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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:
DIČ:

709 626 42
CZ 709 626 42

Vedení organizace:

statutární orgán ředitelka – Dušana Náplavová
pověřena vedením a řízením organizace

Kontakt:

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

Hlavní činnost:

realizace vlastní kulturní a osvětové činnosti

Doplňková činnost:

pronájem prostor
další služby v oboru volné živnosti

Počet zaměstnanců:

22,30

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
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Dům kultury v Kroměříži, p. o. si i v roce 2018 udržel postavení prestižního kulturního zařízení
zřizovaného městem Kroměříž. V současné době je prosperující kulturní institucí, poskytující
veřejnosti profesionální služby na vysoké úrovni, o čemž svědčí úspěšná programová nabídka,
návštěvnost Domu kultury, ohlasy v médiích, ohlasy návštěvníků kulturních, společenských a
vzdělávacích akcí a také návštěvnost webových stránek a FB. Spojení tohoto know-how,
spokojenosti zákazníků a 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 2018
společně předkládáme veřejnosti.

2. KULTURNÍ ČINNOST
DŮM KULTURY
Také v roce 2018 jsme pokračovali v trendu nastoleném předešlými roky, především rokem
2017, který byl velmi úspěšný jak z hlediska návštěvnosti, tak programové skladby a nabídky.
Samozřejmě, v neztenčené míře, pokračovaly velmi úspěšné cykly Divadelního předplatného
– jaro a podzim, oba vyprodané a velmi žádané. Stejně tak se uskutečnily další tradiční pilíře
programové skladby – festivaly vážné hudby Hudba v zahradách a zámku a Kroměřížské
hudební léto, nabízející kvalitní vážnou a alternativní hudbu od června do října na prestižních
a zajímavých místech Kroměříže – Květná zahrada a Arcibiskupský zámek.

3

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2018

21. července se na Pionýrské louce konal už třetí ročník pohodového letního open-air festivalu
Kromfest a potřetí jsme také přivítali příznivce folkového žánru na festivalu Folková sobota
ve dvoře na začátku srpna.

Na jaře si naopak v Domě kultury dali na nově založeném festivalu DéKáčko Fest dostaveníčko
příznivci tvrdé rockové hudby. Velmi pevné postavení v ročním programu měly také oblíbené
Jarmarky – od masopustního až po vánoční, společně s tradičními Dožínkami. Řada koncertů
či divadelních představení byla vyprodána, ale úspěch měly i komorněji laděné akce v dalších
prostorách Domu kultury – Hudebním a Loutkovém sále.
Divadelních představení v rámci předplatného se uskutečnilo devět – pět na jaře a čtyři na
podzim. Jarní cyklus nabídl divadelní všehochuť, kde nechyběl ani muzikál a celou plejádu
hereckých hvězd. V představeních Sex pro pokročilé, Spalovač mrtvol, Jak je důležité býti (s)
Filipem, Vrabčák a anděl a Velká zebra aneb Jak že se to jmenujete? se představili například
Karel Roden, Jana Krausová, Ondřej Vetchý, Norbert Lichý, Hana Holišová, Dana Morávková a
další herci z renomovaných divadelních souborů – Studio DVA, Divadlo Petra Bezruče či
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Městské divadlo Brno. Podzimní cyklus byl laděn více komediálně a volněji, ale i zde nebyla
nouze o kvalitní tituly a výrazné herecké osobnosti – Františka Němce a Petra Kostku v komedii
Pan Halpern a pan Johnson, Jana Hrušinského a Annu Polívkovou v divadelním přepisu
humoristického románu Poslední aristokratka, Martina Trnavského ve one-man-show
Rapper. Kromě souborů z Divadla Na Jezerce, Divadla Ungelt a Divadelního spolku Frída se
představilo i Slezské divadlo Opava se svou verzí známého muzikálu Noc na Karlštejně.
Divadelní příznivci však dostali i další bonusy k předplatnému – Thaliiemi ověnčené drama
Shylock s Milanem Kňažkem, představení kroměřížské konzervatoře Limonádový Joe, či počin
mladého, talentovaného tvůrce Matěje Tauše Chlapec a hvězda, který se uskutečnil
v Kroměříži již podruhé.

V programu nechyběly ani velmi populární talk-show osobností, a tak v kině Nadsklepí či
v Domě kultury vystoupili Zdeněk Troška, Jakub Kohák s Matějem Ruppertem či herec Dušan
Sitko. Velmi úspěšná byla i cestovatelská přednáška Ladislava Zibury, který byl v Kroměříži již
poněkolikáté.
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Úspěšná byla i koncertní sezóna 2018, během níž se v Divadelním sále Domu kultury
uskutečnila celá řada vyprodaných koncertů s velkým žánrovým rozptylem. I v roce 2018 jsme
dali prostor hudebním legendám – skvělý koncert, který se vyprodal během 23 (!) minut
odehrál Jaromír Nohavica.

