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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

Hlavní činnost:

realizace vlastní kulturní a osvětové činnosti

Doplňková činnost:

pronájem prostor
další služby v oboru volné živnosti

Počet zaměstnanců:

22,48
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Zřizovatel

Název zřizovatele:

Město Kroměříž

Adresa zřizovatele:

Velké náměstí 115, 767 01 Kroměříž

Součásti organizace
Kino Nadsklepí, Milíčovo náměstí 488, 767 01 Kroměříž
Klub Starý pivovar, Prusinovského 114, 767 01 Kroměříž
Expozice Karla Kryla, Prusinovského 114, 767 01 Kroměříž
Hvězdárna, Braunerova 2705, 767 01 Kroměříž
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Rok 2021
Světové dění ovládly i v roce 2021 covidové restrikce. Zasáhly logicky i Českou republiku,
a to téměř ve všech oblastech. Příkazy, zákazy, omezení. Vše se promítlo i do práce kulturních
zařízení. Některé naplánované akce jsme uskutečnit nemohli. Další pak s omezeními, která do
sálů pouštěla jen direktivně ohraničený počet lidí, v respirátorech, rozestupech. Část roku
mohli neočkovaní na kulturu jen po přetestování na covid, dlouhé měsíce pak tato nemalá
skupina obyvatel dostala od vlády zákaz úplný. To vše se samozřejmě odráželo po celé
republice na návštěvnosti.
Přesto Dům kultury v Kroměříži ukončil hospodaření roku 2021 v plusových číslech.
Připravili jsme pro návštěvníky novinky. V rámci zimních koncertů to například byla Adventní
bedýnka, seniorům jsme nachystali Mikulášský punč, a to včetně návštěvy kompletní
mikulášské družiny v domovech a sociálním ústavu Barborka. Nabídli jsme světové premiéry,
jako například projekt Dialogy s Krylem. Zájemci opět po delším čase zašli na pozorování do
hvězdárny. Dům kultury zrealizoval soutěž pro amatérské kapely Pošlete je ke hvězdám,
cestovatelsko – kulturní soutěž Kulturácké špacír nebo soutěž Je to ve hvězdách, která
odkazovala na umělce, vystupující v minulosti na některé z akcí kroměřížského kulturáku.
Nachystali jsme fotoseriál Historie kina Nadsklepí nebo seriál věnovaný Klubu Starý pivovar s
názvem Kde se pivo nevaří. Šestidílná videosérie Kam nemůžete zavedla zájemce do míst, kam
se se návštěvník našich produkcí běžně nedostane. Podařil se i velmi náročný dvouhodinový
živý přenos Pivec online, také seriál šesti streamovaných rozhovorů Pivec Pokec.
Hodně jsme se věnovali zušlechtění prostor. Významnou rekonstrukcí prošla
vzduchotechnika kina Nadsklepí, také Divadelního sálu Domu kultury.
Výsledky organizace předkládáme touto výroční zprávou za rok 2021 veřejnosti.

Pavel Sedláček – ředitel DK v Kroměříži, p.o.
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2. KULTURNÍ ČINNOST
DŮM KULTURY

Rok 2021 jsme očekávali s nadějí a současně obavami, jak se bude vyvíjet pandemie
Covid – 19, nakolik nám naruší pečlivě naplánovanou nabídku kulturních pořadů, často už
přeložených z uplynulého období, kdy se nemohly konat. Těšili jsme se na rozjezd Klubu Starý
pivovar a nové pořady, které tento útulný prostor oživí. V Domě kultury jsme upustili od
mnoho let úspěšného Divadelního předplatného a nasmlouvali pouze jednotlivá představení.
Přes veškerou snahu zůstaly sály zavřené až do června 2021 z důvodu nařízených opatření.
Neuskutečnily se ani oblíbené venkovní akce – Masopustní jarmark, Hanácký den (zůstal pouze
Hanácký jarmark), Den dětí ani Den tance. Oblíbené taneční kurzy pro středoškoláky s Markem
Dvorníkem jsme odsunuli až na podzim, naše aktivity částečně přesunuli na sociální sítě.
Nabídli jsme například streamované pořady „Pivec Pokec“ z Klubu Starý pivovar s osobnostmi
spjatými s regionem Kroměříž.
Náhradou za neuskutečněný Den dětí jsme v krásném, a ne všem známém areálu
Šlajza, připravili den pro rodiny s dětmi s názvem Brána do prázdnin. Potěšila nás ochota
místních spolků, sportovních oddílů, klubů, dobrovolných hasičů a dalších organizací podílet
se na akci s námi. V areálu Šlajzy vznikl okruh s mnoha stanovišti, který návštěvníci se startovní
kartičkou postupně procházeli a plnili úkoly úměrně svému věku a schopnostem. V cíli prošli
nazdobenou branou, dostali pamětní list, balónky, sladkosti a drobné odměny.
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Hudební festival Hudba v zahradách a zámku, Kroměříž léto 2021 se po programových
úpravách a náhradě koncertu dirigentských kurzů nakonec uskutečnil celý a byl velmi úspěšný.

V nádherném prostředí klasicistního skleníku a barokní rotundě se představila dvakrát
Filharmonie Bohuslava Martinů Zlín, Komorní filharmonie Pardubice a Janáčkova filharmonie
Ostrava. V rotundě zazněly upravené skladby z kroměřížského zámeckého archivu a
koncertem Na poděkování jsme vyjádřili podporu a poděkování pracovníkům Kroměřížské
nemocnice a.s. a Sociálních služeb Města Kroměříže za nasazení v době pandemie. Podpořili
jsme mladé umělce z regionu (Roman Hoza, Jan Schulmeister ml.) i vítěze světových soutěží
(Milan Al-Asshab, Jan Schulmeister ml., Patricia Janečková)
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Během letních měsíců ožilo Velké náměstí každý čtvrtek podvečerním koncertem. Pod názvem
Čtvrtky na Velkém….. se uskutečnilo celkem osm koncertů různých žánrů, které přilákaly do
centra města pokaždé stovky posluchačů. Nejvíc jich přišlo na skupiny Motus a Polygon.

Sérii osmi koncertů zahájila 1. července rocková kapela Motus. Na pomoc Jižní Moravě,
zasažené v červnu tornádem, jsme ve spolupráci s Českým červeným křížem uspořádali sbírku.
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8. července potěšila svoje kroměřížské fanoušky Parta kroměřížských muzikantů.
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Cimbálová muzika Juráš přinesla 15. července do Kroměříže lidové písně nejen ze Zlínska, ale
i Valašska, Slovácka a Luhačovického Zálesí.

Multižánrová kapela Blue Band Company z Přerova, složená ze sedmi muzikantů, zahrála 22.
července díky své dechové sekci všechny hudební žánry tak, jak mají znít, a to včetně
aktuálních hitů.
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Fanoušky folkové hudby potěšil 29. července koncert kapely Madalen z Mohelnice, která se
pyšní řadou úspěchů z Porty či Mohelnického dostavníku.

