VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2017
DŮM KULTURY V KROMĚŘÍŽI

OBSAH:
1. VŠEOBECNÉ INFORMACE
2. KULTURNÍ ČINNOST
3. STATISTIKA
4. DOPLŇKOVÁ ČINNOST
5. EKONOMIKA
6. ZÁVĚR

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:
DIČ:

709 626 42
CZ 709 626 42

Vedení organizace:

statutární orgán ředitelka - Mgr. Daniela Hebnarová

Kontakt:

tel. 573 500 582,
e-mail: dum.kultury@dk-kromeriz.cz
www. dk-kromeriz.cz

Hlavní činnost:

realizace vlastní kulturní a osvětové činnosti činnost

Doplňková činnost:

pronájem prostor
další služby v oboru volné živnosti

Počet zaměstnanců:

22,12

Zřizovatel
Název zřizovatele:
Adresa zřizovatele:

Město Kroměříž
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

Dům kultury v Kroměříži p. o. si i v roce 2017 udržel postavení prestižního kulturní zařízení
zřizovaného městem Kroměříž. Po ekonomické, personální i programové stabilizaci je
v současné době prosperující kulturní institucí poskytující veřejnosti profesionální služby na
vysoké úrovni, které mají základ ve více než padesátileté tradici trvání tohoto zařízení.
Od roku 2014, který byl přelomovým rokem pro nastavení efektivního a bezpečného provozu
všech svěřených nemovitostí (Dům kultury, Kino Nadsklepí, Expozice Karla Kryla, Hvězdárna),
se podařilo v Domě kultury stabilizovat ekonomické ukazatele nastavit udržitelný rozvoj
organizace do dalších let, zrevidovat programovou skladbu, ale hlavně organizaci stabilizovat
personálně (programové oddělení, kino i provoz), o čemž svědčí úspěšná programová nabídka,
návštěvnost Domu kultury, ohlasy v médiích, ohlasy návštěvníků kulturních, společenských a
vzdělávacích akcí a také návštěvnost nových webových stránek a FB. Spojení tohoto knowhow, spokojenosti zákazníků, kvalitních služeb, zabezpečovaných profesionálními pracovníky i
podporou zřizovatele, byly vytvořeny podmínky pro velmi dobré výsledky organizace v oblasti
kulturní činnosti, doplňkové činnosti i ekonomiky, které touto výroční zprávou za rok 2017
společně předkládáme veřejnosti.

2. KULTURNÍ ČINNOST
DŮM KULTURY
Po plánované rekonstrukci Společenského sálu a opravě střechy v roce 2016 se v následujícím
roce rozběhl kulturní život v Domě kultury na plné obrátky a pro pořádání všech
naplánovaných akcí jsme využili maximálně všech prostor, které máme k dispozici. I v roce
2017 pokračovaly oblíbené a hojně navštěvované cykly Divadelního předplatného – jaro a
podzim, 15. července se na Pionýrské louce uskutečnil už druhý ročník velkého, rodinného
hudebního open – air festivalu Kromfest a stejně tak proběhly i akce, které mají svou tradici –
ať už dlouholetou jako festivaly vážné hudby Hudba v zahradách a zámku a Kroměřížské
hudební léto, nebo jsou na programu čerstvě, což byl případ druhého ročníku Folkové soboty
ve dvoře – festivalu country a folku na nádvoří radnice a Starého pivovaru. Tradici a své pevné
postavení v ročním programu Domu kultury měly a mají také oblíbené a navštěvované
Jarmarky – od masopustního, až po vánoční.
Divadelních představení v rámci předplatného proběhlo nakonec devět. Na jaře se uskutečnilo
pět, převážně komediálně laděných: Blázinec, Rošáda, Škola žen, Bůh masakru a Mikulášovy
prázdniny v podání renomovaných divadelních souborů – Činoherní klub, Divadlo F. X. Šaldy
či Divadlo v Celetné s celou plejádou známých herců – Bárou Munzarovou, Martinem
Trnavským, Vladimírem Táborským, Ivanou Chýlkovou, Vladimírem Kratinou, Jaromírem

