


