Posluchači pohodového koncertu kapely Jamtour si mohli 12. srpna poslechnout převzaté
písně různých žánrů - česky otextované písničky Boba Dylana, Neil Younga, Roda Stewarda…
Velkou inspirací byly a stále jsou pro Jamtour kapely Marsyas a ETC.
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Závěr prázdnin 26. srpna patřil rodinám a dětem s kapelou Polygon.
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Zpívalo a tančilo se na pódiu i pod ním, zpěvák kapely Jiří Ešler rozdával dětem bonbóny a
drobné dárky. Kdo našel odvahu, mohl si s kapelou zazpívat společně i na pódiu.
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Cyklus Čtvrtky na velkém… se rozloučil s diváky až počátkem září přeloženým koncertem z 5.
srpna, který zhatil déšť. Dechová hudba Věrovanka hrála, rozlévala návštěvníkům víno do
pohárků, zvala na svoje koncerty a vytvořila krásnou atmosféru babího léta.
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Oslavou úrody a pracovitosti zemědělců Zlínského kraje se staly Dožínky Zlínského kraje
v termínu 20. – 21. srpna.
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K programu dožínek přispělo také Muzeum Kroměřížska páteční přednáškou Kroj na Hané.
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Cimbálová muzika Oskoruša a lidový folk z Valašska – kapela Dareband, rozezvučely Velké
náměstí v předvečer hlavního programu.
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Sobotní program doplnil velký dožínkový jarmark a výstava zemědělské techniky.

Slavnostní ceremoniál na pódiu Velkého náměstí s předáním dožínkového věnce hejtmanovi
kraje zahájil sobotní program, který ukončil až ve večerních hodinách koncert multižánrové
kapely Cimbal Classic.

V programu nechyběla děkovná mše svatá za úrodu, odpolední pořad plný folklóru pro
všechny generace a krásný dřevěný historický kolotoč pro děti s loutkovou pohádkou a
originálním sezením na balících slámy.
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Podzimní koncertní program otevřel v Domě kultury už 53. ročník festivalu Kroměřížské
hudební léto. Tři velké koncerty sklidily u posluchačů úspěch a zaplnily velké hlediště
divadelního sálu.
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14. října se uskutečnil dvakrát odložený a zcela vyprodaný koncert kapely Kryštof s
charismatickým zpěvákem Richardem Krajčem.
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Na podzim se diváci dočkali také dvou divadelních představení. 21. září to byl Penzion pro
svobodné pány Divadla Palace a 26. října Dva úplně nazí muži.

Nejmenším divákům připravilo programové oddělení několik výchovných pořadů pro
školy a školní družiny a také dvě nedělní pohádky. 17. října to byla Pohádka o chytrém
Honzovi a 21. 11. Lotrando a Zubejda.
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Největší cestovatelská přednáška podzimu - diashow Jiřího Kolbaby – tentokrát
s názvem Ostrov Bali – můj druhý domov - se pro velký počet zájemců koná pravidelně
v Divadelním sále Domu kultury.

Po velkém úspěchu akce Mikulášský punč s Domem kultury v roce 2020 jsme se rozhodli
opět navštívit 5 zařízení Sociálních služeb Města Kroměříže:
•
•
•
•
•

Domov pro seniory U Kašny
Domov pro seniory U Moravy
Domov pro seniory Vážany
Domov pro osoby se zdravotním postižením Barborka
Domov se zvláštním režimem Strom života

Zaměstnanci Domu kultury v maskách Mikuláše, anděla, čerta a doprovodné zpívající družiny
přivezli navařené várnice s punčem a za hudebního doprovodu harmonikáře zazpívali několik
známých vánočních písní a koled.
Věříme, že jsme zpříjemnili předvánoční čas klientům těchto pobytových zařízení.
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V Domově pro seniory U Kašny
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Z naplánovaných čtyř adventních koncertů se uskutečnily tři: 28. 11. koncert lady
soul Marie Rottrové – jediný, který Marie Rottrová na podzim uskutečnila.
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12. prosince se rozloučila se svými příznivci i v Kroměříži po padesáti letech činnosti
legendární dechová hudba Moravanka s kapelníkem a jejím zakladatelem Janem Slabákem.

Koncert Anety Langerové 18. prosince uzavřel program Domu kultury roku 2021.
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Přehled plánovaných a uskutečněných kulturních akcí roku 2021
Tučně vyznačeny uskutečněné akce

Koncerty populární hudby, dechové hudby, jazz, alternativa:
datum Název

počet

Návštěvnost

1

YouTube 1600

1

YouTube 800

1. 7. Motus

1

1000

8. 7. Parta kroměřížských muzikantů PLM

1

400

15. 7. Juráš

1

487

22. 7. Blue Band Company

1

420

29. 7. Madalen

1

500

12. 8. Jamtour

1

200

26. 8. Polygon

1

500

1

200

15. 9. Koncert Luboš Pospíšil

1

120

18. 9.

1

13

25. 9. Koncert Patrik Možíš s kapelou EDYT

1

70

1. 10.

1

15

22. 9. KHL – Jaroslav Svěcený + Cigánski Diabli

1

139

7. 10. KHL – koncert Leony Machálkové

1

348

1

505

7. 5. Pivec online (stream pořadu)
Kapely: Jam tour, DNESKA NE, EDYT Patrika Možíše
s hostem Terezou Navrátilovou, rozhovory …
14. 4. Koncert Plíhal – přeloženo na 2022
22. 6. Pošlete je ke hvězdám – streamovaný koncert
TA(H)UDBA
ČTVRTKY NA VELKÉM – koncerty na náměstí

2. 9. Věrovanka

Koncert Blue Bazaar

Koncert Mothers follow chairs
KONCERTNÍ CYKLUS KHL

21. 11. KHL – Hradišťan a Javory
33
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8. 10. Koncert Ivan Hlas

1

52

14. 10. Koncert kapely Kryštof

1

500

15. 10. Koncert Best of rock

1

84

23. 10. Koncert Michal Horák

1

106

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

1

113

28. 11. Adventní koncert – Marie Rottrová

1

382

1

28

12. 12. Adventní koncert – Moravanka

1

145

18. 12. Adventní koncert - Aneta Langerová

1

270

3. 12. Koncert Pavel Čadek

CELKEM

26

8 997

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

počet

návštěvnost

7. 1. Divadelní představení – Prachy
17. 2. Opera Konzervatoře P. J. Vejvanovského „Cosi fan
tutte“ – přeloženo na 2022
20. 4. Divadelní představení „Gazdina roba“
21. 9. Divadelní představení – Penzion pro svobodné

1

183

1

255

2

438

pány“
26. 10. Divadelní představení „Dva úplně nazí muži“

CELKEM
Taneční kurzy:
datum název

počet

Podzim 2021 Taneční kurz mládež
Podzim 2021 Taneční kurz pro dospělé

CELKEM
34

návštěvnost

22

2715

9

1000

31

5 040
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Akce pro děti a mládež:
datum název

počet

návštěvnost

7. 2. Dětský karneval s Jirkou Hadašem

28. 2. Pohádka pro děti – Pomněnkové království
21. 3. Pohádka „Princezna se zlatou hvězdou na čele“ –
přeloženo na 2022
25. 3. Přelet nad kukaččím hnízdem – výchovný pořad pro

střední školy – přeloženo na 2022
27. 3. Velikonoční království –

výchovný pořad pro MŠ a ZŠ
13. 4. Výchovný pořad „Malý princ“
20. 4. Výchovný pořad „Gazdina roba“
26. 4. Výchovný pořad „Jak Uhlíř Skoumal Svěráka“
9. 5. Pohádka „Obušku, z pytle ven!“ – přeloženo na 2022
29. 5. Den dětí Města Kroměříže – letiště
21. 5. Výchovné koncerty ZUŠ pro MŠ
26. 6. Brána do prázdnin – Šlajza