Dulavou a dalšími. Na podzim jsme pokračovali v komediálně laděném duchu představeními
Dezertér z Volšan, Jonáš a tingl-tangl, Rodina je základ státu a Víkend S Bohem, kde se
divákům představili například Oldřich Navrátil, Miroslav Etzler, Sabina Laurinová, Bára
Munzarová, Martin Trnavský či Matouš Ruml. Kromě renomovaných divadelních scén a
souborů však jeviště Divadelního sálu Domu kultury patřilo i „domácí“ Konzervatoři P. J.
Vejvanovského, která zde odehrála studentské představení operety Na ty louce zelený, vítězi
Divadelního festivalu Ludmily Cápkové, brněnskému souboru Diverzanti, který předvedl své
působivé doku-drama (Ne)chtěná útěcha a také mladému, nadějnému autorovi Matějovi
Taušovi a jeho muzikálu Chlapec a hvězda. Samostatnou a velmi úspěšnou kapitolou byla dvě
baletní představení – na jaře jsme přivítali slavný Pražský komorní balet a na podzim dali
prostor Moravskému divadlu Olomouc a jejich baletnímu ztvárnění života Freddieho Mercury
ve velmi úspěšném představení Queen – The Show Must Go On.
Velmi úspěšná byla také koncertní sezóna 2017, během níž se odehrála v Domě kultury řada
vyprodaných koncertů s širokým žánrovým rozptylem. Přivítali jsme několik folkových a
country legend – Věru Martinovou, Plavce, Nezmary, Pavla Lohonku Žalmana a hlavně Vlastu
Redla, který v Kroměříži odehrál fantastický koncert společně s Hradišťanem. Vynikající
akustické podmínky Divadelního sálu svědčily oblíbeným „unplugged“ koncertům od jinak
rockově zaměřených Wohnout či Davida Kollera. Skvělý koncert odehrála i nestárnoucí
Mňága a Žďorp ve Společenském sále, který tak posloužil jako rockový klub. Pop-rockově
laděný byl také pohodový letní festival Kromfest, který si už vydobyl pevné postavení
v seznamu kulturních prázdninových nabídek města. Podium na Pionýrské louce patřilo 15.
července špičkovým interpretům – Lenka Dusilová, Voxel, či projekt Radka Bangy Gipsy.cz i
kapelám Polygon, Zrní a hlavně Slza.
V oblasti vážné hudby proběhly hlavně koncerty v rámci festivalu Hudba v zahradách a zámku,
který i letos opět dramaturgicky připravil dirigent Tomáš Netopil a také Kroměřížské hudební
léto, kde se letos prezentovala hlavně tria - Petrof Piáno trio, Trio Sen Tegmento v Kroměříží
žijící sopranistky Nao Higano a také dvě vynikající koncertní kytaristé, otec a syn Rakovi.
Zajímavým výletem mimo tradiční repertoár byl i koncert Filharmonie Bohuslava Martinů Zlín
Top Pop s programem sestaveným ze světových popových a rockových hitů. Velký úspěch pak
měl sólový Adventní koncert pěvkyně Dagmar Peckové.
Nedílnou součástí programu Domu kultury jsou samozřejmě i dětské pořady, kdy se filmové
projekce v kině Nadsklepí snažíme vhodně doplnit i programem z dětských divadel a souborů,

které se prezentují v Divadelním sále. Malí i velcí tak mohli vidět divadelní ztvárnění Sněhurky,
O Šípkové Růžence, legendárního Hurvínka, O statečném kováři Mikešovi či Pohádky
z mechu a kapradí. Dětem také patří tradiční Den dětí města Kroměříže na Pionýrské louce a
samozřejmě i pořady v rámci Vánočního jarmarku a Rozsvícení vánočního stromu. Dům kultury
poskytuje i útočiště řadě přehlídek a soutěží – ať už zavedené taneční akce jako je Den tance
na Velkém náměstí, soutěž O cukrovou číši či Show Dance aneb Kroměřížské hvězdy tančí,
nebo přehlídky amatérských filmařů KAF a ArtFilm. Stejně jako v minulých 23 letech se i letos
uskutečnila na Velkém náměstí Mezinárodní přehlídka vojenských hudeb. Do ranku
venkovních akcí patří samozřejmě i tradiční Dožínky Zlínského kraje, jež letos proběhly od 18.
do 20. srpna a série jarmarků na Hanáckém či Velkém náměstí. Akcí, jež by mohla mít do
budoucna svou tradici, může být i nově založený Jablečný den na Velkém náměstí.

Ve foyeru Domu kultury proběhly zajímavé výstavy. Jednak jako součást větších akcí – Maltské
dny a Estonské dny, dále pak Čápi a ptačí svět objektivem Miroslava Čerbáka, Ján Zahornacký
„Dvě období fotografie“, výstava Speciální školy Barbořina, FOTO (PERSPEKTIVA) Miroslava
Piláta, výstava Klubu neslyšících, prezentace kroměřížského Fotoklubu Fotobraní, výstava
„Noviny Asie pod jednou střechou“.
Pro velký zájem proběhly výstavy i v 1. patře – konferenční sál a to výstava Partnerských měst,
fotografie nedožitých narozenin p. Bureše (člena fotoklubu) a foto výstava p. Pláňavy, taktéž
člena fotoklubu.

Koncerty populární hudby, dechové hudby, jazz, alternativa:
datum
23. 2.
24. 3.
20. 4.
3. 5.
12. 5.
15. 5.
13. 7.
15. 7.
15. 7.
15. 7.
15. 7.
15. 7.
15. 7.
15. 7.
15. 7.
20. 7.
27. 7.
3. 8.

název
Věra Martinová
Mňága a Žďorp
Vlasta Rédl a Hradišťan
Plavci (Rangers)
Pavel Callta
Koncert Jaroslav Wykrent s doprovodem
PASS - promenádní koncert
Kromfest – Polygon
Kromfest – Zrní
Kromfest - Voxel
Kromfest Rozvětvení
Kromfest – Lenka Dusilová
Kromfest – Gipsy.cz
Kromfest - Slza
Kromfest – Los Perdidos
Polygon - promenádní koncert
TIPTOP-Q - promenádní koncert
BLUES D’EFFECT - promenádní koncert

počet
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

5. 8. Folková sobota ve dvoře

1

5. 8.
5. 8.
5. 8.
5. 8.
5. 8.

1
1
1
1
1

10. 8.
24. 8.
31. 8.
12. 10.
21. 10.
11. 11.
15. 11.
3. 12.
8. 12.
10. 12.
17. 12.
20. 12.

