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1. VŠEOBECNÉ INFORMACE 

 

Název organizace:  Dům kultury v Kroměříži,  

    příspěvková organizace 

 

Adresa organizace:  Tovačovského 2828/22, 767 01 Kroměříž 

 

Právní forma:   příspěvková organizace, vystupující v právních vztazích 

    svým jménem s odpovědností z těchto vztahů vyplývajících 

 

IČO:    709 626 42 

DIČ:    CZ 709 626 42 

 

Vedení organizace:  statutární orgán ředitel Mgr. Pavel Sedláček  

 

Kontakt:   tel. 573 500 582, 

    e-mail: dum.kultury@dk-kromeriz.cz 

    www.dk-kromeriz.cz 

 

mailto:dum.kultury@dk-kromeriz.cz
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Hlavní činnost:   realizace vlastní kulturní a osvětové činnosti  

Doplňková činnost:  pronájem prostor 

                                                    další služby v oboru volné živnosti 

Počet zaměstnanců:  21,09 

 

Zřizovatel 

Název zřizovatele:  Město Kroměříž 

Adresa zřizovatele:  Velké náměstí 115, 767 01 Kroměříž 

 

Součásti organizace 

Kino Nadsklepí, Milíčovo náměstí 488, 767 01 Kroměříž 

Expozice Karla Kryla, Prusinovského 114, 767 01 Kroměříž 

Hvězdárna města, Braunerova 2705, 767 01 Kroměříž 

pódium Velké náměstí, 767 01 Kroměříž 
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Rok 2020 byl pro celý svět velmi nepříjemným obdobím. Zákazy a omezení v souvislosti 

s koronavirem zásadně ovlivnily životy lidí a významně logicky poznamenaly také kulturní 

sféru. Těžká doba neumožnila Domu kultury v Kroměříži uskutečnit většinu naplánovaných 

akcí. Přesto organizace ukončila rok v plusových číslech.  Výrazně nám v tom pomohl fakt, že 

první dva měsíce jsme mohli fungovat bez omezení, naplno v této době realizovat hlavní i 

doplňkovou činnost.  Ani v dobách zákazů ale nezůstal Dům kultury v Kroměříži nečinný. 

V objektech se realizovaly úpravy a opravy, na které v plné sezoně nezbýval v minulých letech 

čas. Také jsme se výrazně věnovali seniorům, kterým jsme v době sociální izolace kulturu vozili 

přímo do domovů pro seniory. Nachystali jsme pro ně i další akce, například Mikulášský punč 

s Domem kultury a předáním adventního věnce do každého z domovů a podobně.  

Daleko víc jsme s lidmi komunikovali prostřednictvím sociálních sítí, připravili pro ně 

soutěže, nebo také video seriál Kam nemůžete, který je zavedl do zákoutí Domu kultury i kina 

Nadsklepí. Podrobnější informace předkládáme touto výroční zprávou za rok 2020 veřejnosti.   
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2. KULTURNÍ ČINNOST  

 

DŮM KULTURY 

V roce 2020 jsme pokračovali v trendu nastoleném předešlými roky – v sestavení 

kvalitní a pestré nabídky kulturních programů tak, aby byly úspěšné jak z hlediska 

návštěvnosti, tak programové skladby. Programy byly s umělci nasmlouvány dlouho dopředu, 

často rok i více. Jen tak se nám daří „získávat“ do Kroměříže kvalitní divadelní soubory, kapely 

a umělce. Koncem roku 2019 jsme měli kompletně připravený rok 2020 a pomalu začínali 

připravovat už rok 2021. Nikdo nemohl tušit, že rok 2020 bude jiný než kterýkoliv před tím. A 

z toho, co bylo jasně domluveno, nasmlouváno a smluvně podepsáno, bude realizována 

nakonec jen malá část.  Hlavní pilíře programu – oba cykly divadelního předplatného (jaro, 

podzim), dva velké hudební festivaly – Hudba v zahradách a zámku a Kroměřížské hudební 

léto, koncert kapely Kryštof, vyprodaný za pár minut bez nutnosti propagace, čtyři velké 

adventní koncerty a další hudební lahůdky a programy dávaly tušit, že rok 2020 bude 

programově i divácky velmi úspěšný. Vstupenky na některé z programů se začínaly prodávat 

už od podzimu 2019, často jako vánoční dárky.  

V polovině ledna zahájilo cyklus cestovatelských přednášek poutavé vyprávění Jakuba 

Vengláře s tématem Léto na Sibiři. Ve společenském sále Domu kultury se rozběhly všechny 

kurzy pokračovacích tanečních mládeže i dospělých pod vedením lektora Marka Dvorníka.   
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Oblíbený cyklus divadelního předplatného zahájila 16. ledna hra Mrzák Inishmaanský 

pražského Divadla v Celetné. Zcela zaplněný divadelní sál Domu kultury odměnil herce 

dlouhotrvajícím potleskem.  

Známý sportovní moderátor ČT1 Vojtěch Bernatský přivítal 18. ledna všechny účastníky 

Reprezentačního plesu Města Kroměříže. Na tanečníky čekal už od vstupních dveří natažený 

červený koberec, za šatnou originálně nazdobená vstupní brána a přípitek skleničkou sektu. 

Stoly zdobily láhve vína s originální etiketou plesu roku 2020 s portrétem hlavní tváře plesu – 

slovenské zpěvačky Kataríny Knechtové. Kromě této zpěvačky s kapelou zpestřilo ples několik 

vystoupení tanečníků TK Gradace a doprovodná taneční kapela The People Music. V hudebním 

sále se o dobrou náladu staralo seskupení Event Jazz Trio. Bohatá tombola s více než stovkou 

cen byla losována těsně před půlnocí.  
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Koncem ledna přivítal Dům kultury také školní družiny v odpoledním představení Čtyřlístek a 

talisman noci.  

 Známá herecká dvojice – Michaela Dolinová a Ladislav Ondřej, známý ze seriálu 

Ordinace v růžové zahradě, vtipnou formou vysvětlovali žákům druhého stupně základních 

škol a nižším ročníkům gymnázií zásady společenského chování v pořadu Trapas nepřežiju 

aneb Ten řízek nezvedej. 
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Folkové fanoušky potěšil 23. ledna koncert kapely Poutníci – 50 let na scéně. 

 

 

V únoru pokračovalo divadelní předplatné 13. února další skvělou hrou Drobečky 

z perníku a divákům se představilo také divadlo P.O.KRO.K 19. února s Případem čestné 

nevěstky. 
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 Průvodcem, moderátorem, bavičem, klaunem, zpěvákem i kouzelníkem – tím vším byl 

pro děti 2. února přerovský Pavel Novák na dětském karnevalu. Dvě hodiny výborné zábavy 

potěšily děti i rodiče ve společenském sále Domu kultury. 
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 Průvodce CK Periscope Patrik Dekan poutavě vyprávěl více než dvěma stovkám 

návštěvníků kina Nadsklepí 10. února o Norsku.  