1

2000

12. 10. Kazma – pořad pro mládež (influencer)

1

394

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

1

123

20. 10. Výchovný pořad O Balynce

2

360

25. 10. Výchovný pořad pro školní družiny

1

188

1

251

1

181

1

114

děti

„O pračlovíčkovi“
19. 11. Výchovný pořad K. Čapek „Povídky z jedné a druhé
kapsy“
21. 11. Pohádka Lotrando a Zubejda
1. 12. Výchovný pořad Vánoční hvězda
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5. 12. Vodník Česílko – nedělní pohádka pro děti –

přeloženo na 2022
6. 12. Výchovný pořad pro školní družiny „Nad Betlémem

1

94

hvězda svítí“

CELKEM

10

3 705

Vážná hudba:
datum název

počet

návštěvnost

Festival Hudba v zahradách a zámku Kroměříž,
Léto 2021
8. 7. HZZ – zahajovací koncert

1

520

1

200

20. 7. HZZ – Operní večer z děl W. A. Mozarta

1

520

30. 7. HZZ – Koncert „Na poděkování“

1

520

1

520

5

2 280

15. 7. HZZ – Beethoven a jeho současníci na
Arcibiskupském zámku v Kroměříži

1. 8. HZZ – Závěrečný koncert J. Schulmeister

CELKEM
Soutěže a přehlídky:
datum název

počet

návštěvnost

9. 4. Orientální show
23. 4. Show dance
duben Majáles
červen Den tance
27. – 28. 8. Festival vojenských hudeb

CELKEM

36

1

4000

1

4000
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Talkshow, přednášky:
datum název

počet

návštěvnost

20. 1. Cest. přednáška Norsko – Patrik Dekan
19. 2. Pivec Pokec – Tomáš Netopil

1

YouTube 800

1

YouTube 600

1

YouTube 4000

1

YouTube 600

1

YouTube 700

30. 4. Pivec Pokec – Standa Hložek

1

YouTube 650

23. 6. Cestovatelská přednáška Jan Husák „Rakousko“

1

11

17. 9. „Co nám září v září“ – přednáška a pozorování na

1

100

20. 9. Cestovatelská přednáška Richard Jaroněk

1

35

4. 10. Beseda: Srdcovky na cestách – Zdeněk Junák a Jiří

1

50

1

38

1

16

8. 11. Beseda Pavel Nový „S vámi mě baví svět“

1

9

13. 11. Cestovatelská přednáška Tomáš Švaříček

1

13

1

150

15

7772

25. 2. Cest. přednáška „Beer with travel“
5. 3. Pivec Pokec – Marek Dvorník
19. 3. Pivec Pokec – Martin Kapek (skupina Traktor)
1. 4. Pivec Pokec – Tereza Navrátilová a Marco Salvadori
16. 4. Pivec Pokec – Petr Uličný
28. 4. Cestovatelská přednáška Hana Machalová –
„77neuvěřitelných míst Evropy“ – přeloženo na 2022

hvězdárně

Kokmotos
18. 10. Cestovatelská přednáška Pavla Bičíková – Tajemná
Barma
1. 11. Cestovatelská přednáška Jakub Venglář „Vítejte
v Íránu“

8. 12. Cestovatelská přednáška Ostrov Bali – můj druhý
domov – Jiří Kolbaba

CELKEM
37

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2021

Ostatní:
datum název

počet

návštěvnost

23. 1. Reprezentační ples Města Kroměříže
13. 2. Masopustní jarmark
8. 4. Pojď si zahrát Kryla – vzpomínkový pořad k výročí
Karla Kryla
24. 4. Majáles
22. 5. Hanácký jarmark

1

2000

20. -21. 8. Dožínky Zlínského kraje

1

2000

30. 10. Kinokavárna Halloween

1

5

4

32

1

3200

1

2000

1

5000

10. – 13. 11. Mezinárodní festival outdoorových filmů
11. 11. Svatomartinské hodování
25. – 26. 11. Vánoční jarmark
31. 12. Silvestrovský ohňostroj na Hanáckém náměstí

CELKEM

25

14 237

Výstavy:
datum název

počet

návštěvnost

1. 4. Výstava „Kroměřížský salón“ SPVUK
4. 6. – 30. 6. Výstava „Co proběhlo na Dékáčku“

1

200

7. 7. – 28. 8. Výstava „Návraty k přírodě“ Anna Szatmariová a

1

500

1

87

1

500

1

210

1

1500

1

187

Kostase Christidise
1.9. Vernisáž výstavy „Ptáci“ – k 70. výročí narození
Marie Korbelové
1. – 30. 9. Výstava „Ptáci“ Marie Korbelové
7. 10. Vernisáž výstavy Fotobraní
7. – 31. 10. Výstava Fotobraní
10. 11. Výstava Pod modrým nebem - vernisáž
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10. 11. – 3. 12. Výstava Pod modrým nebem

1

541

6. 12. – 31. 12. Výstava Andělé mezi námi – Milada Ivánková a

1

421

1

410

10

4556

Robert Rohál
6. 12. 2021 Výstava Miroslav Karásek – Noviny z celého světa
7. 1. 2022

CELKEM

Facebook
Datum Název soutěže, seriálu

počet

zveřejnění na FB
Od 27. 4. Kulturácké špacír – soutěž

10

Kam nemůžete – šestidílný videoseriál

6

Kde se pivo nevaří - fotoseriál

6

Historie kina Nadsklepí - fotoseriál

6

CELKEM

28

Koncerty pro sociální služby Města Kroměříže
Datum Název

Počet
zařízení

4. 12. Mikulášský punč s Domem kultury

5

CELKEM

5

CELKEM VŠECH USKUTEČNĚNÝCH AKCÍ

158

39

400

50100
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KLUB STARÝ PIVOVAR

Program klubu v době lockdownu

Od ledna roku 2021 spadá Klub Starý pivovar opět pod křídla Domu kultury. Vládní opatření
ovšem neumožňovala v první polovině roku pořádání kulturních akcí v objektu. I přes tyto
překážky jsme představovali a zpřístupnili klub veřejnosti. Většinou pomocí streamovaných
živých přenosů v duchu hesla „Když nemůžete vy za kulturou, půjde kultura za vámi!“ Projekt,
s nímž prozatím nikdo z pracovníků DK neměl zkušenosti, byl velkou výzvou. První se
uskutečnil 19. února.