Folková sobota ve dvoře - Neřež
Folková sobota ve dvoře – Lucie Redlová & Garde
Folková sobota ve dvoře - Jamtour
Folková sobota ve dvoře – KOFE@VLNA
Folková sobota ve dvoře – Pavel Dobeš & Tomáš
Kotrba
Cimbálová muzika VESELIT SA - promenádní koncert
Swing band - promenádní koncert
Jamtour - promenádní koncert
Nezmaři
Jablkoň
Wohnout
Pavel Lohonka Žalman
Adventní koncert-Katarína Knechtová
Pocta Hniličkovi-jazzový večer
Adventní koncert BROLN
Adventní koncert František Nedvěd
David Koller
CELKEM

Divadlo, divadelní předplatné, muzikály, balet, operety:
datum název

návštěvnost
301
296
534
41
168
38
600
625

600
600
220
107

1
1
1
1
1
1
1
1

600
600
600
151
150
396
273
368

1

84

1
1
1
36

počet

163
532
511
8 958

návštěvnost

17. 1.
25. 1.
8. 2.
28. 2.
8. 3.
8. 4.
26. 4.
4. 5.
19. 5.
13. 9.

Blázinec - divadelní předplatné
Na koníčka – Ochotnické divadlo
Rošáda – divadelní předplatné
Na tý louce zelený - opereta
Škola žen – divadelní předplatné
PAŠIJE
Bůh masakru – divadelní předplatné
Pražský komorní balet
Mikulášovy prázdniny - divadelní předplatné
Dezertér z Volšan - divadelní předplatné

1
1
1
2
1
1
1
1
1
1

381
191
419
398
396
146
510
64
416
438

1

525

11. 10. JONÁŠ A TINGL - TANGL - divadelní předplatné

1

410

20. 10.
2. 11.
22. 11
12. 12.

Chlapec a hvězda
(Ne)chtěná útěcha
Rodina je základ státu
Víkend s bohem

1
1
1
1

231
78
483
413

CELKEM

17

19. 9. QUEEN - THE SHOW MUST GO ON - balet

5 499

Taneční kurzy:
datum název

počet

návštěvnost

4. 1. Taneční kurz AG

1

80

6. 1. taneční pro mládež AG -ZÁVĚREČNÁ

1

457

8. 1. – 5. 2. Pokračovací taneční kurz pro dospělé
11. 1. – 15. 3. Pokračovací taneční kurz pro mládež

5
8

400
320

5. 3. - 30. 4. Tančírna

8

250

20
9
1

3458
1500
288

1
1

127
112

1

148

1

506

1
1

539
401

12. 9. – 25. 11. Taneční kurzy pro mládež
1. 10. – 26. 11. Taneční kurzy pro dospělé
9. 12. Závěrečný ples pro dospělé

17. 10. Taneční pro mládež-PRODLOUŽENÁ
18. 10. Taneční pro mládež-PRODLOUŽENÁ
4. 11. Tanečníci tanečníkům

24. 11. Taneční pro mládež ZÁVĚREČNÁ
25. 11. Taneční pro mládež ZÁVĚREČNÁ
13. 12. Taneční kurzy mládež

CELKEM

59

8 586

Akce pro děti a mládež:
datum
16. 1.
29. 1.
10. 2.
26. 2.
12. 3.
17. 3.

název
Výchovný pořad-Jumping Drums
Jak Vendelín s čerty vařil - pohádka
Tři čuníci – pohádka
O pejskovi a kočičce – loutková pohádka
O Šípkové Růžence - pohádka
Pověsti pro štěstí - pro školy

počet
1
1
1
1
1
1

návštěvnost
339
238
414
187
264
331

8. 4. Zpíváme a tančíme s Míšou – hudební a taneční
pořad
10. -11. 4. ZUŠKA se představuje – výchovný hudební pořad
12. 4. Z povídek malostranských – výchovný pořad pro
školy
23. 4. Sněhurka - pohádka
28. 4. Majáles
2. 5. Čtyři ženy Karla IV – divadlo pro školy
5. 5. Pražský komorní balet – výchovný pořad pro školy
27. 5. Den dětí Města Kroměříže

1

251

4
1

1584
271

1
1
1
1
1

554
1000
170
94
2000

Koncert Slávek Janoušek a Luboš Vondrák
Říše loutek - prezentace
SemTamFór pohádka O Smolíčkovi aneb pohádka z kufru
Anna Hamannová koncert
Bubliunová show
Musical Fever - koncert
Dog Dancing

1
1
1
1
1
1
1

Princezna koloběžka - pohádka
Spejbl a Hurvínek – loutková pohádka
O Balynce, dobrém štěněti – ekologická pohádka
Tarzan – výchovný pořad ZUŠ
O statečném kováři Mikešovi - pohádka
Pohádky z pařezové chaloupky - pohádka
Pohádky z košíku - pohádky

1
3
2
2
1
2
1

335
1044
480
982
205
361
127

6. 11. Staré řecké báje a pověsti – výchovný pořad pro školy
7. 11. Na kouzelném paloučku - pohádka
7. 12. Pohádky na vánoce - pohádky

1
1
1

50
118
180

2. 6.
4. 6. – 5. 6.
8. 6.
12. -13. 9.
23. 9.
15. – 16. 10
5. 11.