V průběhu festivalu Kroměřížské hudební léto vystoupila Lucie Bílá, na adventním koncertě
zahrály Javory, Dan Bárta s kapelou Illustratosphere, na jaře vystoupil i Petr Spálený, brněnští
Poutníci, po několika letech se opět představil i skvělý Čechomor s hostující zpěvačkou
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Martinou Pártlovou a výborný byl i koncert další z legend úspěšně pracujících s lidovou písní –
Hradišťanu s Jiřím Pavlicou.

Podobně jako v předešlých letech byl pop-rockově laděn i festival Kromfest, kde podium na
Pionýrské louce patřilo výborným interpretům – Olze Lounové, Ivanu Mládkovi, Miro
Šmajdovi a hlavně zpěvačce Ewě Farné. V oblasti vážné hudby se koncerty soustředily hlavně
do dvou tradičních festivalů. Dramaturgii hudebního festivalu Hudba v zahradách a zámku
připravil dirigent Tomáš Netopil, který festival v roce 100. výročí založení republiky koncipoval
„vlastenecky“ s důrazem na tvorbu Bedřicha Smetany a Antonína Dvořáka a také nezapomněl
do Kroměříže přivést špičkové interprety – houslistu Josefa Špačka a hornistu Radka
Baboráka.
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Podobně laděný byl i festival Kroměřížské hudební léto v září a říjnu, kde vystoupila pěvkyně
Eva Urbanová, která se tak přiřadila k dalším velkým pěvcům, kteří v Divadelním sále
vystoupili před ní – Gabriele Beňačkové v rámci Novoročního koncertu a Adama Plachetky,
který vystoupil v únoru.

Nedílnou součástí programové nabídky byly a jsou pořady pro děti, kde se filmové projekce
v kině Nadsklepí vhodně doplňují s divadelními představeními a zábavnými show. Malým i
velkým divákům jsme nabídli pohádky O princezně, která rrráčkovala, Hastrman Tatrman,
Čert a Káča, Hrátky s čertem či Povídej, paňáco, stejně jako zábavné odpoledne Maškarní
maxihrátky, Lesní království Míši Růžičkové či pořad Michala Nesvadby – Michal k snídani.
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Dětem samozřejmě patřil i tradiční Den dětí města Kroměříže na Pionýrské louce
a pořady v rámci Adventního jarmarku a Rozsvícení vánočního stromu.

9

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2018

10

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2018

Dům kultury i v roce 2018 poskytl útočiště řadě přehlídek – kromě Dne tance se konal taneční
festival DéKá Dance, soutěž O cukrovou číši či Show Dance aneb Kroměřížské hvězdy tančí.
Svůj prostor měly i přehlídky amatérských filmařů KAF a ArtFilm. Na Velkém náměstí se také
konal už 24. ročník zavedeného Mezinárodního festivalu vojenských hudeb a Dožínky
Zlínského kraje, které letos proběhly 17. a 18. srpna.

Hanácké náměstí tradičně patřilo Masopustnímu jarmarku a konal se zde i Hanácký den
s jarmarkem připadající na 19. květen. Své místo v kalendáři akcí si po právu vydobyl podzimní
Jablečný den.
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Nezahálely ani výstavní prostory Domu kultury – foyer a Pravá klubovna, kde proběhly
zajímavé a hojně navštívené výstavy. Jednak jako součást větších akcí – Slovenské a Bulharské
dny, nebo samostatně – výstavy fotografií V. Pláňavy, Jiřího Jandy, Vladimíra Hudečka,
Miroslava Piláta. Již tradičně se v říjnu představili členové fotokroužku na výstavě Fotobraní.
V rámci oslav založení 100 let trampingu proběhla výstava mapující historii trampů na
Kroměřížsku i s patřičnými artefakty a své práce představili žáci Speciální školy ZŠ a MŠ F.
Vančury v Kroměříži.
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Koncerty populární hudby, dechové hudby, jazz, alternativa:
datum název

počet

návštěvnost

25. 1. Poutníci
22. 2. Vladimír Merta - duo
13. 2. Madamme de Paris – koncert Radky Fišarové

1
1
1

142
62
225

10. 3. DékáčkoFEST
Jerem.I
Kapriola
Limetal
DNESKA NE
Dark Gambale
Polygon
En. dru
15. 3. Petr Spálený a Miluše Voborníková
19. 3. Jaromír Nohavica
19. 4. Gerry Jablonski tour 2018
27. 4. Koncert kapely Brzdaři
6. 5. Čechomor
11. 5. Koncert kapely Karabina

1

234

1
1
1
1
1
1

401
552
68
54
511
179

21. 7. Kromfest

1

354

1
1
1
1
1

200
200
500
280
59

1
1
1

200
350
397

1
1

523
125

Minami

Ivan Mládek s kapelou
Olga Lounová
Miro Šmajda s kapelou Terrapie
Ewa Farna
Polygon
12. 7.
19. 7.
26. 7.
2. 8.
4. 8.