Následně si ředitel DK v Kroměříži Pavel Sedláček zval na rozhovory osobnosti jako
kroměřížského rodáka, dirigenta Tomáše Netopila nebo lektora společenského tance a
výchovy, choreografa a pořadatele řady sportovně - společenských akcí Marka Dvorníka.
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Třetím a jednoznačně nejsledovanějším hostem byl hostem zpěvák populární hardrockové
kapely Traktor, Martin Kapek. Následoval rozhovor se dvěma nadějnými muzikálovými
zpěváky Terezou Navrátilovou a Marco Salvadorim, kteří působí v Městském divadle v Brně,
kde Tereza hraje titulní roli v Pretty Woman a Marco ztvárnil hlavní roli v Horečce sobotní noci.

Kroměřížský patriot, bývalý český fotbalista a později známý fotbalový trenér Petr Uličný se
posluchačům představil v polovině dubna a sérii on-line rozhovorů z Klubu Starý pivovar
zakončil hulínský rodák, zpěvák a popový idol několika generací Stanislav Hložek. Přenosy byly
k vidění na Youtube kanálu Domu kultury a facebookové stránce, kde mohou i nyní najít diváci
jejich záznamy.

Do celkové koncepce streamů jsme zahrnuli začátkem května vystoupení tří místních kapel
proložené rozhovory a malbou uměleckého díla během přenosu přímo na zeď v sále Klubu
Starý pivovar pod názvem Pivec on-line.
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Hvězdami živého streamovaného koncertu byly kapely jako Patrik Možíš s kapelou EDYT,
rocková kapela DneskaNe a folková kapela Jamtour. Zástupci jednotlivých kapel poskytli
zároveň krátké rozhovory, vedené ředitelem Domu kultury Pavlem Sedláčkem. Diváci měli
možnost poslechnout si povídání se starostou Jaroslavem Němcem, dále s textařem,
kytaristou, členem kapely 44 v klidu a zejména spoluautorem dokumentu o Klubu Starý
pivovar Bronislavem Dupalem. Moderátor debatoval i s Josefem Horou, majitelem
kroměřížské pražírny kávy a Natálií Pospíšilíkovou, studentkou a začínající nadějnou módní
návrhářkou. Členka ochotnického divadla, pracovnice Knihovny Kroměřížska Marcela
Kořínková přiblížila divákům téma bibllioterapie. Nechyběl také rozhovor s kroměřížským
malířem a autorem nádherného atmosférického obrazu na stěně Klubu Starý pivovar Jiřím
Klabalem, který maloval během konání přímého přenosu.
Vytvořené dílo nyní zdobí zadní zeď hlavního sálu.
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Večer plný emocí a skvělé spolupráce celého týmu zachytila ve svých fotografiích a zároveň
poskytla krátký rozhovor kroměřížská fotografka Monika Simonová. Dvouhodinový záznam
streamu je trvale k vidění YouTube kanále DK v Kroměříži.
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Klub Starý pivovar se také podílel na zajištění poslední streamované akce Domu
Kultury v Kroměříži pod názvem Pošlete je ke hvězdám. Soutěž dala příležitost jedné
z regionálních kapel uskutečnit v červnu na terase hotelu U Zlatého kohouta streamovaný
hodinový koncert, živě vysílaný na Facebooku. Vítěznou kapelou se stala Ta(h)udba z Roštína.

Během lockdownového období začaly v Klubu Starý pivovar také práce na zdokonalení
vybavení, pořídili jsme novou projekční techniku. Odborníci instalovali dataprojektor a plátno,
které slouží při konferencích, přednáškách, školeních a tematicky zaměřených projekcích.
Techniku jsme využili také v době oprav Kina Nadsklepí, kdy promítání zajistil Klub Starý
pivovar.
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V prostorách prvního patra se s velkým ohlasem setkala výstava obalů gramofonových LP
desek ze sbírky Vladimíra Beránka, externího spolupracovníka Domu kultury v Kroměříži.
Zajímavou expozici si návštěvníci prohlédli v rámci kulturních pořadů jako jsou koncerty,
besedy nebo filmové projekce. Ve velké většině převládaly obaly vinylových desek dodnes
oblíbených interpretů tuzemské populární hudby (Karel Gott, Helena Vondráčková, Václav
Neckář, Marie Rottrová, Pavel Novák, Věra Špinarová, Stanislav Wabi Daněk, Jaromír Mayer,
Miluška Voborníková, Petr Spálený, Petr Rezek a mnoho dalších).
Návštěvníci ocenili i úroveň fotografií, výtvarníků a grafiků, kteří tyto obaly a booklety
vytvářeli. Většina obalů disponuje autogramy interpretů. Nechyběly ani četné informace o
samotných často kultovních deskách i oblíbených interpretech.
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Spolupráce

Začátkem března, stále v době plné omezení, začala spolupráce Klubu Starý pivovar se ZUŠ
Kroměříž. Zrodila se nová myšlenka fotografické soutěže pro žáky výtvarného oboru ZUŠ
Kroměříž FOTOOKO 2021. Začala tak spolupráce s mladými umělci ze ZUŠ Kroměříž a zapojení
poroty, která hodnotila jednotlivá díla podle svého odborného a uměleckého uvážení. Druhá
klasifikace byla veřejná, odehrála se na facebookových stránkách. Fotografie jsme vystavili ve
výlohách v centru města, a to i díky spolupráci s partnery, kteří pomáhali při realizaci a své
plochy poskytli právě k tomuto účelu. Soutěže se celkem zúčastnilo 107 žáků výtvarného
oboru ZUŠ. Zveřejnili jsme prvních 20 míst ve dvou kategoriích. V červnu se uskutečnilo na
nádvoří ZUŠ Kroměříž slavnostní předávání cen a diplomů.
Dále Klub Starý pivovar poskytl zázemí klubu Festivalu vojenských hudeb, který pořádá
Posádkové velitelství Praha a město Kroměříž.
Konference Voják a město se uskutečnila na podzim v prostorách klubu díky kooperaci se
Státním okresním archivem Kroměříž, Muzeem Kroměřížska a Knihovnou Kroměřížska.
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Spolupráce pokračovala také formou
dramaturgického oboru žáků ZUŠ Kroměříž.

červnového

Závěrečného

vystoupení

Navázali jsme spolupráci s tanečním spolkem Hanácké sóbor, který od konce května začal
jednou týdně využívat prostory hlavního sálu k tréninku.

S postupným uvolňováním přichází další spolupráce s Městským úřadem v Kroměříži a jeho
odbory a organizacemi města jako jsou např. Sociální služby města Kroměříže, dále
Kroměřížsko-sdružení pro cestovní ruch, z. s., Zdravé město Kroměříž. Probíhají u nás také
školení MAP II. Prostory klubu se staly v září také místem, kde se uskutečnil Křest kalendáře
města Kroměříže na rok 2022.
Jedním ze spolků, kteří zavítali do KSP byl také Oblastní spolek ČČK Kroměříž. V říjnu u nás
ocenil bezpříspěvkové dárce krve.
Klub Starý pivovar poskytl zázemí pro VIP hosty v rámci srpnové akce Dožínky Zlínského
kraje, kterou pořádá Okresní agrární komora Kroměříž a město Kroměříž ve spolupráci s
Domem kultury Kroměříž.
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Klub spoluorganizoval Noc vědců v Kroměříži, kde je hlavním pořadatelem Česká astronomická
společnost, také Klub UNESCO Kroměříž. Partnery akce byly Dům kultury Kroměříž a Národní
památkový ústav. V klubu proběhla přednáška astronoma RNDr. Augustina Skopala, Dr. Sc., a
geoložky RNDr. Magdaleny Pospíšilové.
Prostory klubu využili také lékaři, a to v rámci třídenního sympozia Dny intenzivní
medicíny.
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Záměrem klubu je i poskytnutí prostor pro občany. Je tedy občas využívaný k oslavám
narozenin, nebo stužkovacím večírkům.
Zprovoznit místní kavárnu, která by byla k dispozici návštěvníkům při jednotlivých akcích,
se povedlo díky spolupráci s panem Josefem Horou. Návštěvníci kulturních akcí tuto službu
velmi vítali.