CELKEM

39

11 579

Vážná hudba:
datum název
21. 6. HZZ – Zahajovací koncert – Felix MendelssohnBartholdy, Gustav Mahler
2. 7. HZZ - Richard Wagner-Lohengrin
17. 7. HZZ - Zpěv v proměnách staletí
26. 7. HZZ - Ešče hudci hudů
12. 8. HZZ - Závěrečný koncert dirigentských kurzů
6. 9. KHL – Petrof Piano Trio
12. 9. KHL – Trio Sen Tegmento, Nao Higano
25. 9. KHL – Konzervatoř P. J. Vejvanovského Kroměříž
3. 10. KHL – Rak & Rak
22. 10. KHL – TOP POP – Filharmonie Bohuslava Martinů Zlín
27. 11. Adventní koncert - Dagmar Pecková
CELKEM

Soutěže a přehlídky:

počet
1

návštěvnost
211

1
1
1
1
1
1
1

118
155
138
170
122
101
260

1
1
1

190
518
531

11

2 514

datum název
14.1. O cukrovou číši – taneční soutěž
1.3. Wolkrův Prostějov - recitační soutěž
14.3. KAF – to nejlepší z roku 2016

22.3. Svátek poezie - recitační soutěž
25.3. Vítání jara-přehlídka dětských folkových souborů
29.3. O hanáckyho kohóta
31.3. Orientální Show
7. 4. – 8. 4. XVI. Krajská soutěž neprof. filmové tvorby KAF 2017
7.4. Show Dance aneb Kroměřížské hvězdy tančí
3.6. Den tance
2. – 3.9. Mezinárodní přehlídka vojenských hudeb
6. - 8.10. XXXXIV. ARSfilm amatérů Kroměříž 2017
CELKEM

počet
1
1

návštěvnost
230
40

1

42

1

62

1

300

1
1
1
2
1
1
1
135

70
193
240
372
2500
4500
144
8 693

Talkshow, přednášky:
datum název
2. 3. Astronomické omyly – beseda

počet

návštěvnost

1

20

22. 3. Minipárty Šíp+ Náhlovský

1

526

1.4. Duchovní přednáška
25.10. Hvězdy
17.11. Výročí Karel Kryl Šansony a verše

1
1
1

250
4
80

5

880

CELKEM

Ostatní:
datum název
25. 2. Masopustní jarmark
Dechová hudba Zdounečanka
Cimbálová muzika Dubina

21. 3. "Úcta ke stáří"
22. 4. Hanácký den - jarmark
27.5. Den dětí - jarmark

18. - 20. 8. Dožínky Zlínského kraje
18. 8. Tomáš Kočko & orchestr
19. 8. DOCUKU
19. 8. Stříbrňanka
19.8. Swing Band

11. 11. Svatomartinské hodování
Cimbálová muzika Josefa Marečka
Cimbálová muzika Dubina
6. – 11.12. Advent s Domem kultury
Vánoční jarmark na Velkém náměstí

počet
1

návštěvnost
3000

1
1

1
1

625
800

1

2000

1

15100

1
1
1
1

1

3200

1
1

1
1

Stavíme Betlém

1

Mikuláš s andělskou družinou

1

5000

Lasershow
KOFE@VLNA + ViVi – koncert
Vánoční čas JŮ a HELE - pohádka
BraAGaz – koncert
4SISTERS – koncert
ŠAJTAR – rocková cimbálová muzika
LOLLIPOPZ – koncert
PINK ANGELS - koncert
Vánoce přicházejí – pořad pro děti
MAXÍCI – koncert
JUMPING DRUMS – bubenická show
Ohňová show
31. 12. SILVESTR
TIPTOP-Q
Ohňostroj

CELKEM

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

33

2500

32 225

Výstavy:
datum
13. 1.
15 2. – 13.3.
28. 3. – 25.4.
14. 6. – 10.7.
18. 9. – 29.9.
5. 10. – 31.10.
6. 10. – 31.10.

název
Vernisáž a beseda s umělcem p. Brunton
Čápi a ptačí svět objektivem Miroslava Čerbáka
Ján Zahornacký – Dvě období fotografie
FOTO (PERSPEKTIVA) – Miroslav Pilát
Spolek neslyšících
Fotobraní
FOTO – nedožité narozeniny p. Bureše (člena
fotoklubu)
9. 11. – 22.12. Noviny – Asie pod jednou střechou
6. 12. – 31.12. FOTO – p. Pláňava (člen fotoklubu)
CELKEM

počet
1
1
1
1
1
1
1
1
1

9

návštěvnost
20
1814
1160
2160
600
1608
1250
2200
1300
12 112

KINO NADSKLEPÍ
Kino Nadsklepí v roce 2017 navázalo na úspěšný minulý rok a pokračovalo ve velmi
dobrých výsledcích návštěvnosti. Mezi nejúspěšnější tituly uplynulého roku lze zařadit
následující filmy, přičemž na některé z nich se chodilo taktéž hojně i ve 3D verzi: Anděl Páně
2, Padesát odstínů temnoty, Masaryk, Kráska a zvíře, Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta,
Já, padouch 3, Po strništi bos nebo Star Wars: Poslední z Jediů.

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. 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 koncertů (např. Slipknot: Day of the
Gusano, David Gilmour v Pompejích, Hans Zimmer v Praze nebo Metallica: Quebec
Magnetic), cyklus operních přenosů (Madama Butterfly, Cosi Fan Tutte, Rigoletto), počátek
cyklu Bolšoj baletů (Louskáček se stal poslední projekcí loňského roku) či různé druhy
speciálních projekcí jak pro veřejnost (Psi páně, Selský rozum, Noční směna), tak i pro školy
(Svět kolem nás, Ekotopfilm). K alternativním projekcím se vážou speciální požadavky, z nichž
zejména záznamy koncertů získaly od diváků vynikající zpětnou vazbu, co se týče nastavení
zvukové hladiny.