9. 8.
30. 8.
12. 10.
24. 10.
2. 11.

Promenádní koncert DNESKA NE
Promenádní koncert Děvčice
Promenádní koncert TIP TOP-Q
Promenádní koncert Jamtour
Folková sobota ve dvoře
Roman Petr
Quanti Minoris
Spolektiv
Ivo Jahelka a Miroslav Paleček
Promenádní koncert 4 sisters
Promenádní koncert Polygon
KHL – koncert recitál Lucie Bílé s klavírním doprovodem
Petra Maláska
Hradišťan
Podzimní Ro(c)kování - Polygon
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25. 11.
2. 12.
6. 12.
10. 12.

1. adventní koncert Folkové vánoce „Javory“
2. adventní koncert Dan Bárta a Illustratosphere
Grande Moravia koncert
Inlagranti a Josef Vojtek

1
1
1
1

CELKEM

25

Divadlo, divadelní předplatné, muzikály, balet, operety:
datum název
17. 1. Sex pro pokročilé
7. 2. Spalovač mrtvol
1. 3. Chlapec a hvězda –

počet
1
1

549
378
215
527

7285

návštěvnost
534
540

1

86

studentský muzikál
6. 3. Limonádový Joe
Konzervatoř P. J. Vejvanovského

1

291

21. 3. Jak je důležité býti (s) Filipem

1

527

5. 4.
11. 4.
16. 5.
12. 9.
1.10.

Na zajíčka aneb…
Vrabčák a anděl
Velká zebra aneb Jak že se to jmenujete?
Rapper
Shylock

1
1
1
1
1

149
541
547
541
203

Poslední aristokratka
Noc na Karlštejně
1+2=6
Pan Halpern a pan Johnson

1
1
1
1

544
541
301
545

CELKEM

14

17.10.
7.11.
28.11.
19. 12.

5890

Taneční kurzy:
datum název
12. 12. 2017 –
14. 2. 2018
13. 12. 2017 –
15 . 2. 2018
12. 9. – .21. 11.
13. 9. – 22. 11.

počet

návštěvnost

Taneční kurz mládež - pokračovací

8

240

Taneční kurz pro dospělé - pokračovací

8

400

Taneční kurzy pro mládež – gymnázium a ostatní školy
Taneční kurzy pro mládež – arcibiskupské gymnázium a
ostatní školy
30. 9. – 14. 12. Taneční kurzy pro dospělé bronzový, stříbrný, zlatý

8
8

488
564

8

960

1
1
1

120
112
506

1
1

539
36

15. 10. Taneční pro mládež-PRODLOUŽENÁ
16. 10. Taneční pro mládež-PRODLOUŽENÁ
23. 11. Taneční pro mládež ZÁVĚREČNÁ
24. 11. Taneční pro mládež ZÁVĚREČNÁ
14. 12. Závěrečný ples pro dospělé

15

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2018

1

CELKEM

45

3965

Akce pro děti a mládež:
datum název
18. 1.
28. 1.
9. 2.
11. 2
4. 3.
6. 3.
11. 3.
25. 3.
8. 4.
16. – 17. 4.
29. 4.
27. 4.
22. 6.
-2. 6.

9. 9.
4. 10.
24. 10.
4. 11.
13. 11.
18. 11.
24. 11.
5. 12.
13. 12.
15. 10.

počet

návštěvnost

Pojďte pane, budeme si hrát
Na zeleném paloučku – Jů a Hele
Jak Anička o masopustu ke štěstí přišla
O princezně, která ráčkovala
Maškarní maxihrátky
Limonádový Joe
Hastrman Tatrman
Povídej, paňáco - derniéra
Když jde kůzle otevřít
ZUŠKA se představuje
Čert a káča
Majáles
Výchovný pořad ZUŠ taneční obor
Den dětí Města Kroměříže
Křoupat zdravě, dá se hravě – Michaela Dolinová a Milan
Duchek
Hudební skupina Marbo
Pohádkový kolotoč
Musical Fever
Koncert Jaroslav Uhlíř
Koncert Pavlína Jíšová a Petra „ŠANY“ Šanclová
Medová královna
Hrátky s čertem
Hrátky na pohádky
Lesní království – Míša Růžičková
Loudadlo – „Vánoční čas“
Bílá nemoc – pro ZŠ, SŠ
Radim Zenkl – vánoční pořad
Michal Nesvadba – Michal k snídani

1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
1
1
1
1

54
368
131
195
173
275
155
176
128
1820
203
2500
512
2000

1
1
1
1
1
1
1
1
2
1

287
52
204
294
325
291
193
487
870
520

CELKEM

28

12213

Vážná hudba:
datum název
12. 1.
2. 2.
16. 3.
21. 6.
11. 7.
25. 7.
10. 8.
20. 8.