Přehled kulturních akcí na klubu
První dlouho očekávanou a možnou akcí pro veřejnost, která proběhla v červnu na klubu
byla cestovatelská přednáška Rakousko: Alpské variace s Janem Husákem. Přednáška zahájila
cyklus Procestujte svět s Domem kultury přesunutých z větší části do prostor klubu.

V srpnu proběhl na nádvoří radnice v rámci cyklu Starý dobrý "BIGBÍT" za velké účasti
posluchačů koncert legendární art rockové kapely Progres 2.
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Prvním hudebním zážitkem ve vnitřních prostorách klubu a zároveň podnikem cyklu "Starý
dobrý bigbít" byl vyprodaný koncert Luboše Pospíšila a jeho skupiny "5P".
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Podzimní program měl zahájit nový programový počin Písničkáři na Pivcu a to konkrétně
zářiovým koncertem buskerky Terez Wrau. Bohužel na poslední chvíli jsme ho museli kvůli
nemoci interpretky zrušit.
Repertoár známých hitů britského bluesmana a rockera Erica Claptona, ale i jiných autorů
anglosaské provenience představila svým koncertem přerovská kapela Blues BazAar. Zazněly
písně od ZZ Top, Sheryl Crow, Kenny Wayne Shepherda, Garyho Moora, BB Kinga nebo Deep
Purple.

Cestovatelská přednáška Unlimited Africa v podání fotografa, cestovatele, potápěče a
autora několika knih Richarda Jaroňka posluchačům přiblížila černý kontinent jeho pohledem.

Opět se na klub vrátila a živě vystoupila kapela Patrika Možíše EDYT s recitálem věnovaným
tvorbě Petra Hapky s texty Michala Horáčka. Hostem byla Tereza Navrátilová.
Blues-soulovou pohodovou muziku si posluchači na Klubu Starý pivovar dopřáli se skupinou
Mothers Follow Chairs & Petrou Polákovou – Uvírovou.
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Do programu klubu jsme také zařadili besedy. Jednou z nich bylo setkání se Zdeňkem
Junákem s názvem Srdcovky na cestách. Pořad s hercem a rozhlasovým moderátorem
Zdeňkem Junákem a Jiřím Kokmotosem byl plný zábavných historek z rozhlasového vysílání, z
natáčení seriálu Četnické humoresky.
To nejlepší z rockové muziky přišlo v polovině října s velmi úspěšným koncertem kapely
Best of Rock.cz.

Zlaté chrámy, kláštery, sochy Buddhy a jedinečnou přírodu měli diváci možnost poznat díky
cestovatelské přednášce Tajemná Barma z cyklu Procestujte svět s Domem kultury v podání
cestovatelky a fotografky Pavly Bičíkové.
V rámci cyklu Písničkáři na Pivcu jsme plánovali koncert harmonikářky Saši Niklíčkové, ale
bohužel se nakonec neuskutečnil. Na konci října ale vystoupil v klubu jeden z
nejtalentovanějších zástupců současné písničkářské generace Michal Horák. Jako předskokan
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zahrál kroměřížský rodák Pavel Mucha. Koncert diváci vyprodali.

Halloweenské promítání bylo novinkou v programu klubu. Ve spolupráci s Kinem Nadsklepí
jsme vytvořili akci, jejíž součástí bylo nejenom hororové promítání, ale také hororový kvíz
z připravenými cenami pro účastníky a tematická výzdoba foyer klubu. Jde o nový počin, který
by se mohl stát do budoucna tradičním programovým prvkem. Jedním z partnerů byl i Planet
Dark, který věnoval ceny do soutěže.
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Začátek listopadu jsme zahájili na klubu přednáškou Vítejte v Íránu z cyklu procestujte
svět s Domem kultury v podání Jakuba Vengláře. S notnou dávkou nadhledu vyprávěl o krásné
zemi, zajímavých lidech a průšvizích, co čekají v místech, kde se noha průměrného turisty
málokdy otiskne.
V pořadí druhou besedou, kterou klub připravil pro své návštěvníky, byl pořad s hercem
Pavlem Novým S vámi mě baví svět … a ze mně (země) se zachvěla. Volně navazoval na
komedii století S tebou mě baví svět, a byl doplněný o další historky a příběhy z hereckého i
soukromého života.
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Po osmi letech se opět vrátil do Kroměříže XIX. Mezinárodní festival outdoorových filmů.
Festival běžel na podzim na celkem třiceti místech České republiky i Slovenska. Diváci viděli
filmy z celého světa, a to z kategorií dobrodružný a extrémní sportovní film, dále horolezecký
a horský, také dobrodružný vodní sportovní film a cestopis. Festival, který se vykazuje
specifickou úzkou skupinou návštěvníků, jsme pořádali po dobu čtyř dnů od 10. do 13.
listopadu. Diváci viděli 16 dokumentů. Přehlídku zakončil besedou Tomáš Švaříček na téma
HINDUSTÁN (Pákistán, Indie a Bangladéš) - Země plná polarit.
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Ve středu 17. listopadu proběhla v prostorách Expozice Karla Kryla a Klubu Starý pivovar
tradiční pietní akce Světlo pro Kryla. Zapálením svíček jsme si připomenuly jednak osobnost
kroměřížského rodáka a také výročí sametové revoluce. Novinkou byla Studna přání a výstava
s názvem Kupředu levá aneb Časy totality v přísálí Klubu Starý pivovar. Možnosti vidět dobové
plakáty trvala do 30. 11. 2021. Po celý den byl volný vstup do Expozice Karla Kryla a od 17
hodin program pokračoval vyprodaným koncertním recitálem dalšího kroměřížského rodáka,
zpěváka a skladatele, člena skupiny 4TET Davida Uličníka, nazvaným Dialogy s Krylem. Šlo o
světovou premiéru programu.

Posledním z cyklu Písničkáři na Pivcu byl brněnský muzikant hrající na violoncello Pavel
Čadek, který vystoupil začátkem prosince s akordeonistou a skladatelem Ondřejem
Zámečníkem.
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KINO NADSKLEPÍ

Kino Nadsklepí začalo rok 2021 nucenou pauzou, spojenou s vládními opatřeními, zakazující
kinematografické projekce, která pokračovala z 12. října 2020. Pracovníci kina tak volně
navázali na úklidové a údržbářské práce v budově. Pokračoval i rozsáhlý projekt rekonstrukce
objektu ze strany zřizovatele. Započala hydroizolace narušené komunikace u budovy a sanace
vlhkého zdiva ve sklepních prostorech pod kinem.