 

 

Celou cestovatelskou přednášku provázely jeho nádherné fotografie Norska, kde pobývá jako 

průvodce většinu roku. 
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Vynikající koncert nadějného zpěváka Davida Stypky s kapelou si užilo 200 posluchačů 

v divadelním sále Domu kultury 18. února.  

 
 

Jedinou velkou hromadnou akcí roku 2020 byl 22. února oblíbený masopustní jarmark 

s bohatým programem, vystoupením cimbálové muziky Čagan na pódiu, domácí zabijačkou, 

soutěží v plnění jitrnic a ukázkou porcování prasete. Spolek přátel výtvarného umění Kroměříž 

připravil dětem tradiční výtvarné dílničky. Novinkou byla vědomostní soutěž pro všechny 

zúčastněné s následným vyhodnocením a předáním ceny ředitelem Domu kultury a soutěže 

pro děti na ledové ploše oválu, které zabezpečil hokejový klub Kroměříž. Masopustu se 

zúčastnilo kolem 6 000 spokojených návštěvníků, kteří si užili bohatý program a měli možnost 

nakoupit tradiční zabijačkové speciality, řemeslné výrobky a další zboží v osmdesáti stáncích 

na ploše Hanáckého náměstí. 
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Konzervatoř P. J. Vejvanovského nabídla žákům ve veřejné generálce a dospělým 

návštěvníkům večerního koncertu 26. února hudební lahůdku s názvem Ples v opeře. 
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Po jarních prázdninách byly nařízením vlády zavřeny všechny kulturní stánky a plánované velké 

koncerty kapely Kryštof, Karla Plíhala, Jakuba Smolíka s kapelou a hostem Petrem Kolářem 

jsme museli odsunout na neurčito. Programové oddělení začalo vyjednávat přesuny akcí na 

podzim, popř. až na jaro 2021, protože rok byl předem naplánovaný a většina akcí už se nedala 

do již nasmlouvaných vsunout. Bohužel se nakonec nemohly konat ani velké venkovní a 

oblíbené akce – Hanácký den, Den dětí, Den tance, byť do poslední chvíle pečlivě 

připravované. 

Dokud byly otevřené pokladny, mohli návštěvníci vrátit nevyužité vstupenky (např. z kina) i 

přesunutých akcí, většina z nich si však lístky ponechala na další domluvený termín. Snažili 

jsme se co dávat informace ihned po dohodě s umělci na web, facebook a do vitrín Domu 

kultury.  

Jakousi „náhradou“ za neuskutečněný festival Hudba v zahradách a zámku Kroměříž LÉTO 

2020 (4 koncerty) a hlavně poděkováním Sociálním službám Města Kroměříže za nasazení 

v době koronaviru byl koncem července, kdy to již bylo možné, nabídnut nádherný a do 

posledního místa nakonec vyprodaný koncert ve skleníku Květné zahrady s názvem Na 

krásném modrém Dunaji. Pod vedením dirigenta Františka Macka ml. hrála zlínská 

Filharmonie Bohuslava Martinů. 
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Uvolnění opatření během letních měsíců umožnilo pořádat venkovní koncerty každý 

čtvrtek pod novým názvem Čtvrtky na Velkém….. osm koncertů různých žánrů přilákalo na 

Velké náměstí pokaždé stovky posluchačů. Nejvíc jich přišlo na skupinu Polygon.  
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Přerovská kapela Penzistor zaujala 9. července nevšedním aranžmá a velkou dávkou 

humoru. 

 

 

 

16. července svoje kroměřížské fanoušky koncert seskupení  Jazz Quartet KM. 
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Zlínská bluegrassová skupina Podjezd přijela zahrát do Kroměříže 23. července. 

 

 

 

Až z Berouna vážila cestu na kroměřížské pódium 30 července velmi originální kapela Ponožky 

pana Semtamťuka.  
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Z Holešova zavítalo do Kroměříže 6. srpna velké hudební seskupení Big Band Holešov. 

 
 

Dívčí seskupení Děvčice z Podolí u Uherského Hradiště potěšilo 13. srpna  nejen ryze ženským 

osazenstvem, ale také až čtyřhlasým zpěvem a doprovodem mnoha hudebních nástrojů – 

cimbál, bicí, housle, kytara, baskytara, příčná flétna, mandolína, cajón.  
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Milovníci dechové hudby si přišli na své 20. srpna při vystoupení dechové hudby Sadovanka. 
 

 

 

 

 

Cyklus osmi koncertů na Velkém náměstí završila 27. srpna kapela Polygon s charismatickým 

zpěvákem Jiřím Ešlerem, který celý koncert moderoval a pozval na pódium jako v minulém 

roce ke společnému zpěvu desítky dětí.  
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                                                       VÝROČNÍ ZPRÁVA 2020 

 

21 

 

 Po zahájení nového školního roku 2020/2021 se naplno rozběh podzimní cyklus 

cestovatelských přednášek. Konečně došlo i na přednášku přeloženou z jarního období 

s názvem Černobyl – spící peklo.  Tomáš Kubeš slovem i obrazem ukazoval následky jaderné 

katastrofy v Černobylu. Kroměřížská rodačka Pavla Bičíková navázala na cestovatelské téma 

21. září s tématem S batohem napříč Marokem. 
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Cyklus nedělních pohádek pro rodiny s dětmi pokračoval v polovině září pohádkou 

Maková panenka a motýl Emanuel.  
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 52. ročník hudebního cyklu Kroměřížské hudební léto zahájil 15. září Ondřej Havelka a 

jeho Melody Makers.  
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Druhým koncertem hudebního cyklu KHL bylo vystoupení kroměřížských hudebníků, 

zpěváků a absolventů kroměřížské konzervatoře. Studentský symfonický orchestr, Smíšený 

pěvecký sbor a sólisté Konzervatoře pod řízením dirigenta Jiřího Kadavého tentokrát nabídli 

ucelený program s názvem Kouzlo světových muzikálů. Skladby ze 4 světových muzikálů – 

Jesus Christ Superstar, West side Story, Evita a My Fair Lady zvedly ze sedadel vyprodaný sál 

Domu kultury a byly oceněny dlouhotrvajícím potleskem. Poslední koncert cyklu Kroměřížské 

hudební léto Hradišťan a Javory byl odložen o rok na podzim 2021. 
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Jediným podzimním divadelním představením byly nakonec jen Starci na Chmelu 

Moravského divadla Olomouc. 21. října proběhla dvě představení talk show Partička a 

divadelní sál a veškerá kultura se návštěvníkům do konce roku 2020 díky pandemii koronaviru 

uzavřela.  
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Přehled plánovaných kulturních akcí roku 2020 

Tučně vyznačeny uskutečněné akce 

 

Koncerty populární hudby, dechové hudby, jazz, alternativa: 
  

datum název počet Návštěvnost 

23. 1.  Koncert kapely Poutníci 1 142 

18. 2.  Koncert David Stypka a Bandjeez 1 200 

19. 3.  Koncert kapely Kryštof   

2. 4.  Koncert Karel Plíhal   

16. 4.  Koncert Jakub Smolík s kapelou a hostem Petrem 

Kolářem, narozeninové turné 

  