počet

Novoroční koncert Gabriely Beňačkové a Jakuba Pustiny
MOLIERI - recitál Adama Plachetky
Filmharmonie
HZZ – zahajovací koncert LIBUŠE
HZZ - Novosvětská
HZZ - Four cellos Bach (to) rock
HZZ – koncert Mezinárodních dirigentských kurzů
HZZ - houslový recitál Josefa Špačka
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1
1
1
1
1
1
1
1

návštěvnost
158
326
155
288
498
206
171
184

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2018

21. 8. HZZ – koncert Baborák Ensemble
25. 8. HZZ – závěrečný koncert festivalu Moravští komorní
sólisté
10. 9. KHL – zahajovací koncert Eva Urbanová
19. 9. KHL - Na plese národů Rakouska-Uherska
21. 9. KHL – Sinfonia Fišeriana I.
25. 9. KHL – Koncert Konzervatoře P. J. Vejvanovského
18. 12. 4. adventní koncert Andrea Kalivodová a Moravské
klavírní trio

CELKEM

1
1

190
312

1
1
1
1
1

214
497
303
305
220

15

4027

Soutěže a přehlídky:
datum název
6. 4. Showdance

počet
1

13. 4. Orientální show
23. 6. Den tance

2. – 3. 9. Mezinárodní přehlídka vojenských hudeb
CELKEM

návštěvnost
293

1
1

163
2000

1

3000

4

5456

Talkshow, přednášky:
datum název

počet

27. 2.
22. 3.
28. 5.
15. 10.
21. 11.

1
1
1
1
1

11
46
150
112
341

1

184

6

844

Beseda s hercem Dušanem Sitkem
Filmové melodie Jiřího Bartoně
Hvězdy, jak je neznáte (Kohák a Ruppert)
Cestovatelská přednáška Hana Machalová
Cestovatelská přednáška Ladislav Zibura Už nikdy pěšky
po Arménii a po Gruzii
15. 11. Úsměvy Zdeňka Trošky

CELKEM

návštěvnost

Ostatní:
datum název
10. 2. Masopustní jarmark

počet
1

Dechová hudba Zdounečanka
Cimbálová muzika Kunovjané
Vystoupení kejklíře Jonáše
21. 4. DéKáDance – „Dékáčko tančí“
19. 5. Hanácký den + jarmark + program na pódiu

17. - 18. 8. Dožínky Zlínského kraje
Dožínkový jarmark
Worskshopy „Plody země v krásu proměněné“
Dožínkové pozdravy partnerských měst – FSK Sliačanka
Šajtar – rocková cimbálová hudba - koncert

17

návštěvnost
3000

1
1

630
2500

1

6000
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Dožínkový průvod
Děkovná mše svatá za úrodu v Chrámu Sv. Mořice
Pořad dětského folkloru „Melu, melu múčku“
Komponovaný pořad dospělých souborů, muzik a sólistů:
„Gazdo náš, chystaj nám aldamáš“
Dechová hudba Trnkovjanka - koncert
Dobrohošť a František Segrado - koncert
Závěrečná světlená show
Doprovodný folklorní program na Gastrofestivalu na
nádvoří Starého pivovaru
13. 10. Jablečný den
Jak zvířátka k Petrovským přišla
Skupina DOCUKU
29. 11. – 30. 11. Rozsvícení vánočního stromu
Vánoční jarmark
Hlídali jsme Ježíška
Mikuláš s čerty
Pavel Novák s kapelou
Ohnivá show
Krteček a myška
Lucie Redlová a Garde
1. 12. – 9. 12. Advent s domem kultury
Kašpárek a kalupinka
Duo Dubnička Lahoda
Z Hecu
Zpívánky s Nicolasem
Koncert Tři barvy
KOFE & VLNA
Bádule
Divousy
What About Trio
Pavlína „ŠANY“ Šanclová
Solitutticelli
Jamtour
Prostě obyčejné vánoce – film a beseda s tvůrci
Kočka Týna a baba Strašnice
Musical Fever
O pejskovi a kočičce
Koncert Děvčice
Nad Betlémem svítí hvězda
Huménečko
Benjamingś Clan
Vánoce přicházejí
4 four band
TIP TOP - Q

CELKEM
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1

2000

1

5000

1

5500

7

28657
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Výstavy:
datum název
7. 12. -31. 1.
17. 1. -23. 2.
28. 2. - 23. 3.
26. 3. – 13. 4.
23. 4. – 9. 5.
11. 5. – 20. 6.
15. 5. – 10. 6.
22. 6. -30. 8.
18. 6. – 8. 7.
4. 9. – 4. 10.
4. 10. – 31. 10.
5. 10. – 20. 12.
7. 11. – 7. 12.

počet

Výstava foto p. Pláňava
Výstava foto Jiří Janda
Výstava - Ohlédnutí Jiřího Konečného
Výstava Speciální školy ZŠ a MŠ F. Vančury Kroměříž
1OO let českého trampingu
Foto Vladimír Hudeček
Výstava - Obrazy Anny Czatmario
Výstava obrazů Roberta Rohála
Výstava - Spolek přátel výtvarného umění Kroměřížska
Výstava 50 let znovuzrození
Výstava fotografií M. Piláta
Fotobraní – výstava fotografií
Výstava obrazů Jiřiny Malackové