Kinu Nadsklepí se podařilo i přes dlouhou přestávku 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
především o fotoseriál „Historie kina Nadsklepí“, který v několika etapách představoval
dávnou i nedávnou minulost budovy a jehož fotky následně posloužily k výstavě ve foyer.
Kroměřížské kino se také zúčastňovalo videoprezentace s názvem #ukažsvojekino, což byl
iniciativní projekt mezi kinaři z celé České republiky, probíhající celé jarní období.
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Za přísných protiepidemiologických podmínek mohla kina otevřít opět na konci května.

Nadsklepí pokračovalo v trendu čtrnáctidenního programování, protože plán premiér
vykazoval každý týden hned několik změn. Kvůli dlouhé pauze s ohledem na vládní opatření
zakazující kinematografické projekce, jsme několik zahraničních i českých filmů přesunuli na
další rok anebo na neurčito. Mezi ty nejžádanější odložené tituly lze považovat filmy jako
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Mimoni: Padouch přichází, Top Gun: Maverick, Jan Žižka, Vyšehrad: Fylm, Známí
neznámí nebo Tajemství staré bambitky 2. Kina se také obecně potýkala s obrovským
nárůstem audiovizuálního obsahu na tzv. VOD platformách jako Netflix či HBO Go, které
částečně přispěly k diverzifikaci kinematografického trhu a odlivu diváků do online prostředí.
Promítané filmy byly již tradičně zařazeny nejčastěji do kategorií Premiéry, Artkino,
Přidáváme i Bijásek. Premiéry jsou ty nejnovější filmy, které mají v daném měsíci českou
distribuční premiéru. Artkinem rozumíme filmy, které jsou určeny pro náročnějšího diváka.

Přidáváme je sekce určená opakováním filmů 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. Lindemann: Live in
Mocow nebo Bon Jovi from Encore Nights) a v omezené míře i projekce pro školy.

V rámci koronavirových omezení kino posloužilo také jako pronájem prostor pro cizí či
spřátelené subjekty. Vrcholnou akcí se stal závěrečný ceremoniál předávání cen soutěže
animovaných filmů Animág, který poprvé proběhl formou live streamu přímo z kina Nadsklepí
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Rozvolněné léto přineslo v nezměněné podobě tradiční Letní kino na nádvoří radnice.
Celkově se promítalo 18 filmů, na které přišlo necelých 1 500 diváků. Největší úspěch
zaznamenaly české komedie Matky a Prvok, Šampón, Tečka a Karel.
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Od 26. července do 19. října bylo kino Nadsklepí opět zavřené. Tentokrát z důvodu
plánované rekonstrukce vzduchotechniky. Dělníci na zařízení vyměnili komoru plynového
ohřívače, nové jsou i rozvody a otopná tělesa systému ústředního vytápění. Odborníci vyměnili
i kabelové rozvody a instalovali regulační prvky. Účelem celkové rekonstrukce bylo
jednoznačně zvýšení komfortu pro návštěvníky.

Přes plánovanou odstávku provozu v kině probíhal projekce na dvou místech. V již
zmíněném letním kině na nádvoří radnice a také v prostorách Klubu Starý pivovar, který Dům
kultury vybavil novou projekční technikou. Celkově se za dobu zavřeného kina odehrálo 23
projekcí, na které přišlo více než 500 diváků. Stejně jako v případě letního kina nejvíce oslovily
tituly jako Matky, Prvok, Šampón, Tečka a Karel anebo Gump – pes, který naučil lidi žít.
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Diváci se po dokončené rekonstrukci vzduchotechniky i přes stále platná vládní opatření
související s pandemií koronaviru Covid-19 houfně vraceli do kina především na filmy jako
Zátopek, Karel anebo Spider-Man: Bez domova. Velký úspěch zaznamenal Filmový maraton
s názvem „Velká párty se vrací“, který proběhl v tradičním čase státního svátku v noci ze 16.
na 17. listopadu a nabídl průřez blockbusterovým létem. Maraton si nenechalo ujít téměř 200
diváků.
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Kino Nadsklepí bylo v loňském roce zavřené rekordních 232 dnů, a i přesto dokázalo
vygenerovat hrubou tržbu 1 307 310 Kč s návštěvností téměř 11 000 diváků. Nejistá situace
kolem koronaviru způsobila i částečný odsun či zrušení naplánovaných živých vystoupení jako
recitál Karla Plíhala, odbornou interaktivní přednášku hypnotizéra Jakuba Kroulíka, cyklus
setkávání s Youtubery či novou cestovatelskou přednášku Hany Machalové.
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EXPOZICE KARLA KRYLA
Nápaditost, kreativní myšlení, zaujatost akad. architekta Jana Konečného, který je autorem
tohoto „prostoru plného emocí“, je hlavní deviza expozice, kterou kvituje drtivá většina
návštěvníků. Jsou to vesměs lidé, kteří 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.

"Nebuďte skromní, 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 vytvořená, obdivují staří i mladí,
pamětníci i mladá generace. Všichni se však nechávají unášet proudy Krylových nadčasových
myšlenek, což ještě umocňuje styl expozice.

I když je Expozice Karla Kryla přístupná po celý rok, pod vlivem covidové pandemie byla od
ledna do dubna 2021 pro veřejnost uzavřena.

Od května do prosince roku 2021 navštívilo Expozici Karla Kryla 3022 návštěvníků.

Během roku 2021 se však podívat řada známých osobností – například samotný tvůrce
expozice Ing. akad. arch. Jan Konečný, CSc., renomovaný divadelní režisér Mgr. Petr Kracík,
muzikálový herec, člen skupiny 4TET a kroměřížský rodák David Uličník, mladý folkový
písničkář Michal Horák, zpěvák Luboš Pospíšil s kapelou, herec a šansoniér Juraj Bartoň nebo
zpěvákův bratr Jan Kryl s manželkou.
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Expozice slavného kroměřížského písničkáře, která letos v září oslavila sedm let trvání, mnohé
překvapí už jenom tím, jak je koncipována a jak dovede zapůsobit, což spadá na vrub
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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, o čemž 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. Nejsou tady vitríny s muzejními artefakty či
Krylovy osobní předměty, ale vše je postaveno na jeho textech, které spolu s projekcemi a
dalšími efekty tvoří naprosto ojedinělý dojem.
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.
V roce 2021 byli mezi návštěvníky také návštěvníci Letního kina, ale také účastníci Dožínek,
Vojenských hudeb, vánočních trhů atd. Na tyto a mnohé jiné akce využili čestné vstupenky,
nebo bylo vstupné zdarma. Vedle toho expozici navštívili vzácní hosté Města Kroměříž.