9. 7.  Promenádní koncert – Penzistor 1 500 

16. 7.  Promenádní koncert – Jazz Quartet KM 1 200 

23. 7.  Promenádní koncert – Podjezd 1 300 

30. 7.   Promenádní koncert – Ponožky pana Semtamťuka 1 298 

6. 8.  Promenádní koncert – Big Band Holešov 1 500 

13. 8.  Promenádní koncert – Děvčice 1 400 

20. 8.  Promenádní koncert – Sadovanka 1 300 

27. 8.  Promenádní koncert – Polygon 1 1 000 

15. 9.  KHL – Ondřej Havelka a jeho Melody Makers 1 410 

24. 9.  KHL – Konzervatoř P. J. Vejvanovského – Kouzlo 

světových muzikálů 

1 437 

22. 10. KHL – Hradišťan a Javory   

17. 11.  Dialogy s Krylem – koncertní recitál Davida Uličníka   

29. 11.  Adventní koncert – Marie Rottrová   

6. 12.  Adventní koncert – Moravanka   

10. 12.  Adventní koncert – Aneta Langerová   

14. 12.  Dark Side of the Moon – koncert    

20. 12.  Adventní koncert – Robert Křesťan a Druhá tráva   

 CELKEM 12 4687 
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Divadlo, divadelní předplatné, muzikály, balet, operety: 
  

datum název počet návštěvnost 

16. 1.  Divadelní předplatné – Mrzák Inishmaanský 1 545 

13. 2.  Divadelní předplatné – Drobečky z perníku 1 554 

19. 2.  Divadelní představení – divadlo P.O.KRO.K – Případ 

čestné nevěstky 

1 322 

26. 2. Konzervatoř P. J. Vejvanovského – ples v opeře 1 309 

21. 4.  Divadelní představení – Čapek   

12. 5.  Divadelní předplatné – The Naked True – Odhalená 

pravda 

  

22. 9.  Divadelní předplatné – Starci na chmelu 1 507 

21. 10.  Divadelní předplatné – Deštivé dny   

    
 

CELKEM 5 2237 

    

Taneční kurzy: 
  

datum název počet návštěvnost 

15. 1. – 10. 2.  Taneční kurz mládež – pokračovací 5 250 

12. 1. – 23. 2.   Taneční kurz pro dospělé – pokračovací 6 340 

    
 

CELKEM 11 590 

    

Akce pro děti a mládež: 
  

datum název počet návštěvnost 

20. 1.  Čtyřlístek a talisman moci – výchovný pořad pro 

školní družiny 

1 239 

 

21. 1.  Trapas nepřežiju – výchovný pořad pro základní 

školy 

1 280 

2. 2.  Dětský karneval s Pavlem Novákem 1 182 
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23. 2.  Tůdle – nůdle aneb rošťačíme s dětmi nedělní pořad 

pro děti 

1 237 

26. 2. Konzervatoř P. J. Vejvanovského – Ples v opeře 1 64 

22. 3. Obušku, z pytle ven! - nedělní pohádka pro děti   

25. 3.  Přelet nad kukaččím hnízdem – výchovný pořad pro 

střední školy 

  

27. 3.  Velikonoční království – výchovný pořad pro MŠ a ZŠ   

19. 4.   Nosáček – nedělní pohádka pro děti   

22. 4.  Divadelní představení: Čapek – výchovný pořad 

prostřední školy 

  

21. 5.  Výchovné koncerty ZUŠ pro MŠ   

30. 5.  Den dětí Města Kroměříže   

13. 9.  Maková panenka – nedělní pohádka pro děti 1 154 

18. 10.  Pohádka O chytrém Honzovi – nedělní pohádka pro 

děti 

  

19. 10. Káťa a Škubánek výchovný pořad pro školní družiny   

8.11. Lotrando a Zubejda – nedělní pohádka pro děti   

18. 11.   Cesta kolem světa za 80 dní – výchovný pořad pro 

základní školy 

  

22. 11.  Michal je kvítko – pořad pro děti   

23. 11.  Zimní příhody včelích medvídků – výchovný pořad 

pro školní družiny 

  

5. 12.  Vodník Česílko – nedělní pohádka pro děti   

    
 

CELKEM 6 1156 
    

Vážná hudba: 
  

datum název počet návštěvnost 

23. 6.  HZZ – zahajovací koncert Moravská filharmonie 

Olomouc a Jan Schulmeister 
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30. 6. HZZ – SVÁTEK OPERY – Bohuslav Martinů, Eva 

Kývalová a Lukáš Bařák 

  

16. 7.  HZZ – LUDWIG VAN BEETHOVEN A JEHO SOUČASNÍCI 

NA ARCIBISKUPSKÉM ZÁMKU V KROMĚŘÍŽI 

  

24. 7.  Závěrečný koncert mezinárodních dirigentských 

kurzů 

  

29. 7.  NA KRÁSNÉM MODRÉM DUNAJI – koncert ve 

skleníku Květné zahrady 

1 250 

    

 CELKEM 1 250 

    

Soutěže a přehlídky: 
  

datum název počet návštěvnost 

16. 5.  Den tance   

5. 6.  Orientální show   

31. 8. – 1. 9. Mezinárodní přehlídka vojenských hudeb   

    

 CELKEM 0 0 

    

Talkshow, přednášky: 
  

datum název počet návštěvnost 

14. 1.  Cestovatelská přednáška Rusko: Léto na Sibiři – 

Jakub Venglář 

1 79 

10. 2.  Cestovatelská přednáška Norsko – Patrik Dekan 1 223 

25. 2.  Cestovatelská přednáška Španělsko – Jan Husák 1 74 

7. 9.  Cestovatelská přednáška Černobyl: Spící peklo – 

Tomáš Kubeš 

1 131 

21. 9.  Cestovatelská přednáška S batohem napříč 

Marokem – Pavla Bičíková 

1 55 
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11. 10.  Talk show – Partička 2 875 

13. 10. Cestovatelská přednáška Dobroběžník v Africe – 

Marek Jelínek 

  

14. 10.  Talk show Halina Pawlowská – Manuál zralé ženy   

26. 10.  Hypnotizér Jakub Kroulík – Moc a síla hypnózy   

29. 10.  Cestovatelská přednáška Siberut: ostrov duchů – 

Josef Formánek 

  

25. 11.  Cestovatelská přednáška 77 neuvěřitelných míst 

Evropy – Hana Machalová  

  

15. 12.  Cestovatelská přednáška Ostrov Bali – můj druhý 

domov – Jiří Kolbaba  

  

    
 

CELKEM 7 1437 
    

Ostatní: 
  

datum název počet návštěvnost 

18. 1.  Reprezentační ples Města Kroměříže 1 288 

22. 2.  Masopustní jarmark 1 6000 

 Dechová hudba Zdounečanka   

 Cimbálová muzika Čagan   

 Pravá domácí zabijačka, soutěže, rej masek na 

bruslích 

  

8. 4.  Pojď si zahrát Kryla – vzpomínkový pořad k výročí 

Karla Kryla 

  