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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návštěvnost
550
1604
1620
1590
865
1358
2620
760
150
980
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1540
1564
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KINO NADSKLEPÍ
Kino Nadsklepí slavilo v roce 2018 hned dvě jubilea: 50 let od pravidelného provozu
kina a 150 let budovy jako takové. Kromě nové grafiky spjaté s významným výročím i různými
propagačními předměty kino nachystalo unikátní slavnostní koncert na 16. března 2018, kdy
vystoupil komorní oktet pražské filharmonie (zvaná též FILMharmonie), který nabídl
posluchačům mix těch nejznámějších filmových melodií zahrnující tituly jako Hvězdné války,
Rocky, Čelisti, Tenkrát na Západě, Vinnetou a další. Před koncertem byla taktéž ve foyer
odtajněna výstava o historii kina Nadsklepí i dalších kin v Kroměříži.
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Kino Nadsklepí také reflektovalo tzv. „osmičková“ výročí připomínající mezníky
československých a českých dějin. Ve spolupráci s Národním filmovým archivem tak vznikl
celoroční cyklus Československý film let minulých, kdy mohli diváci zhlédnout symbolicky osm
projekcí za cenu 50 Kč. Jednalo se o snímky Bílá tma (1948), Konec starých časů (1989), Ucho
(1971), TGM Osvoboditel (1990), Hoří, má panenko (1967), Spalovač mrtvol (1968), Obchod
na korze (1965) a Démanty noci (1964).

Mezi nejúspěšnější tituly uplynulého roku lze zařadit následující filmy, přičemž na
některé z nich se chodilo taktéž hojně i ve 3D verzi a byly přidávány mimořádné projekce:
Čertoviny, Padesát odstínů svobody, Tátova volha, Avengers: Infinity War, Jurský svět: Zánik
říše, Hotel Transylvánie 3: Příšerózní dovolená, Po čem muži touží, Bohemian Rhapsody,
Fantastická zvířata: Grindelwaldovy zločiny a Čertí brko.
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. Motörhead: Clean Your
Clock, Scream For Me Sarajevo, André Rieu - Amore), cyklus slavných Bolšoj baletů
(Louskáček, Zkrocení zlé ženy, Dáma s kaméliemi, Romeo a Julie) či různé druhy speciálních
projekcí. Ve spolupráci s místními rodáky se konaly úspěšné premiéry kroměřížského krátkého
22
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hudebního filmu Hon na Jezinku, dokumentu Anomalous o netradičních sportech či slavnostní
premiéra dokumentu Květná zahrada rukama zahradníků s následnou diskuzí tvůrců a
pracovníků Květné zahrady v Kroměříži. Mezi další unikátní veřejné projekce lze zařadit přímý
přenos zahajovacího koncertu Pražského jara s dirigujícím kroměřížským rodákem Tomášem
Netopilem, projekci dokumentu Vše o životě po životě s následnou diskuzí s režisérem
Daliborem Stachem nebo hraný dokument Barokní velmož za přítomnosti režiséra Theodora
Mojžíše o osudech biskupa Karla z Lichtensteinu-Castelcorna, který se také z velké části
natáčel přímo v Kroměříži.

Velkou novinkou se stal v roce 2018 pro návštěvníky kina nově zavedený cyklus
s názvem „Kino odpo“, který lákal na zlevněné odpolední projekce každou poslední středu
v měsíci v období mimo letní sezónu. Jarní cyklus se pak ještě na podzim rozšířil i o první středu
v měsíci. Celkově se na deset promítání dostavilo 281 diváků, což činí průměr téměř 30 diváků
na jednu projekci. Kino ovšem nadále pokračovalo ve skvělých výsledcích z loňského roku a
čísla návštěvnosti a hrubých tržeb ještě navýšila. Počet projekcí se zastavil na čísle 579, což
v průměru značí 1,58 projekci denně. Z toho se 73x hrálo pro děti (bijásek) a 38x v rámci cyklu
artkino pro náročnější diváky. Zbytek projekcí se skládá z premiér, školních projekcí a dalších
speciálních promítání.
Rok 2018 se tak stal historicky nejúspěšnějším rokem.
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Kino Nadsklepí nadále spolupracovalo s kanceláří europoslankyně na prezentaci
evropských zemí, v dubnu se v rámci Bulharských dnů promítala komedie Výletníci, v říjnu
potom v průběhu Rakouských dnů tragikomedie Toni Erdmann. V objevování cizích kultur a
posouvání hranic se pokračovalo i díky dlouhotrvajícímu projektu Never Stop Exploring (Snow
Film Fest, Expediční kamera). Mimoto kino pro diváky připravilo tradičně úspěšné cykly Oscars
a Český lev, kde se zopakovali ty nejúspěšnější snímky minulé sezony a pokračovalo i
v organizování populárních kvízů v přednáškovém sále zaměřené tentokrát na české a
československé filmy v červnu a animované filmy v prosinci.
V září byl potřetí pořádán pro veřejnost noční Filmový maraton, který měl opět velký
úspěch a vyprodal celý sál. Podtitul loňského maratonu zněl „To nej z poslední doby“ a
promítalo se šest vybraných filmů napříč žánry od 17:00 do 6:00 druhého dne. Do ranních
hodin vydržela více než polovina sálu.
Po dlouhých rozvahách a vysoké poptávce z řad návštěvníků se znovu zprovoznil bufet
ve foyer kina, který nabídl kvalitní popcorn, různé druhy nápojů a další doplňkový sortiment,
přičemž očekávané premiéry ještě podporuje svou výzdobou a sběratelskými edicemi obalů.
Od května se kino Nadsklepí může chlubit také novým tištěným programem na celý měsíc, jenž
přehledným a atraktivním grafickým způsobem láká na návštěvu kina.