17. listopadu 2021 proběhla vzpomínková pietní akce Světlo pro Kryla, jehož součástí byla
světová premiéra koncertního pořadu Dialogy s Krylem v podání Davida Uličníka. Vyprodaná
akce se setkala s velkým diváckým úspěchem.
Lidé se mohou podívat i na zajímavou Výstavu nosičů Karla Kryla a Marty Kubišové, kterou
poskytla společnost Supraphon, anebo další výstavku fotografií, které připomínají slavné
návštěvníky expozice za posledních sedm let.
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Během uplynulého roku přišli také žáci ze základních a středních škol. Současně proběhly i
komentované prohlídky, například pro pacienty Psychiatrické léčebny Kroměříž, pro
slabozraké a nevidomé, neslyšící a tělesně postižené.
Důležité body provozu expozice v roce 2021:
• Tvorba expozičních propagačních materiálů
• Prohlídky expozice pro studenty základních a středních škol, návštěvy známých osobností
• Mediální zájem: noviny, rádio, Český rozhlas, Česká televize, Slovenská televize atd.
• Velký pozitivní ohlas ze strany návštěvníků všech věkových skupin
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PROPAGACE 2021

První čtyři měsíce roku jsme pokračovali ve stejném duchu jako léta předchozí. Velká
změna nastala v polovině roku, kdy vedení organizace zrušilo pozici „propagační referent“.
Práce si rozdělili jednotliví pracovníci programového oddělení. Postupně se zdokonalili v
používání webových stránek, zadávání akcí na web, úpravě fotografií pro účely webových
stránek atd. Pokračovali v tom, co jsme úspěšně aplikovali v minulých letech – kombinaci
tištěné plošné reklamy a elektronické – na webových a facebookových stránkách. Všichni
pracovníci programového oddělení i vedení Domu kultury absolvovali školení na Facebook a
posléze i Instagram tak, abychom drželi „krok s dobou“ a mohli oslovovat rychle a účinně
všechny věkové skupiny. Na facebookových stránkách jsme téměř denně upozorňovali na
následující pořady, umísťovali fotografie ihned po proběhlé akci, vytvářeli „události“ a
„příspěvky“. Základní propagační set – plakáty A3, A4, venkovní panely, poutače, Neshen
nálepky na oknech KSP, DL letáky + širokoúhlý banner pro prezentaci na televizní obrazovce
v Infocentru a kině Nadsklepí zůstal zachovaný beze změny. Mnohem více jsme se však snažili
propagaci umísťovat formou soutěží, zajímavých videí na Facebook, fotografií na Instagram a
také spoluprací s Týdeníkem Kroměřížska. Formou placené reklamy v Infonovinách jsme měli
možnost oslovit téměř všechny občany okresu, protože jsou dodávané do většiny domácností.
Výjimečně, na velké a účelové akce, jsme využívali převěsy v ulicích města a billboard
u supermarketu Tesco (HZZ, adventní koncerty), nově také zeď PALu, kde nám šest reklamních
ploch v rámci „Dohody o podpoře kulturních akcí a aktivit“ poskytuje vlastník zdarma.
Světelnou vitrínu Citylight na Milíčově náměstí jsme v rámci roční výhodné smlouvy pravidelně
obměňovali hudebními cykly písničkářů, cestovatelských přednášek, velkými akcemi. U místní
autobusové zastávky je značný pohyb procházejících osob, zastavují zde linkové autobusy i
městská doprava a propagace je výborně viditelná díky osvětlení i ve večerních hodinách a
v noci.
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3. STATISTIKA
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4. DOPLŇKOVÁ ČINNOST

Doplňková činnost

náklady

výnosy

1 232 154,83

1 699 555,51

467 400,68

Pronájmy movitých věcí

19 730,00

19 730,00

Reklamní činnost

34 325,50

34 325,50

1 753 611,01

521 456,18

Pronájmy nebytových prostor

Celkem za DČ

1 232 154,83

HV

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

521 456,18 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, Sdružení jóga pro dospělé i seniory. Dále zde probíhá setkání
filatelistů, Spolek přátel výtvarného umění Kroměřížska, Klub amatérského filmu Kroměříž,
Fotoklub Kroměříž a Říše loutek.
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Prostory kina Nadsklepí využívají 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
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Kino Nadsklepí:

Hlavní sál
Klubovna
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Klub Starý pivovar
Od ledna 2021 je součástí Domu kultury i Klub Starý pivovar:

Společenský sál
Bar
Klubovna
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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.
Terasu, bowling a prostor pro automaty také pronajímáme dlouhodobě, stejně jako šatny pro
veřejnost v Domě kultury a kině Nadsklepí.

V těsné blízkosti organizace se nachází možnost krytého, hlídaného parkoviště.
V kině Nadsklepí je bar, který provozuje taktéž samostatný subjekt.

V roce 2021 uspořádal Dům kultury tyto jarmarky:

Hanácký den

22. 05. 2021

2 000

Svatomartinské hodování

11. 11. 2021

3 200

25. 11. a 26. 11. 2021

2 000

Vánoční jarmark

Celkem

7 200 návštěvnost
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Plesy v Domě kultury v roce 2021:

Bohužel doba covidová nám nepřála, tak byl pouze jenom jeden ples.

Datum

Název

13. 11.

Reprezentační ples RADIA Kroměříže
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5. EKONOMIKA

Organizace hospodařila v hlavní činnosti s příspěvkem na provoz z rozpočtu zřizovatele ve výši
17 900 000 Kč včetně účelových dotací. V uplynulém roce ovlivnila hospodaření organizace
protipandemická opatření v průběhu celého roku. Hlavní činnost z vlastních zdrojů byla
zisková, i když jsme museli některé připravené kulturní pořady zrušit nebo přesunout
do dalšího roku. Nevyčerpaná částka na účelové dotace ve výši 237 744,41 Kč byla vrácena
na účet zřizovatele. Doplňková činnost byla také zisková, přestože výnosy z krátkodobých
pronájmů byly o 70 procent nižší oproti předpokladu. 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
1 793 511,37 Kč. Z toho nevyčerpaná část limitu prostředků na energie činí 609 473,82 Kč.

Účetní jednotka navrhuje přidělení zlepšeného hospodářského výsledku v celé výši do
rezervního fondu.
Zlepšený hospodářský výsledek by posloužil na úhradu energií a pro rozvoj organizace –
doplnění chlazení vzduchu do systému větrání na KSP, nákup DDHM pro DK, kino, KSP
a EKK.
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Závazné ukazatele rozpočtu

schválený

upravený

čerpání

rozpočet

rozpočet

rozpočtu

24

24

limit počtu pracovníků v hlavní činnosti
celkem provozní výdaje

17 900 000

z toho: limit prostředků na platy

17 900 000

17 052 781,77

8 355 000

8 355 000

8 355 000

2 871 000

2 871 000

2 871 000

1 759 000

1 759 000

1 149 526,18

4 915 000

4 915 000

4 677 255,59

17 900 000

17 900 000

17 052 781,77

limit prostředků na zákonné
odvody
limit prostředků na energie
CELKEM
limit na ostatní výdaje
Příspěvek na investiční výdaje
Výnosy z vlastních výkonů (-)
Příspěvek od zřizovatele

Rozpočet organizace čerpala v souladu se závaznými ukazateli – limitem prostředků
na platy, limitem prostředků na zákonem stanovené odvody (SP+ZP+FKSP) a limitem
prostředků na ostatní výdaje.
Čerpání limitu prostředků na energie bylo nižší o 609 473,82 Kč a bylo způsobeno omezením
provozu v budovách 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