24. 4.  Majáles   

23. 5.  Hanácký den   

11. 11.  Svatomartinské hodování   

26. 11. – 27. 11.  Rozsvícení vánočního stromu   

    
 

CELKEM 2 6288 
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Výstavy: 
  

datum název počet návštěvnost 

1. 1. – 31. 1.      Výstava foto Miroslav Pláňava 1 1843 

3. 2. – 12. 3.  Výstava DOMA valašských fotografů Josef Vrážela 

 a Vladimíra Skýpaly 

1 1682 

15. 5. – 29. 6. Výstava Věra Tatarkovičová – keramické obrazy 1 350 

7. 7. – 31. 8. Výstava Filmové plakáty – 60. léta 1 200 

9. 9. – 28. 9.  Výstava Pod modrým nebem – malujeme hlava nehlava 1 1114 

26. 10. – 30. 12.  Výstava Fotobraní 1 875 

 Výstava III. Kroměřížský salon 2020   

 Výstava Noviny – Miroslav karásek   

 Výstava Andělé mezi námi – Milada Ivánková a Robert 

Rohál 

  

    

 CELKEM 6 6064 
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Facebook 
  

Datum 

zveřejnění na FB 

Název soutěže, seriálu počet Oslovení 

lidé 

 Kam nemůžete – cyklus    

9. 4.  1. Orchestřiště Domu kultury 1 5298 

16. 4.  2. Půda kina Nadsklepí 1 2202 

23. 4.  3. Technické zázemí nad divadelním sálem, 

kabina osvětlovače a zvukaře 

1 5181 

30. 4. 4. Sklepy pod kinem Nadsklepí 1 5399 

7. 5.  5. Lanoví jeviště divadelního sálu Domu 

kultury 

1 4859 

14. 5.  6. Promítací kabina kina Nadsklepí 1 6239 
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26. 10. -23. 11.   Poznej svoje kino – 5x hádanka – detaily z Kina 

Nadsklepí 

5 3026 

9. 10. – 1. 12.  Retro Coolturák 6 dílů + bonusový 7. díl   

9. 10. 1. díl: Heslovna kulturáku 1 5930 

16. 10.  2. díl: Jak jsme tancovali 1 11555 

23. 10. 3. díl: Kulturní fronta jménem ASUT 1 9724 

30. 10.  4. díl: Sraz byl u Klémy!  1 10276 

6. 11.  5. díl: Postavili jsme kulturák! 1 11512 

13. 11.  6. díl závěrečný: To nejlepší nakonec!  1 6683 

     1. 12.  Bonusový 7. díl: Nový kabát a přístavba DK 1 7038 

26. 11.   Video pozdrav Patrik Možíš, Tereza Navrátilová, 

Marie Drkulová a Aneta Trněná 

1 969 

26. 11.  Video pozdrav Standa Hložek 1 709 

14. 12.  Cestovatelský kvíz Letem světem – den první 1 1948 

15. 12.  Cestovatelský kvíz Letem světem – den druhý 1 1751 

16. 12.  Cestovatelský kvíz Letem světem – den třetí 1 1639 

17. 12.  Cestovatelský kvíz Letem světem – den čtvrtý 1 1664 

18. 12.  Cestovatelský kvíz Letem světem – den pátý 1 1784 

21. 12.  Vyhodnocení soutěže – video z losování 1 544 

    

 CELKEM 26 105 930 

    

Koncerty pro sociální služby Města Kroměříže 
  

Datum Název  Počet 

zařízení 

 

29. 5.   Koncert hulínského rodáka Stanislava Hložka 5  

27. 4. a 3. 5.  Koncert studentů kroměřížské konzervatoře 7  

4. 12.  Mikulášský punč s Domem kultury 5  

    

 CELKEM 17  
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KINO NADSKLEPÍ 

 

Kino Nadsklepí začalo rok 2020 skvělými výsledky, když za první dva měsíce přišlo do 

kina přes 10 000 návštěvníků, kteří vygenerovali v hrubých tržbách téměř 1 000 000 Kč. 

V konečném důsledku se v případě ledna a února jednalo o zhruba polovinu návštěvníků a 

tržeb za celý loňský rok, jenž byl zasažen krizí v souvislosti s pandemií koronaviru Covid-19. 

Mezi nejúspěšnější tituly lze zařadit filmy jako Příliš osobní známost, V síti, 3Bobule, Havel, 

Šarlatán, After: Přiznání nebo Bábovky.  

 

Kvůli jarní a podzimní nutné pauze s ohledem na vládní opatření zakazující 

kinematografické projekce, bylo několik zahraničních i českých filmů přesunuto na další rok 

anebo na neurčito. Mezi ty nejžádanější odložené tituly lze považovat filmy jako Není čas 
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zemřít, Black Widow, Rychle a zběsile 9, Mimoni: Padouch přichází, Top Gun: Maverick, 

Zátopek nebo Karel. V porovnání s rokem 2019 se loňský rok propadl v návštěvnosti a tržbách 

zhruba o 70 %, což odpovídá celorepublikovému úpadku v kinech.  

 

Promítané filmy byly již tradičně zařazeny nejčastěji do kategorií premiéry, Artkino, 

Přidáváme a Bijásek. Premiéry jsou ty nejnovější filmy, které mají v daném měsíci českou 

distribuční premiéru. Artkinem rozumíme filmy, které jsou určeny pro náročnějšího diváka, 

zpravidla jsme je uváděli ve středu anebo v neděli v přednáškovém sále. Přidáváme je sekce 

určena opakováním úspěšných snímků a bijásek jsou filmy pro děti a rodiny s dětmi.  

 

 

Vedle běžných filmových projekcí nabídlo v loňském roce kino Nadsklepí občanům 

Kroměřížska také alternativní programy jako záznamy divadelních představení a koncertů 

(např. André Rieu – 70 let mlád, Potvora nebo Cyrano z Bergeracu) či různé druhy speciálních 

projekcí (filmové pásmo Nikdy nevíš s následnou diskuzí po projekci s režisérem a 

kroměřížským rodákem Ondřejem Šálkem).  

 

Od roku 2018 funguje pro návštěvníky kina nově zavedený cyklus s názvem „Kino 

odpo+dopo“, který lákal na zlevněné odpolední a dopolední projekce každou první a poslední 

středu v měsíci v období mimo letní sezónu. Cyklus se následně na podzim loňského roku 

rozšířil o přidané termíny a měsíční dramaturgii, se kterou se pracovalo i při letním kině. 
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 Po opětovném provozu v květnu kino Nadsklepí zareagovalo na dynamicky měnící se 

situaci a zavedlo flexibilnější čtrnáctidenní program, jenž se již do budoucna stal pravidlem.  