25

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2018

Kromě promítání filmů kino Nadsklepí hostilo několik koncertů a přednášek v čele
s koncertním recitálem Radky Fišarové nazvaný Madamme de Paris, koncerty v rámci
hudebního festivalu Hudba v zahradách a zámku či již tradičních absolventských koncertů
místní Konzervatoře P. J. Vejvanovského. Pozornosti neunikly ani cestovatelské přednášky
Hany Machalové nebo komponovaný pořad Úsměvy Zdeňka Trošky s písničkářkou Simonou
Klímovou. 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.
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. I přes
snížený komfort skrze rekonstrukci budovy Starého pivovaru probíhající celé léto, se
návštěvnost oproti minulému roku téměř zdvojnásobila. V prosinci mohli návštěvníci v rámci
vánočních trhů vidět tematicky laděné filmy (Anděl Páně 2, Láska nebeská, Čtvery Vánoce a
další) na Velkém náměstí a na nádvoří Starého pivovaru zcela zdarma.
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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.
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EXPOZICE KARLA KRYLA
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.
"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. 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.
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
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
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naprosto ojedinělý dojem. A to je právě hlavním smyslem - vyvolat v návštěvnících pocity,
prožitky a emoce.
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 během letních měsíců roku 2018 navštívila Expozici Karla Kryla i řada lidí ze Slovenska,
ale také třeba z Polska, Německa, Austrálie i Ameriky, vesměs šlo o přátele, souputníky či
příznivce legendárního zpívajícího básníka. Přijeli se podívat jeho dávní přátelé, bývalí
spolužáci i někdejší „spolubojovníci“. Mnozí byli dojati až k slzám, k čemuž přispěla celková
atmosféra expozice.
V roce 2018 byli mezi hosty známé osobnosti, také návštěvníci či mnozí účinkující Folkové
soboty, divadelního festivalu Ludmily Cápkové, vánočních trhů atd. 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, starostové nebo delegace z partnerských měst.
17. listopadu 2018 proběhla v Expozici Karla Kryla vzpomínková pietní akce Světlo pro Kryla,
jejíž součástí byly písničky Honzy Duška a celodenní vstup zdarma, přitom zájem návštěvníků
poutá i zajímavá 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, neslyšící a tělesně postižené. Na nádvoří expozice bylo promítáno letní
i zimní kino.
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Důležité body provozu expozice v roce 2018:







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, Slovenská televize atd.
Velký pozitivní ohlas ze strany návštěvníků, všechny věkové skupiny, zdravotně
postižení, zahraniční návštěvníci
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PROPAGACE
Také v roce 2018 jsme v propagaci využívali zavedený a úspěšný set propagačních výstupů –
venkovní panel či poutač, plakát v různých formátech (A3, A2, A4) do vitrín, na stojky či do
výlepu a elektronické širokoúhlé bannery prezentující programy DK na televizních
obrazovkách, v kině před promítáním a na webu či Facebooku. Cena za propagaci u řady akcí
nepřesáhla částku 4 000 Kč za akci, ovšem samozřejmě záleželo na tom, zda se akce prodává
a jestli je zapotřebí posílit propagaci například placenou reklamou na Facebooku, či umístěním
na nosiče city light (CLV) na Milíčově náměstí. V mnohem větší míře jsme se snažili využít
nových prostor zadarmo – okna Expozice Karla Kryla v Prusinovského ulici, která se polepují
samolepicími plakáty formátu A0 či nevyužívaný sokl před DK, který též slouží jako nosič
propagace. I letos jsme využívali systém last minute u pronájmu billboardu na parkovišti u OD
Tesco. U velkých akcí – Kromfest, Hudba v Zahradách a zámku jsme použili i další venkovní
propagaci – převěsy v ulici či polep zapůjčených, mobilních panelů. Mnohem aktivněji jsme se
snažili využít možností webu – placená reklama na Facebooku a inzerování v nejrůznějších
informačních portálech a také pravidelné vytváření webového newsletteru s dosahem až 2000
respondentů. Nejnáročnější akcí byl stejně jako loni festival Kromfest, kde proběhl už třetí
ročník. Nebylo zapotřebí už tolik klást důraz na množství propagačních nástrojů, neboť akce
vstoupila do podvědomí lidí, ale přesto bylo nasazení propagace enormní – billboardy, spoty
v Radiu Zlín, Radiu Kroměříž, polep autobusů, převěs, inzerce v celostátním i regionálním tisku.
U festivalů vážné hudby jsme opět rozšířili propagaci i o tištěné brožury s vloženým
programem a ve větší míře využívali možnosti rozhlasové inzerce, zejména Čro Brno a Zlín.
Podobně jako v roce 2017 pokračovala spolupráce s mediálními partnery – Týdeníkem
Kroměřížska (články, rozhovory, informační servis) a Rádiem Kroměříž, které po celý rok
vysílalo voice tracky zvoucí posluchače na konkrétní akci a kromě toho se Dům kultury a kino
Nadsklepí prezentovali každý týden v pořadu Živě z Domu kultury formou rozhovoru
moderátora s manažerem propagace. Co se týče inzerce v tištěných médiích, využívali jsme
výhodné nabídky zejména od Týdeníku Kroměřížska (speciální přílohy), Kroměřížského deníku
a magazínu InZlín.
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Sjednotili jsme také vizuální stránku plakátů, poutačů, panelů a dalších výstupů, které
vytvářejí dva špičkoví grafici – Martin Číšecký a Martin Zavadil, takže divák i v záplavě další
propagace jasně rozezná ty od Domu kultury a kina Nadsklepí.
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3. STATISTIKA
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4. DOPLŇKOVÁ ČINNOST
Doplňková činnost
náklady
výnosy
HV
Pronájmy nebytových prostor
2 646 695,24 3 872 984,62 1 226 289,38
Úroky z prodlení Polplast CZ (konečná zpráva –
insolvenční soud)
27 430,00
27 430,00
Náhrada škody na majetku při pronájmu
1 500,00
1 500,00
Celkem za DČ
2 646 695,24 3 901 914,62 1 255 219,38
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 1 255 219,38
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.
Prostory Domu kultury využívají také spolky, a to zejména taneční klub GRADACE, klub
společenského tance SWING, taneční klub Henzely - Swing, taneční klub M-DANCE, taneční
klub M-Dance 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.

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
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Kino Nadsklepí:
Hlavní sál
Klubovna

r
35

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2018

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.
Taktéž šatna 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.

V roce 2018 uspořádal Dům kultury několik jarmarků:

Masopustní jarmark

10. 2. 2018

3 000

Hanácký jarmark

19. 5. 2018

2 500

Jarmark ke dni dětí

02. 6. 2018

2 000

11. 11. 2018

3 000

29. 11. – 9. 12. 2018

8 000

Svatomartinské hodování
Rozsvěcení vánočního
stromu-Vánoční jarmark
Celkem

18 500 návštěvnost
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Plesy v Domě kultury v roce 2018:

Datum

Název

19. 1. 2018

20. reprezentační ples Arcibiskupského gymnázia

20. 1. 2018

Reprezentační ples Města Kroměříže a Radia KM

26. 1. 2018

Reprezentační ples Gymnázia Kroměříž

27. 1. 2018

V. reprezentační ples společnosti Magic Bus

3. 2. 2018

KMOTR ples + Ples veteránů

9. 2. 2018

Reprezentační ples Obchodní akademie

10. 2. 2018

XIV. Maturitní ples SZŠ Kroměříž

16. 2. 2018

9. reprezentační ples SS-COPT Kroměříž

3. 3. 2018

Módní ples agentura FATIMA

9. 3. 2018

Muzikantský ples – ZUŠ a konzervatoř Kroměříž

16. 3. 2018

Ples Střední pedagogické školy Kroměříž

17. 3. 2018

Maškarní bál - Radio Kroměříž
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5. EKONOMIKA
Organizace hospodařila v hlavní činnosti s příspěvkem na provoz z rozpočtu zřizovatele
ve výši 15 975 000,- Kč včetně účelových dotací. V uplynulém roce 2018 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
146 484,71 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, kino
a EKK.