0,00

Dožínky Zlínského kraje

430 000,00

316 000,00

316 000,00

Festival vojenských hudeb

200 000,00

111 000,00

111 000,00

Hudba v zahradách a zámku

300 000,00

300 000,00

300 000,00

Rozsvícení vánočního stromu

110 000,00

160 000,00

63 826,15

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

Youtubeři

130 000,00

130 000,00

98 889,35

Koncertní cyklus KSP

265 000,00

265 000,00

265 000,00

Brána do prázdnin

0,00

22 000,00

22 000,00

Čtvrtky na Velkém

0,00

259 000,00

259 000,00

Slavnostní ukončení roku 2021

0,00

257 000,00

146 540,09

1 900 000,00

1 900 000,00

1 662 255,59

Celkem

Organizace obdržela účelové prostředky ve výši 1 900 000 Kč na výše uvedené účelové akce.
Protipandemická vládní opatření v závěru roku 2021 omezila uskutečnění účelových akcí
koncem listopadu a v prosinci 2021.
Nevyčerpané finanční prostředky na účelové akce Rozsvícení vánočního stromu a Youtubeři
ve výši 127 284,50 Kč jsme vrátili na účet zřizovatele dne 22. 12. 2021.
78

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2021

Nevyčerpané finanční prostředky na účelovou akci Slavnostní ukončení roku 2021 ve výši
110 459,91 Kč vrátila organizace na účet zřizovatele dne 12. 1. 2022.
Vyúčtování účelových akcí jsme předložili zřizovateli v lednu 2022.

Organizace do svého rozpočtu obdržela účelový dar ve výši 220 038 Kč od ART Collegia 2002
Kroměříž z. s., ve prospěch kulturní akce Hudba v zahradách a zámku Kroměříž. Přijetí tohoto
daru předem schválil zřizovatel. Celou částku jsme plně využili ve prospěch výše uvedené
účelové akce.
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FONDY

Fondy účetní jednotky v celkové výši 2 937 589,21 Kč jsou plně kryté finančními prostředky
na bankovních účtech organizace.

Investiční fond jsme použili na opravu vzduchotechniky Divadelního sálu. Koupili jsme
promítací plátno a projektor do kina Nadsklepí, sledovací reflektor, reproboxy, osvětlovací pult
a mikrofonní set do KSP. Pro použití na venkovních i vnitřních akcích byla zakoupena pódiová
podesta. Fond investic tvořily jednak odpisy DHM a také byl posílený schváleným převodem
z rezervního fondu ve výši 1 150 tis. Kč.
Rezervní fond ze zlepšeného HV – prostředky tohoto fondu posloužily na posílení fondu
investic, na nákup PC a upgrade účetních a mzdových programů organizace.
Rezervní fond z ostatních titulů – prostředky tohoto fondu jsme použili na posílení fondu
investic. Organizace do svého rozpočtu obdržela účelový dar ve výši 220 038 Kč od ART
Collegia 2002 Kroměříž z. s. ve prospěch kulturní akce Hudba v zahradách a zámku Kroměříž.

Bankovní účet FKSP má zůstatek 120 598,75 Kč, zůstatek Fondu FKSP je 127 098,59 Kč. Rozdíl
je tvořený nepřevedením přídělu z platů a čerpáním příspěvku na stravenky za prosinec
k 31. 12.2021. Převody proběhly v roce 2022.
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OPRAVY A ÚDRŽBA

V roce 2021 organizace zajistila opravu vzduchotechniky divadelního sálu DK, která byla
financovaná z investičního fondu.

Stavební údržbu jsme zaměřili na pokrytí potřeb jednotlivých budov. Na DK to byla oprava
chladícího zařízení, dále oprava regulačních klapek vzduchotechniky, zatékání střechy, oprava
venkovních teras u Zrcadlového sálu, prasklého potrubí, nouzového osvětlení a výtahů. Na KSP
proběhly elektroinstalační práce a oprava EPS. Na kině se uskutečnila oprava čerpadla a
vzduchotechniky. Na EKK opravila firma vodoinstalaci a nouzové osvětlení. V restauraci Scéna
proběhla výměna výparníku topení. Dále oprava obkladů a malby na bowlingu a další opravy
spojené s provozem zařízení.
U oprav strojů a zařízení proběhla na DK oprava strojů na úklid a servis a údržba automobilů
VW Crafter a Citroen Berlingo. Na kině opravili specialisté systém opon. Na KSP upravila firma
ovládání osvětlení a zabezpečovacího systému.

Revize a servisní prohlídky na Domě kultury, kině Nadsklepí, Klubu Starý pivovar a Expozici
Karla Kryla probíhaly v průběhu roku v souladu se zpracovaným dlouhodobým plánem revizí.

PRACOVNÍCI A PLATY
Pro pracovníky organizace byl rok 2021 opět velmi atypický. Již začátek roku se nesl ve
znamení velmi intenzivních protipandemických opatření, která znemožňovala téměř pět
měsíců realizovat jakoukoliv kontaktní kulturní nebo doplňkovou činnost. Tento stav měl dopad
jak na stálé pracovníky, tak i na pracovníky pracující na DPP a DPČ. Během pozdních jarních
měsíců se situace stabilizovala a začátkem léta se vrátila do stavu před pandemií. Bohužel
konec roku byl opět ve znamení restrikcí ze strany vlády vzhledem k přetrvávající pandemii.
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I přes všechny tyto nepředvídané události se pracovníci přizpůsobili novým podmínkám. Své
úkoly plnili, i když docházelo k programovým změnám, rušení a překládání kulturních pořadů,
které provázelo vracení zakoupených vstupenek, a to v nemalém finančním objemu.
Čas útlumu, kdy nebylo možné realizovat živou kulturu jako takovou, jsme využili k opravám i
údržbě všech objektů a činnostem, které nebylo možné realizovat za plného provozu.
Z důvodu zefektivnění a optimalizace práce, bylo rozhodnuto o organizační změně, která
spočívala ve snížení počtu pracovníků. K datu 1. 5. 2021 byla zrušena pozice propagační
referent, pracovní náplň zaměstnance byla rozdělena mezi ostatní pracovníky programového
oddělení.

Celkový roční přepočtený počet stálých zaměstnanců: 22,48

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

9

DPP

12

Dobrovolnické smlouvy

0
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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 2021 nebyl prostor
pro jejich využití.
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6.ZÁVĚR
Dům kultury v Kroměříži má za sebou druhý rok poznamenaný covidem. Přesto se jeho
zaměstnanci snažili udělat maximum možného, aby potěšili lidi ve městě i okolí. Je třeba jim
za práci poděkovat, stejně jako zřizovateli, tedy Městu Kroměříži. Organizace i v nesnadné
době ekonomicky obstála.

Děkujeme také všem návštěvníkům a příznivcům. Lidem, kterým by bez kultury něco
podstatného v životě chybělo. Zachovejte nám přízeň. Věřte, že uděláme maximum pro Vaši
spokojenost.

Pavel Sedláček
ředitel organizace
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Zpracoval: ředitel Mgr. Pavel Sedláček a kolektiv zaměstnanců DK
V Kroměříži dne 25. 3. 2022
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