 

 

 

 

Letní kino se stalo již před několika lety nedílnou součástí nabídky kina Nadsklepí, a to 

v prostoru nádvoří radnice. Díky rozvolněným opatřením se mohlo odehrát všech 14 

naplánovaných projekcí s celkovým výsledkem 1090 diváků. Loni jsme letní kino technicky 

vylepšili – na zeď namontovali odborníci nový rám s větším plátnem, dokoupili jsme delší 

objektiv a nový basový reproduktor. Návštěvníci letního kina se tak mohli těšit výrazně 

zvýšenému audiovizuálnímu zážitku.  
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Vládní opatření související s pandemií koronaviru Covid-19 zrušila provoz kin na jaře od 

10. 3. do 19. 5. a na podzim od 12. 10. do 31. 12. Těchto téměř 5 měsíců zavření negativně 



                                                       VÝROČNÍ ZPRÁVA 2020 

 

39 

 

ovlivnilo plánování především tradičního cyklu cestovatelských přednášek, z nichž se konaly 

pouze tři – 10. 2. Patrik Dekan, 7. 9. Tomáš Kubeš a 21. 9. Pavla Bičíková. Ostatní domluvené 

akce se buď zrušily anebo se přesunuly na neurčito. To samé platí o ozvěnách festivalu 

Expediční kamera, recitálu Karla Plíhala, odborné interaktivní přednášce hypnotizéra Jakuba 

Kroulíka, nočním Filmovém maratonu, soutěži animovaných filmů Animág a v neposlední 

řadě i o naplánovaných premiérách či přidaných projekcích v rámci cyklů Oscars, Český lev 

řadě i o naplánovaných premiérách či přidaných projekcích v rámci cyklů Oscars, Český lev 

anebo již zmíněného Kino odpo+dopo.  
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Při jarní odstávce provozu se kino Nadsklepí přidalo k online projektu s názvem 

#vašekino, který organizovala Asociace provozovatelů kin, a nabídla tak možnost skrze online 

platformu promítat pro diváky filmy, které by se v té době běžně promítaly v kinech. Projekt 

fungoval téměř 2 měsíce a představil 57 projekcí s prodejem téměř 400 unikátních kódů 

koupených přes systém Colosseum. Po květnovém uvolnění provozu organizátoři projekt 

zrušili a na podzim ho už neobnovili z důvodu nízké distributorské nabídky a vzrůstu 

konkurenčních online služeb.  

Rok 2020 byl kvůli vládním opatřením související s pandemií koronaviru Covid-19 pro 

kino Nadsklepí plný provozních úkonů. Kromě úklidových a údržbářských prací se díky 

zřizovateli zahájil rozsáhlý projekt rekonstrukce objektu, jehož první etapa zahrnovala otlučení 

stávajících cementových omítek valených kleneb v celém rozsahu sklepních prostor kina. 

V loňském roce se taktéž zrealizovala výměna venkovní plošiny.  
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Kinu Nadsklepí se podařilo i přes složitou sezonu neztratit po celou dobu kontakt 

s divákem. Prostřednictvím sociálních sítí pracovníci kina denně informovali o provozních 

záležitostech v budově, o novinkách ze světa filmu, potažmo sami iniciovali různé soutěže a 

seriálovou formou pravidelně udržovali a rozvíjeli vztah s komunitou fanoušků. Jednalo se 

převážně o video seriál Domu kultury „Kam nemůžete“, foto seriál „Poznej svoje kino“ či 

„Adventní online kvíz“. Od prvního uzavření kin až do konce roku Facebooková stránka kina 

Nadsklepí zaznamenala nárůst o více než 200 nových uživatelů.  
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EXPOZICE KARLA KRYLA V ROCE 2020 

 

Nápaditost, kreativní myšlení, zaujatost akad. architekta Jana Konečného, jenž je autorem 

tohoto „prostoru plného emocí“, je hlavní deviza expozice, kterou kvituje drtivá většina 

návštěvníků. Jsou to vesměs lidé, které jednak znají a obdivují tvorbu i význam Karla Kryla, 

jednak ocení architekturu stejně jako „vychytané“ detaily interiéru. Někteří dokonce hovoří o 

světovém unikátu, protože nikde jinde ve světě podobnou expozici neviděli, mnozí volají po 

ceně.  

Tak se jim jeví krásná a originální. Nápaditost, s jakou byla Expozice Karla Kryla vytvořena, 

obdivují staří i mladí, pamětníci i mladá generace. Všichni se však nechávají unášet proudy 

Krylových nadčasových myšlenek, což ještě umocňuje styl expozice.  

"Nebuďte skromní, ale tato vaše nádherná expozice by si zasloužila ať už výtvarnou nebo 

architektonickou cenu," říkají mnozí tuzemští stejně jako zahraniční návštěvníci Expozice Karla 

Kryla v Kroměříži. 

Během roku 2020 navštívili expozice řada známých osobností – například samotný tvůrce 

expozice renomovaný režisér Mgr. Peter Gábor, muzikálový herec, člen skupiny 4TET a 

kroměřížský rodák David Uličník (který se zde dokonce na podzim oženil), zpěvák a textař 

Vlady Gryc, slavný fotograf Otto Dlabola, který stál u profesionálních začátcích Karla Kryla, 

zpěvákův bratr Jan Kryl s manželkou a dcerou a s vnuky anebo někdejší politik Bohuslav 

Sobotka se syny. 

Expozice slavného kroměřížského rodáka mnohé překvapí už jenom tím, jak je koncipována a 

jak dovede zapůsobit, což spadá na vrub akademického architekta a divadelního scénografa 

Jana Konečného a jeho týmu. To zmiňují – třeba zrovna v návštěvní knize – především 

návštěvníci, kteří Kryla pamatují nebo znají jeho tvorbu. A není jich málo, což svědčí 

neutuchající zájem o expozici.  

Přitom sem rádi zavítají i mladí, kteří znají Krylovu tvorbu díky svým rodičům a prarodičům. 

Sugestivní dojmy z dalších vytváří teprve osobní prožitek z poslechu Krylových písní v pěti 

zvukově izolovaných komorách, kde jsou skladby umělecky ztvárněny pomocí tematické 

scény, videoprojekce a světelných efektů.  

Stačí vejít, ovládacím panelem spustit hudbu i projekci a nechat na sebe vjemy působit. A tak 

se mezi trámy na inscenované půdě starého kostela a vojenskými rekvizitami mohou 
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návštěvníci zaposlouchat do písně Anděl, a přemýšlet, do jaké míry mohou duchovní 

atmosféru zničit hmotné požitky, zatímco při písni Morituri te salutant v zrcadlové místnosti 

mohou pocítit sevření, které vyvolávají těla ptáků, uvězněná mezi skly, tak jako bývají životy 

mladých vojáků sevřeny válkou. Obdobně emocionálně a scénicky pracuje  

Expozice Karla Kryla i s dalšími písněmi (Habet, Marat ve vaně, Vánoční, Novoroční, Rakovina), 

přičemž nechybí ani nejslavnější skladba Bratříčku, zavírej vrátka, která rozeznívá stísněný 

prostor s železnými vraty a závorou, otevírající cestu do nepohody a opravdového deště.  