Kino Nadsklepí nadále spolupracovalo s kanceláří europoslankyně na prezentaci
evropských zemí, v březnu se v rámci Maltských dnů promítaly krátkometrážní filmy z Malta

Short Film Festivalu, v listopadu potom v průběhu Estonských dnů tragikomedie Houbaření.
V objevování cizích kultur a posouvání hranic se pokračovalo i díky dlouhotrvajícímu projektu
Never Stop Exploring (Snow Film Fest, Expediční kamera). Mimoto kino zrealizovalo ozvěny
festivalu MFF Karlovy Vary a pro diváky připravilo tradičně úspěšné cykly Oscars a Český lev,
kde se zopakovali ty nejúspěšnější snímky minulé sezony.
Kino si během celého roku hýčkalo malého diváka a především při příležitosti nových
animovaných filmů (Auta 3, Já, padouch 3, Hurvínek a kouzelné muzeum a další) vždy nabídlo
přidanou hodnotu v podobě různých dárečků a doprovodného programu. Pro dospělé se zase
naopak v přednáškovém sále uskutečnil na Dušičky tematický hororový kvíz.

Foyer kina bylo v březnu a v dubnu využito na výstavu cestovatele Kamila Übelauera
s názvem Island a v prosinci se diváci kina mohli pokochat výstavou nazvanou Romance o
krásce a zvířeti vytvořenou pracovníkem Domu kultury Robertem Rohálem. V Nadsklepí se
během roku vystřídalo hned několik přednášejících cestovatelů jako např. Barbora Pečeňová,
Pavla Bičíková, Dominika Gawliczková nebo Peter Chalupianský. Se suverénně největším
zájmem publika se ovšem setkaly cestovatelské přednášky poutníka a spisovatele Ladislava
Zibury, které se odehrály v dubnu (Pěšky mezi buddhisty a komunisty) a v listopadu (Už nikdy
pěšky po Arménii a Gruzii) vždy v zaplněném sále.
Specialitou loňského roku bylo také uvedení němého filmu Pohádka máje s živým
hudebním doprovodem kapely Neuvěřitelno na státní svátek 1. května. K různým projekcím
byli také pozváni hosté, se kterými se po filmu vedla za účasti diváků plodná diskuze. Pozvání
přijali např. střihač filmu Masaryk Marek Opatrný nebo herečka Sabina Remundová
k příležitosti uvedení filmu Zahradnictví: Dezertér. V listopadu byl podruhé pořádán pro
veřejnost noční Filmový maraton, který měl opět velký úspěch a vyprodal celý sál. Podtitul

loňského maratonu zněl „Marvel vs. DC“ a promítalo se šest vybraných komiksových filmů od
18:00 do 8:00 druhého dne. Do ranních hodin vydržela více než polovina sálu.
Kromě promítání a přednášek kino Nadsklepí hostilo také divadlo. V březnu pobavil
diváky brněnský soubor Malé divadlo kjógenu, který jako jediný na světě uvádí klasické
japonské frašky v českém jazyce. Kinosál se ovšem měnil i na hudební sál – např. v září
předvedl soubor Dvořákova Praha v původní verzi skladbu Antonína Dvořáka Stabat Mater
s kladívkovým klavírem. Kino Nadsklepí si také během roku pronajímalo několik různých
neziskových i ziskových subjektů. Největší úspěch zaznamenal projekt CineTube, který
představoval populární YouTubery v kinech po celé České republice, přičemž do Kroměříže
zavítal hned dvakrát.
Kino Nadsklepí opět nabízelo promítání pro základní i střední školy, pravidelně potom
každou druhou a třetí středu v měsíci promítání pro místní družiny. Ve spolupráci se Střední
pedagogickou školou v Kroměříži se kino v květnu podílelo na soutěži Animág pro tvůrce
animovaných filmů od 6 do 19 let, v rámci níž se promítalo několik pásem animovaných filmů
od profesionálních i amatérských tvůrců.
Kino Nadsklepí fungovalo také mimo kamennou budovu, v létě na nádvoří Starého
pivovaru, kde proběhlo 7 projekcí letního kina zaměřených zejména na divácké hity. Přestože
se v letním kině nepromítalo tolik filmů jako předchozí rok, v konečném důsledku se jednalo
až o téměř třetinové navýšení návštěvnosti a tržeb. V prosinci mohli návštěvníci v rámci
vánočních trhů vidět tematicky laděné filmy (S čerty nejsou žerty, Anděl Páně 2 a další) na
Velkém náměstí a na nádvoří Starého pivovaru zcela zdarma.

Přestože kino Nadsklepí nedosáhlo na dotaci od Státního fondu kinematografie bylo na
podzim k digitálnímu projektoru nainstalované nové úložiště GDC SX3000 s moderním
rozhraním a vyšší kapacitou disků. Další zásadní investicí loňského roku, díky finanční pomoci

zřizovatele, byla rekonstrukce a modernizace kotelny se vzdáleným přístupem a vymalovány
byly taktéž veřejně přístupné prostory v kině včetně odstranění vlhkého zdiva ve
foyer.

Od konce roku byly zavedeny nové dárkové poukazy, které se velmi osvědčily nejen jako
vánoční dárky pro filmové nadšence, ale také jako zaměstnanecké benefity pro nejrůznější
firmy a budou v prodeji i v průběhu celého následujícího roku. Kino Nadsklepí bylo na
prosincovém setkání distributorské společnosti Cinemart oceněno diplomem za „skvělou práci
v oblasti školních projekcí filmu Hurvínek a kouzelné muzeum“.