Závazné ukazatele rozpočtu
Výdaje celkem
z toho: limit prostředků na platy
limit prostředků na zákonné
odvody
limit na ostatní výdaje
příspěvek na investiční výdaje
výnosy organizace (-)
Příspěvek od zřizovatele

schválený
rozpočet

upravený
rozpočet

čerpání
rozpočtu

6 521 000

6 521 000

6 521 000

2 334 000
11 333 000
600 000
- 7 440 000
15 975 000

2 334 000
11 933 000

2 334 000
11 933 000

- 7 440 000
15 975 000

- 11 444 685
15 975 000

Organizace do svého rozpočtu obdržela dar ve výši 126 025,- Kč od ART Collegium 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 Advent s domem kultury, který
žádost po projednání schválil.
Vyúčtování účelových akcí bylo v lednu 2019 předáno VPO.
Organizace obdržela i účelovou dotaci ze Zlínského kraje ve výši 42 167,- Kč na realizaci akce
„Dožínky Zlínského kraje“, která byla také řádně vyúčtována.
A byla i úspěšná v žádosti o grant v Operačním programu zaměstnanost „Cesta správným
směrem“ na vytvoření půlroční pracovní pozice administrativní a spisový pracovník, kde
obdržela refundaci mzdových nákladů ve výši 138 000,- Kč. Projekt byl ukončen a vyúčtován
v září 2018.
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FONDY
Fondy účetní jednotky v celkové výši 2 277 891,23 Kč jsou plně kryty finančními
prostředky na bankovních účtech organizace. Bankovní účet FKSP má zůstatek 75 908,71 Kč,
zůstatek Fondu FKSP je 85 915,33 Kč. Rozdíl je tvořen nepřevedením přídělu z mezd za
prosinec 2018 k 31. 12. 2018 a čerpáním stravného za 12/2018. Převody proběhly v lednu
2019.
OPRAVY A ÚDRŽBA
- opravy nemovitého majetku nad 500 000,- nebyly realizovány
- z rozpočtu zřizovatele byla realizována rekonstrukce Klubu Starý pivovar v Kroměříži
- stavební údržba byla zaměřena na pokrytí potřeb jednotlivých budov
- byla provedena modernizace internetové sítě na kině Nadsklepí
- u oprav strojů a zařízení byly realizovány úprava pokladny EKK, výměna akumulátorů pro
nouzové osvětlení, doplnění čidla CO na Společenský sál, oprava části technologií kotelny
Domu kultury, údržba a běžné opravy vozidel DK
- revize a servisní prohlídky na zařízení Domu kultury, kina Nadsklepí proběhly v souladu se
zpracovaným dlouhodobým plánem revizí
POŘÍZENÍ MAJETKU
- byla instalován horizont Loutkového sálu
- nákup čistících strojů Rotowash R20T a parního čističe AR1000
- z drobné audio techniky byl nakoupen mobilní PA systém MA 708 a světla FHR1000
- stoly pro sály DK na částečnou obměnu
- část nábytku, audio a video techniky pro klub Starý pivovar

REKONSTRUKLCE
Od února 2018 začala probíhat rekonstrukce Klubu Starý pivovar, která byla plně
zajišťována a realizována Odborem rozvoje a Oddělením investic Města Kroměříže. Celková
rekonstrukce byla ukončena v září 2018 a budova jako taková byla opět předána do nájmu
Divadelnímu spolku Kroměříž v souladu s nájemní smlouvu.
PRACOVNÍCI A PLATY
Začátkem roku 2018 organizace žádala o grant z Operačního programu zaměstnanost
„Cesta správným směrem“ na vytvoření 6 měsíční pracovní pozice administrativní a spisový
pracovník, z důvodu realizace skartačního řízení, které proběhlo v souladu se Skartačním
a spisovým řádem a to za období od 1960 do 2012 včetně předání dokumentů do Státního
okresního archivu v Kroměříži. V rámci tohoto projektu organizace obdržela 138 000,- Kč
na refundaci mzdových nákladů tohoto pracovníka.
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V listopadu 2018 ukončil v pracovní poměr pracovník na pozici zvukař-osvětlovač. Vzhledem
k tomu, že se jedná o specifickou činnost, tak se organizace rozhodla nadále zabezpečovat tuto
činnost pracovníky na DPČ, DPP a dodavatelsky.
Koncem roku vyhlásila organizace výběrové řízení na obsazení volného pracovního
místa na pozici domovník.
Celkový roční přepočtený počet stálých zaměstnanců 22,30
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
DPP
Dobrovolnické smlouvy

12
15
12

Organizace nově 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.
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6. ZÁVĚR
Závěrem bych chtěla poděkovat zřizovateli Městu Kroměříž, všem spolupracovníkům i
partnerům, celému týmu Domu kultury v Kroměříž, který se i v roce 2018 snažil nejen vybírat
kulturní programy a pořady a tím plnit rozmanitá přání všech návštěvníků napříč věkovým
spektrem, ale také je všechny zabezpečoval po technické i ekonomické stránce.
Návštěvníkům děkuji za zájem o koncerty i divadelní a filmová představení, přednášky,
festivaly, výstavy a jiné. Byli jste to právě vy, kteří jste nám pomáhali vytvořit krásnou
atmosféru, nabitou energií a emocemi po celý rok 2018. Děkuji také za zpětnou vazbu a
připomínky, které nám pomáhali se posunout dále a lépe reagovat a uspokojovat vaše přání a
očekávání v oblasti kultury.
Dušana Náplavová
pověřena vedením a řízením organizace
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Zpracovala: Dušana Náplavová a kolektiv zaměstnanců DK
V Kroměříži dne 20. 3. 2019
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