Expozice Karla Kryla, která sídlí v samém centru města (v přízemí domu Starý pivovar v 

Prusinovského ulici) je otevřená od září 2014. Podle tvůrců expozice je to prostor plný emocí, 

který by měl vtáhnout do Krylových myšlenek. Rozmanité dílo básníka s kytarou je plné emocí 

a stejně taková je i jeho expozice v samém centru Kroměříže (v domě Starý pivovar sídlí i 

Informační centrum). Nejsou tady vitríny s muzejními artefakty či Krylovy osobní předměty, 

ale vše je postaveno na Krylových textech, které spolu s projekcemi a dalšími efekty tvoří 

naprosto ojedinělý dojem. A to je právě hlavním smyslem – vyvolat v návštěvnících pocity, 

prožitky a emoce.  
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Expozice Karla Kryla, kterou provozuje Dům kultury v Kroměříži, je otevřena denně kromě 

pondělí od 9 do 12 a od 13 do 17 hodin a vstupné je vskutku lidové – dospělí 40 Kč a děti, 

studenti a senioři 20 Kč.  

Také v roce 2020 byli mezi návštěvníky lidé, kteří v letních měsících přišli do letního kina. Na 

tyto a mnohé jiné akce byly využity čestné vstupenky nebo byl vstup do expozice zdarma. 

Vedle toho expozici navštívili také vzácní hosté Města Kroměříž.  

Díky koronavirové pandemiii v roce 2020 byla Expozice řadu měsíců na jaře a koncem loňského 

roku uzavřena, a díky tomu neproběhly akce jako dubnová Vzpomínka na Karla Kryla a zářijová 

oslava 6 let expozice a listopadová akce Světlo pro Kryla, čehož součástí měl být komorní 

koncert kroměřížského rodáka Davida Uličníka, člena skupiny 4TET. 

 

Důležité body provozu expozice v roce 2020:  

• Tvorba expozičních propagačních materiálů  

• Prohlídky expozice pro studenty základních a středních škol, návštěvy známých osobností 

• Mediální zájem: noviny, rádio, rozhlas, Česká televize, Slovenská televize atd.  

• Velký pozitivní ohlas ze strany návštěvníků, všechny věkové skupiny. 
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Bratr Karla Kryla Jan se svou rodinou při návštěvě Expozice Karla Kryla 6. srpna 2020 
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Propagace 2020 

 

Až do poloviny března to byl z hlediska propagace celkem běžný rok. I nadále jsme 

pokračovali v tom, co jsme úspěšně aplikovali v minulých letech – kombinaci tištěné plošné 

reklamy a elektronické – na webových a facebookových stránkách. Základní set – plakáty A3, 

A4, venkovní panely a poutače a letáky + širokoúhlý banner pro prezentaci na televizní 

obrazovce v Infocentru a kině Nadsklepí zůstal zachován beze změny. Mnohem více jsme se 

však snažili propagaci umísťovat formou soutěží, či zajímavých videí na Facebook a také 

spoluprací s Týdeníkem Kroměřížska. Formou placené reklamy v Infonovinách Kroměříž jsme 

měli možnost oslovit všechny občany, neboť noviny jsou dodávány do všech rodin. Takto jsme 

propagovali zejména Reprezentační ples města Kroměříže a lednové a únorové akce – 

koncerty kapel Poutníci a Bandjeez Davida Stypky, první představení v rámci Divadelního 

předplatného a představení absolventů a studentů kroměřížské konzervatoře Ples v opeře. 

S předstihem jsme rozběhli prodej permanentek na festival Hudba v zahradách a zámku 

Kroměříž LÉTO 2020, který se měl uskutečnit od poloviny června a jehož propagace obsahovala 

kromě běžných formátů i ty velkoplošné – billboardy na čtyřech místech Zlínského kraje, 

mobilní bannery, CLV plakáty na nosičích city – light a podobně. Nástup pandemie koronaviru, 

která naplno propukla po jarních prázdninách Zlínského kraje nás však razantně donutil 

všechny plány přehodnotit.  

Postupně se rušil veškerý program Domu kultury a kina Nadsklepí a namísto plakátů, 

propagujících akce, se ve vitrínách objevovalo oznámení o současné situaci a také informativní 

plakáty, jak se nákaze nemoci Covid-19 bránit. Již vytištěnou, či elektronicky vyrobenou 

propagaci bylo nutné zrušit, nebo opatřit přelepkou. Abychom nepřišli o věrné podporovatele 

na Facebooku, natáčeli jsme videa, umožňující divákovi podívat se tam, kde to normálně není 

možné – do zákulisí Divadelního sálu, podzemí kina Nadsklepí a podobně. Za celý rok 2020 se 

už program Domu kultury i kina nedostal do normálních kolejí. Pokud byla později povolena 

představení či kina, diváci, museli do budov a sálů vstupovat zásadně s rouškami či respirátory 

a výrazně byl omezen počet prodejních míst a uspořádání sálů (mezery mezi sedadly a řadami).  
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Vedení Domu kultury s pracovníky programového oddělení připravilo několik pěkných 

vystoupení pro pracovníky a veškerý personál a klienty Domovů pro seniory a Domovů se 

zvláštním režimem, které sklidily velký úspěch. Chtěli jsme tímto poděkovat všem, kteří se  

v nelehké době izolace a režimových opatření starali o naše nejstarší a nejzranitelnější 

spoluobčany (open – air koncert Stanislava Hložka, vystoupení studentů Konzervatoře P. J. 

Vejvanovského a Mikulášská nadílka s adventním věncem a punčem v prosinci 2020). 

Z původně nasmlouvaného a nachystaného programu zůstaly jen letní Promenádní koncerty 

pod názvem Čtvrtky na Velkém…. a dva koncerty festivalu Kroměřížské hudební léto, spadající 

do doby jistého uvolnění mezi druhou a třetí vlnou pandemie, než se v říjnu zase vše zavřelo. 

Abychom neztratili kontakt se svými příznivci, přesunuli jsme aktivity na Facebook, kde se 

v závěru roku objevil seriál Retro Coolturák, mapující pomocí dobových fotografií pestrou 

minulost Domu kultury a také zábavný cestovatelský kvíz Letem světem. Ten měl zábavnou 

formou připomenout chystaný cyklus přednášek Procestujte svět, částečně přesunutý z jara 

2020 na nový termín. Zpřísněná opatření v průběhu třetí a následně i čtvrté vlny pandemie 

však veškeré plány zrušila.  
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3. STATISTIKA  
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4. DOPLŇKOVÁ ČINNOST 

 

Doplňková činnost  náklady výnosy HV 

Pronájmy nebytových prostor 1 670 603,07 2 266 785,67      596 182,60 

Pronájmy movitých věcí   9 980,00 9 980,00 

Celkem za DČ 1 670 603,07 2 276 765,67 606 162,60 

 

Dům kultury v doplňkové činnosti realizuje „krátkodobý i dlouhodobý pronájem“ 

nebytových prostor pro kulturně společenské využití. Prostory se pronajímají fyzickým  

a právnickým osobám. 

 

Hospodaření organizace v doplňkové činnosti skončilo ziskem ve výši                          

606 162,60 Kč. Výnosy doplňkové činnosti používá organizace zejména ke krytí nákladů  

na platy, zákonné odvody, energie, opravy, odpisy, nákupy materiálu a ostatní služby. 