EXPOZICE KARLA KRYLA
Kreativní myšlení, zaujatost a nápaditost 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.
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.
Také během letních měsíců roku 2017 navštívila Expozici Karla Kryla i řada lidí ze Slovenska,
ale také třeba z Polska, Německa i Austrálie, vesměs šlo o přátele, souputníky či příznivce
legendárního zpívajícího básníka. Přijeli se podívat jeho kamarádi, bývalí spolužáci i někdejší
„spolubojovníci“, zkrátka jeho dávní přátelé. Mnozí byli dojati až k slzám, k čemuž přispěla
celková atmosféra expozice.
V roce 2017 byli mezi hosty expozice také Krylova první manželka Eva se současným
partnerem, ale také třeba slavný fotograf Oto Dlabola, který nafotil snímky na první Krylovu
LP desku. Přijeli se však podívat také Jaroslav Hutka, televizní a rozhlasová moderátorka
Monika Brindzáková, herec a šansoniér Jiří Bartoň, písničkář Jaroslav Wykrent a další známé
osobnosti, také mnozí účinkující z koncertů na vánočních trzích.
Vedle toho expozici navštívili také vzácní hosté Města Kroměříž, starostové nebo delegace
z partnerských měst.
Ve čtvrtek 17. listopadu 2017 proběhla v Expozici Karla Kryla vzpomínková pietní akce, jejíž
součástí byl nejen recitál Jiřího Bartoně Šansony a verše, ale současně byla zahájena nově
instalovaná výstava nosičů Karla Kryla a Marty Kubišové, které poskytla společnost
Supraphon.
Vedle běžných návštěvníků zavítali během uplynulého roku do expozice také žáci ze základních
a středních škol. Současně proběhly i komentované prohlídky, například pro pacienty
Psychiatrické léčebny Kroměříž, dále pro Azylový dům pro ženy a matky s dětmi Kroměříž, pro
slabozraké a nevidomé a tělesně postižené. Na nádvoří expozice bylo promítáno letní i zimní
kino, expozice byla otevřena pro návštěvníky Folkové soboty, divadelního festivalu Ludmily
Cápkové atd. Na tyto a mnohé jiné akce byly využity čestné vstupenky nebo byl vstup do
expozice zdarma.

Důležité body provozu expozice v roce 2017:
 Tvorba expozičních propagačních materiálů
 Prohlídky expozice pro studenty základních a středních škol s výkladem o době
komunismu během života Karla Kryla, pořad pro studenty s názvem: Povídání o Karlu
Krylovi, zahrnuje klíčová slova jako Karel Kryl, komunismus, emigrace, Rádio Svobodná
Evropa, také další klíčové poznatky ze světové historie i Česko-Slovenska a České
republiky.
 Mediální zájem: noviny, rádio, rozhlas, Česká televize
 Velký pozitivní ohlas ze strany návštěvníků, všechny věkové skupiny, zdravotně
postižení, zahraniční návštěvníci







Pokračování spolupráce s hotelem Černý orel, (propojení – interiér tvořil stejný
architekt, návštěvníci hotelu mají možnost prohlídky expozice na, „Voucher“, služba
hotelu návštěvníkům zdarma, expozici Černý orel následně finance za vouchery
proplácí.)
Facebookový profil expozice
Webové stránky expozice
Expoziční kronika – zápisy a ohlasy návštěvníků na expozici

Akce expozice:
Duben: Den otevřených dveří – pro žáky základních a středních škol
Září: Narozeniny Expozice Karla Kryla – Den otevřených dveří
Listopad: Světlo pro Kryla – premiéra recitálu Šansony a verše + výstava nosičů Karla Kryla a
Marty Kubišové
Celoročně: komentované prohlídky pro skupiny, seniory, žáky studenty, zahraniční
návštěvníky.
Kooperace s akcemi města Kroměříže.

PROPAGACE
Většina akcí v roce 2017 byla propagována již zavedeným setem propagačních výstupů,
osvědčených v předchozích letech – venkovní panel či poutač, plakáty do vitrín, na stojky a do
výlepu (A3, A4, A2) a pro použití na televizních obrazovkách či v kině před promítáním a také
na webu či Facebooku. Cena za propagaci se pohybovala okolo 4 000 za akci, záleželo
samozřejmě i na tom, jak se akce prodávala a jestli bylo zapotřebí v jejím průběhu propagaci
přidávat – například placenou událostí na Facebooku či zvýšením výlepu plakátů, nebo
nasazením CLV (City light)
Tradiční akce:
Divadelní předplatné – cyklus jaro, podzim – pět divadelních představení na jaře, čtyři
v podzimním období + plus bonusová představení, hlavní důraz kladen na propagaci prodeje
celého cyklu – letáky, plakáty, FB, inzerce v médiích
Koncerty
Zábavná show – Showdance, Percussion Show, Den tance, Orientální show ad.
Jarmarky, Trhy
Během roku jsme postupně rozšířili propagační výstupy i o další typy:
- CLV – vyvěs na city lights na autobusových zastávkách v centru
- Polep oken Expozice Karla Kryla plakáty o formátu A0 ve formě potištěné samolepící folie