 

Nájemní akce a využitelnost krátkodobých pronájmů jsou zejména plesy, podnikové 

večírky, školení, schůzová činnost, semináře, přednášky, svatby, oslavy životních a jiných 

jubileí, hobby setkání apod.  

Hlavním posláním Domu kultury je snaha o maximální a efektivní využití pronajímatelných 

prostor. 

Dům kultury využívají také spolky, a to zejména taneční klub GRADACE, Klub společenského 

tance SWING, Taneční klub Henzély – Swing, Taneční klub M-DANCE, Taneční klub M-Dance 

crew Junior, step cvičení a sdružení jóga pro dospělé i seniory. Dále zde probíhá setkání 

filatelistů, Spolek přátel výtvarného umění Kroměřížska, Klub amatérského filmu Kroměříž, 

Český svaz pro film a video, Fotoklub Kroměříž a Říše loutek.  

Prostory kina Nadsklepí vyžívají zejména školy, a to Základní umělecká škola Kroměříž  

a Konzervatoř P. J. Vejvanovského Kroměříž. Probíhá zde taktéž vyřazení žáků základních škol  

i studentů maturitních ročníků. 
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Pro krátkodobý pronájem se využívají tyto prostory: 

 

Dům kultury: 

 

Divadelní sál 

Společenský sál 

Hudební sál (přístavba) 

Konferenční sál 

Loutkový sál 

Salonek 

Kuchyňka 

Zrcadlový sál      
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Kino Nadsklepí: 

 

Hlavní sál 

Klubovna 

 

   

   

 

Pro dlouhodobý pronájem se využívají tyto prostory: 

 

Kavárna a restaurace, která je součástí Domu kultury. Provozuje ji samostatný subjekt, který 

zajišťuje i provoz bufetů v ostatních částech Domu kultury. 

Terasa, bowling a prostor pro automaty také pronajímáme dlouhodobě, stejně jako šatny pro 

veřejnost v Domě kultury a kině Nadsklepí. 

Od ledna 2016 byl začleněn do dlouhodobého pronájmu i Klub Starý pivovar, který je pronajat 

Divadelnímu spolku z. s. na dobu 5 let. 

 

V těsné blízkosti organizace se nachází možnost krytého, hlídaného parkoviště. 

V kině Nadsklepí je bar, který provozuje taktéž samostatný subjekt. 
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V roce 2020 uspořádal Dům kultury jarmark: 

 

 

Masopustní jarmark 

 

 

22. 02. 2020 

 

6 000 

 

C e l k e m  

  

6 000 návštěvnost 
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Plesy v Domě kultury v roce 2020: 

 

 

Datum 

 

 

Název 

 

18. 1. 2020 

 

Reprezentační ples Města Kroměříže  

 

24. 1. 2020 

 

Reprezentační ples Gymnázia Kroměříž 

 

25. 1. 2020 

 

Reprezentační ples RADIA Kroměříž 

 

01. 2. 2020 

 

VII. Reprezentační ples společnosti Magic Bus 

 

07. 2. 2020 

 

11. Reprezentační ples SS-COPT Kroměříž 

 

08. 2. 2020 

 

Společenský večer ZŠ Oskol Kroměříž 

 

14. 2. 2020 

 

50. Reprezentační ples Obchodní akademie Kroměříž 

 

15. 2. 2020 

 

Módní ples agentura FATIMA 

 

21. 2. 2020 

 

22. reprezentační ples Arcibiskupského gymnázia Kroměříž 

 

22. 2. 2020 

 

Maturitní ples SZŠ Kroměříž 

        

         28. 2. 2020 

 

Muzikantský ples – ZUŠ a konzervatoře Kroměříž 
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5. EKONOMIKA 

 

Organizace hospodařila v hlavní činnosti s příspěvkem na provoz z rozpočtu zřizovatele ve výši 

15 228 019 Kč včetně účelových dotací. V uplynulém roce 2020 hospodařila v souladu 

s finančním plánem v prvních dvou měsících roku. Zbývající část roku byla ovlivněna pandemií 

nemoci Covid 19. Postupně byly rušeny připravené kulturní pořady – neuskutečnily se tedy  

ani náklady ani výnosy z vlastní činnosti. Výnosy z krátkodobých pronájmů nebyly také 

realizovány dle původního plánu. Revize, opravy a údržba majetku probíhaly průběžně po celý 

rok. Do hospodaření byl zapojen jak Fond investic, tak Rezervní fond. 

 

 

Organizace ukončila své hospodaření zlepšeným hospodářským výsledkem v celkové výši  

1 190 255,71 Kč. Z toho nevyčerpaná část limitu prostředků na energie činí 461 620,58 Kč. 
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Účetní jednotka navrhuje rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku v celé výši  

do Rezervního fondu a následně požádá o převod částky 1 150 000 do Investičního fondu. 

Zlepšený hospodářský výsledek bude využit na investiční opravy a pro rozvoj činnosti 

organizace – nákup DHM a DDHM pro DK, kino, KSP a EKK. 

 

 

Závazné ukazatele rozpočtu 

schválený 

rozpočet 

upravený 

rozpočet 

čerpání 

rozpočtu 

limit počtu pracovníků v hlavní činnosti       

celkem provozní výdaje       

z toho: limit prostředků na platy 7 715 000,00 7 715 000,00 7 715 000,00 

             limit prostředků na zákonné 

odvody 2 633 000,00 2 633 000,00 2 633 000,00 

             limit prostředků na energie 

CELKEM 1 623 000,00 1 623 000,00 1 161 379,42 

             limit na ostatní výdaje 2 642 000,00 2 642 000,00 2 642 000,00 

             Příspěvek na investiční výdaje       

Výnosy z vlastních výkonů (-) -7 917 000,00 -7 917 000,00 -4 291 715,50 

Příspěvek od zřizovatele 14 613 000,00 14 613 000,00 14 151 379,42 

 

 

Rozpočet organizace byl čerpán v souladu se závaznými ukazateli – limitem prostředků  

na platy, limitem prostředků na zákonem stanovené odvody (SP+ZP+FKSP), limitem 

prostředků na ostatní výdaje a účelovými dotacemi na akce. Čerpání limitu prostředků  

na energie bylo nižší o 461 620,58 Kč a bylo způsobeno uzavřením všech budov po dobu 

platnosti vládních nařízení v souvislosti s pandemií nemoci Covid 19. 
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Účelově vázané prostředky (účel) přiděleno (Kč) 
  

upravený rozpočet Čerpáno 

Den dětí 140 000,00 0,00 0,00 

Dožínky Zlínského kraje 430 000,00 0,00 0,00 

Mezinárodní festival vojenských hudeb 200 000,00 0,00 0,00 

Hudba v zahradách a zámku 300 000,00 217 835,00 217 835,00 

Rozsvícení vánočního stromu 110 000,00 0,00 0,00 

Ples města 300 000,00 300 000,00 300 000,00 

Hanácký den 110 000,00 0,00 0,00 

Majáles 85 000,00 0,00 0,00 

Kroměřížské hudební léto 80 000,00 80 000,00 80 000,00 

Advent, Silvestr 2020 0,00 17 184,00 17 184,00 

Celkem 1 755 000,00 615 019,00 615 019,00 

 

 

Organizace obdržela po úpravách rozpočtu účelové prostředky ve výši 615 019 Kč. Tyto 

prostředky použila s péčí řádného hospodáře na přípravu a realizaci akcí Ples města, Hudba 

v zahradách a zámku, Kroměřížské hudební léto a Advent, Silvestr 2020. 

Vyúčtování účelových akcí bylo v lednu 2021 předáno VPO. 

 

Organizace do svého rozpočtu obdržela účelový dar ve výši 82 287 Kč od ART Collegia 2002 

Kroměříž z.s., ve prospěch kulturní akce Hudba v zahradách a zámku. Přijetí tohoto daru bylo 

předem schváleno zřizovatelem. Celá částka byla plně využita ve prospěch výše uvedené 

účelové akce. 
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FONDY 

 

Fondy účetní jednotky v celkové výši 2 888 810,52 Kč jsou plně kryty finančními prostředky  

na bankovních účtech organizace.  

 

Investiční fond byl použit na zakoupení schodišťové plošiny do kina Nadsklepí, automobilu 

Citroen Berlingo, tří projektorů pro propagaci do foyer DK a promítacího objektivu do kina 

Nadsklepí . Byly opraveny požární klapky na DK. Fond investic byl tvořen jak odpisy z DHM, tak 

i výnosy z prodeje vyřazených automobilů. 

 

Rezervní fond ze zlepšeného HV – prostředky z tohoto fondu byly použity na zakoupení 

vstupenkových tiskáren do pokladny EKK a DK, počítače do pokladny kina Nadsklepí, 

projektoru do EKK, objektivu pro letní kino. Pronájem pódia pro cyklus koncertů Čtvrtky na 

velkém… v červenci a srpnu byl také hrazen z rezervního fondu. 

 

Bankovní účet FKSP má zůstatek 120 837,57 Kč, zůstatek Fondu FKSP je 127 580,57 Kč. Rozdíl 

je tvořen nepřevedením přídělu z platů a čerpáním příspěvku na stravenky za prosinec 

k 31.12.2020. Převody proběhly v roce 2021. 

 

OPRAVY A ÚDRŽBA 

Opravy nemovitého majetku nad 500 000 Kč nebyly realizovány. 

 

Stavební údržba byla zaměřena na pokrytí potřeb jednotlivých budov. Oprava požárních 

klapek na DK byla financována z Fondu investic dle plánu. Na EKK byla provedena výměna 

hlavního jističe. Na kině se uskutečnila oprava kotelny a bylo vyklizeno podkroví budovy. 

Na DK se opravovaly prasklé stupačky a potrubí, protipožární dveře, střecha, osvětlení, systém 

EZA a ERA, WC, chlazení, pohybová čidla, rozvaděče, kalové čerpadlo pod kotelnou, dešťové 

svody. Byla provedena oprava odtokových kanálků čelní prosklené stěny budovy. 
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U oprav strojů a zařízení proběhla na DK oprava klimatizace, tiskáren, notebooku. Na kině byly 

opraveny pojezdy protihlukové stěny, byl proveden servis a výměna promítací lampy. Na 

restauraci Scéna proběhla oprava vzduchotechniky a čerpadla topení na Bowlingu. Dále 

proběhla oprava dveří a oken. 

 

Revize a servisní prohlídky na Domě kultury, kině Nadsklepí, Expozici Karla Kryla a Klubu Starý 

pivovar probíhaly v průběhu roku v souladu se zpracovaným dlouhodobým plánem revizí. 

 

PRACOVNÍCI A PLATY 

 

     Pro pracovníky organizace byl rok od března 2020 velmi atypický. Z plného provozu a 

maximálního vytížení pracovníků přešla organizace z důvodu pandemie Covid 19 do útlumu, 

který se postupně odrážel i na pracovních na DPP a DPČ. Během letních měsíců se situace 

stabilizovala a začátkem září již byli pracovníci plně vytíženi. Bohužel konec roku byl opět ve 

znamení restrikcí ze strany vlády vzhledem k přetrvávající pandemii. I přes všechny tyto 

nepředvídané události se pracovníci přizpůsobili novým podmínkám.  Své úkoly plnili, i když 

neustále docházelo k programovým změnám, rušení a překládání kulturních pořadů, které 

provázelo vracení zakoupených vstupenek, a to v nemalém finančním objemu. 
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 Čas útlumu, kdy nebylo možné realizovat živou kulturu jako takovou, byl využit k opravám i 

údržbě všech objektů a činnostem, které nebylo možné realizovat za plného provozu. 
 

 
 

 

     

 V závěru roku vypisovala organizace výběrové řízení na pracovní pozici produkční, programový 

a kulturně výchovný pracovník/ce. Vybraný pracovník nastoupil začátkem roku 2021 a k témuž 

datu byl znovu předán do přímé správy Domu kultury Klub Starý pivovar. 
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Celkový roční přepočtený počet stálých zaměstnanců 22,00 

 

Z důvodů specifiky provozních potřeb organizace zejména v odpoledních a večerních 

hodinách (provoz kulturně spol. zařízení) je tato činnost zabezpečena pracovníky na DPČ a 

DPP, jedná se hlavně o úsek technického a obslužného provozu organizace, o profese dozor a 

dohled, uvaděčky, požární hlídky, obsluha jeviště, obsluha zvukového a světelného zařízení, 

promítače a případně další obslužné činnosti.  

 

Pracovníci pracující na základě DPČ a DPP 

                                                                                                                počet                                                                                         

DPČ         11 

DPP         10 

Dobrovolnické smlouvy        0   

 

Organizace zkouší tam, kde je to možné, využívat i dobrovolných pracovníků, čímž se snaží 

ušetřit mzdové prostředky. Jde především o dobrovolníky, jejíž činnost je přímo navázaná na 

technicko – personální zabezpečení programové činnosti. Bohužel v roce 2020 nebyl prostor 

pro jejich využití. 
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6. ZÁVĚR 

 

Dům kultury v Kroměříži má za sebou zvláštní rok, stejně jako celá naše republika i svět. 

Opatření kvůli Covid 19 většinu našich plánovaných akcí znemožnila, jiné výrazně omezila. 

Organizace přesto, i díky zřizovateli – tedy Městu Kroměříži, ekonomicky obstála. Hodně nás 

mrzí, že naše nápady a vize nemohli diváci posoudit v konkrétních realizacích. Musíme ale věřit 

v lepší zítřky. Je třeba poděkovat týmu pracovníků Domu kultury v Kroměříži za práci, která 

byť někdy méně viditelná, odvedená byla poctivě.    

 

  Návštěvníkům velmi děkuji za zájem a účast na akcích, které doba přece jen umožnila.  

Věřím, že o Vaši přízeň nepřijdeme, ať už čekání na „normální“ svět bude jakkoli dlouhé.   

 

 

Pavel Sedláček 

ředitel organizace 
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Zpracoval: ředitel Mgr. Pavel Sedláček a kolektiv zaměstnanců DK 

V Kroměříži dne 23. 3. 2021 