- billboardy s využitím systému last minut (šetří peníze a nabízí lukrativní plochy za zlomek
běžné ceny – 4000/měs.)
Využití dalších ploch – polepová deska v Havlíčkově ulici 400 Kč/ měsíčně, vývěs v Jánského
ulici – domluva se ZUŠ zdarma a další
aktivní využívání placené reklamy na FB, zasahující až 10 000 respondentů
Nejnáročnější akcí z hlediska propagace byl zcela jistě Kromfest – druhý ročník hudebního
open-air festivalu pro celou rodinu na Pionýrské louce, čemuž odpovídalo i enormní nasazení
propagačních nástrojů v průběhu jara a léta 2017 a zvýšení výdajů na propagaci, která
zahrnovala kromě běžných nástrojů také:
Billboardy
Uliční vývěsy
Polep autobusů – MHD, Krodos – linky po Zlínském, Olomouckém a Jihomoravském kraji
CLV
Intenzivní kampaň v Rádiu Haná (přes 100 spotů), další reklamní spoty v Radiu Kroměříž
Inzerce v celostátním tisku – MFD a regionálních denících, týdenících a měsíčnících – Týdeník
Kroměřížska, 5 + 2, Kroměřížský deník, InZlín

Další akce náročnější na propagaci:
Hudba v zahradách a zámku
Festival vážné hudby s mimořádně dlouhou tradicí, u něhož je zapotřebí především udržet
propagaci po celou délku jeho trvání – červen – srpen, důraz na tištěnou propagaci – letáky,
programy vkládané do propagační brožury, billboardy, venkovní bannery.

Kroměřížské hudební léto
Nejstarší hudební festival ve městě, 4 koncerty ve Sněmovním sále Arcibiskupského
zámku, opět hlavně tištěná propagace – letáky, brožura se vkládaným programem,
venkovní bannery, plakáty

3. STATISTIKA

4. DOPLŇKOVÁ ČINNOST
Doplňková činnost
Pronájmy nebytových prostor
Prodej knih v Expozici Karla Kryla

náklady
výnosy
2 333 855,59 3 279 085,50
2 168,72
1 554,56

HV
945 229,91
-614,16

Celkem za DČ

2 336 024,31 3 280 640,06

944 615,75

Dům kultury v obchodní 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 944 615,75 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, 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.
Prostory Domu kultury využívají také spolky a to zejména taneční klub GRADACE, klub
společenského tance SWING, taneční klub Henzely - Swing, taneční klub 2BC, taneční klub MDANCE, step cvičení a sdružení jóga pro dospělé i seniory. Dále zde probíhá setkání filatelistů,
Spolek přátel výtvarného umění Kroměřížska, Klub amatérského filmu Kroměříž, Fotoklub
Kroměříž, Říše loutek a divadelní spolky.
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.

Pro krátkodobý pronájem se využívají tyto prostory:
Dům kultury:
Divadelní sál
Společenský sál
Hudební sál (přístavba)
Konferenční sál
Loutkový sál
Salonek
Kuchyňka
Zrcadlový sál
Klubovna

Kino Nadsklepí:
Hlavní sál
Klubovna
Foyer

Pro dlouhodobý pronájem se využívají tyto prostory:
Kavárna a restaurace, která je součástí Domu kultury. Je provozována samostatným
subjektem, který zajišťuje i provoz bufetů v ostatních částech Domu kultury.
Terasa, bowling a prostor pro automaty jsou také pronajímány dlouhodobě.
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.

V roce 2017 uspořádal Dům kultury několik jarmarků:

Masopustní jarmark

25. 2. 2017

3.000

Hanácký jarmark

22. 4. 2017

800

Jarmark ke dni dětí

27. 5. 2017

2.000

11. 11. 2017

3.200

6. – 10. 12.2017

5.000

Svatomartinské hodování
Rozsvěcení vánočního
stromu-Vánoční jarmark
Celkem

14.000 návštěvnost

Plesy v Domě kultury v roce 2017:

Datum

Název

21. 1. 2017

Ples Města Kroměříže a Radia Kroměříž

27. 1. 2017

Reprezentační ples Gymnázia Kroměříž

28. 1. 2017

IV. reprezentační ples společnosti Magic Bus

3. 2. 2017

47. reprezentační ples Obchodní akademie Kroměříž

10. 2. 2017

Ples COPT Kroměříž

24. 2. 2017

19. reprezentační ples Arcibiskupského gymnázia

25. 2. 2017
4. 3. 2017

1. Módní ples
Ples Střední zdravotnické školy Kroměříž

10. 3. 2017

Ples ZUŠ a KONZERVATOŘE Kroměříž – Muzikantský ples

17. 3. 2017

Ples Střední pedagogické školy Kroměříž

18. 3. 2017

Maškarní bál aneb ples plný komedie – Radio Kroměříž

5. EKONOMIKA
Organizace hospodařila v hlavní činnosti s příspěvkem na provoz z rozpočtu zřizovatele
ve výši 13 848 084,- Kč včetně účelových dotací. V uplynulém roce stabilizovala své
hospodaření a hospodařila v souladu s finančním plánem. Dařilo se jí organizačně i finančně
zabezpečovat jak kulturní akce, tak dokázala i z vlastních finančních prostředků realizovat
opravy a údržbu majetku zřizovatele včetně nákupu inventáře.
Organizace ukončila své hospodaření zlepšeným hospodářským výsledkem v celkové výši
76 681,10 Kč.
Účetní jednotka navrhuje rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku v celé výši do
Rezervního fondu a následně využít pro rozvoj činnosti organizace – nákup DDHM pro DK a
kino.
Závazné ukazatele rozpočtu

schválený rozpočet upravený rozpočet

čerpání rozpočtu

limit počtu pracovníků v hlavní činnosti
Výdaje celkem
z toho: limit prostředků na platy
limit prostředků na zákonné odvody
limit na ostatní výdaje
výnosy organizace (-)
Příspěvek od zřizovatele

5 809 000

6 014 000

6 014 000

1 968 000

2 038 000

2 038 000

11 617 000

11 617 000

11 617 000

7 440 000

7 440 000

9 530 994

13 328 000

13 848 084

13 848 084

Organizace do svého rozpočtu obdržela dar ve výši 251 051,- Kč od ART Collegia 2002
Kroměříž z. s. ve prospěch kulturní akce „Hudba v zahradách a zámku“. Tento dar řádně a
včas zřizovateli ohlásila a řádně o něm účtovala. Jednalo o účelovou akci.
Účelové akce byly pořádány s péčí řádného hospodáře a i díky daru organizace ušetřila
prostředky na účelových akcí a z tohoto důvodu požádala zřizovatele o možnost využít
zbývající účelové prostředky pro finanční úhradu programu Mikulášského jarmarku a Silvestra,
který žádost po projednání schválil.
Vyúčtování účelových akcí bylo v lednu 2018 předáno VPO.
Organizace obdržela i účelovou dotaci ze Zlínského kraje ve výši 45 281 Kč,- na realizaci akce
„Dožínky Zlínského kraje“, která byla také řádně vyúčtována.
FONDY
Fondy účetní jednotky v celkové výši 2 333 898,50 Kč jsou plně kryty finančními prostředky
na bankovních účtech organizace. Bankovní účet FKSP má zůstatek 36 939,95 Kč, zůstatek
Fondu FKSP je 49 766,45 Kč. Rozdíl je tvořen nepřevedením přídělu z mezd za období 12/2017
a čerpáním stravného za 12/2017. Převody proběhly v 01/2018.

OPRAVY A ÚDRŽBA
- opravy nemovitého majetku nad 500 000,- nebyly realizovány
- z rozpočtu zřizovatele byla realizována rekonstrukce plynové kotelny v Kině Nadsklepí a
oprava Foyer ll. poschodí Domu kultury v Kroměříži
- stavební údržba byla zaměřena na pokrytí potřeb jednotlivých budov
- byla provedena oprava podlahy v suterénu a v Loutkovém sálu, oprava protipožárních klapek,
panikového kování na dveřích, osvětlení, elektroinstalace, plošiny pro imobilní, oprava kotle
v EKK.
- u oprav strojů a zařízení byla realizována oprava vnitřního rozhlasu pro Divadelní sál, Foyer
a šatny, byla provedena obměna sedaček Loutkového sálu, oprava a výměna zadního
horizontu Divadelního sálu, promítací techniky, oprava kopírek a údržba a běžné opravy
vozidel DK
- revize a servisní prohlídky na zařízení Domu kultury, kina Nadsklepí a Klubu Starý pivovar
proběhly v souladu se zpracovaným dlouhodobým plánem revizí

POŘÍZENÍ MAJETKU
- bylo pořízeno doplnění kamerového systému pro Kulisárnu, Zrcadlový sál a Divadelní sál
- byla instalována indukční smyčka pro sluchově postižené
- došlo k instalaci elektro a audio rozvodů pro jeviště a hlediště Divadelního sálu
- nákup k doplnění drobné audio techniky (reproboxy Opera, mixpulty)

PRACOVNÍCI A PLATY
Během 1. pololetí 2017 se kompletně obměnili pracovníci na programovém oddělení
– na základě výběrového řízení byli přijati 3 pracovníci. Z toho v lednu nastoupila vedoucí
programového oddělení, dále od února došlo k výměně programového pracovníka v kině a
následně v měsíci květnu nastoupila druhá programová pracovnice.
Současně od dubna 2017 byla na základě výběrového řízení nově obsazena pracovní pozice
vedoucího provozu.
V organizaci s celkovým přepočteným stavem 22,12 se nově zapracovávali celkem
4 pracovníci a z toho 2 na klíčových pozicích.

Celkový roční přepočtený počet stálých zaměstnanců 22,12

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
14
DPP
9
Dobrovolnické smlouvy
13
Organizace nově pokouší 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.

6. ZÁVĚR
Závěrem bych chtěla poděkovat zřizovateli Městu Kroměříž za další etapu rekonstrukce
Domu kultury i kotelny v Kině Nadsklepí, všem spolupracovníkům i partnerům, celém týmu
Domu kultury v Kroměříž, který i se i v roce 2017 snažil programy a pořady, které vybírali,
realizovali i technicky a ekonomicky zabezpečovali jeho pracovníci, přispět ke spokojenosti
návštěvníků.
Návštěvníkům děkuji za zájem o koncerty i divadelní a filmová představení, přednášky,
festivaly, výstavy, prezentace a jiné. Společně s nimi jsme i v roce 2017 prožívali krásnou
atmosféru, nabitou energií a emocemi, kterou nám umění obohacuje život. Rovněž jsme se
zamýšleli nad každou připomínkou i konstruktivní kritikou, která nás přiblíží k dalším
požadavkům a přáním našich návštěvníků, spolupracovníků i partnerů, pro které jsme tady
byli téměř každodenně ve všech zařízeních Domu kultury i v úspěšném roce 2017.
Mgr. Daniela Hebnarová
ředitelka

Zpracovala: Mgr. Daniela Hebnarová a kolektiv zaměstnanců DK
V Kroměříži dne 30. 3. 2018

