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Obchodní jméno:        T klub – kulturní agentura, příspěvková organizace 

 

Sídlo:                           Zemědělská 592, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm 

 

Právní forma:              příspěvková organizace města s právní subjektivitou 

 

Datum vzniku:             11. 6. 1992 

 

Místo zápisu:               Krajský soud v Ostravě, 

                                     Obchodní rejstřík, oddíl  Pr, číslo vložky 17   

 

Předmět  činnosti:        pořádání kulturních akcí, činnost zprostředkovací, vydavatelská,  

                                     činnost  propagační, hostinská činnost, zajišťování ozvučení                                          

 

IČ:                                44740743 

 

DIČ:                                --- 

 

Číslo účtu:                   České spořitelna, Rožnov pod Radhoštěm:  1763812319/0800. 

 
 T klub – kulturní agentura, příspěvková organizace (TKA)  organizuje většinu kulturních akcí v Rožnově 

(koncerty vážné hudby, výstavy, divadla, besedy, koncerty, pořady pro školy,..). TKA dramaturgicky zajišťuje 

výstavní Galerii Na Radnici v budově Městského úřadu na Masarykově náměstí a výstavní Galerii Na 

Letné v budově Městského úřadu vedle polikliniky. Je také vydavatelem čtrnáctideníku mikroregionu 

Rožnovsko SPEKTRUM ROŽNOVSKA. 

Ve Společenském domě  v  Rožnově p/R. má naše agentura v pronájmu velký sál. Naší snahou je využívat 

tento sál k organizování kulturních akcí, plesů, tanečních a jiných kulturně – společenských akcí. Sál dále také 

pronajímáme soukromým osobám, firmám a organizacím k pořádání konferencí, seminářů, plesů i k pořádání 

kulturních akcí, tak, abychom co nejvíce snížili ztrátovost. Podle požadavků pořadatelů jsme schopni zajistit 

akci na sále s kompletním ozvučením či celou akci tzv. „na klíč“.    

Zastupitelstvem města, změnou ve statutu, bylo rozhodnuto, že naše TKA je od 1. ledna 2008 také 

provozovatelem kina. Současně máme ve správě i budovu kina, která je v majetku města.   
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Od letošního roku má rozhodnutím Rady města TKA v gesci také pořádání jarmarků. Zorganizovali jsme a 

celkově zajistili dva, které v minulosti pořádalo město Rožnov pod Radhoštěm. Jednalo se o Josefský jarmark 

a Všesvatský jarmark. 

 

Hospodářský výsledek TKA je za rok 2011 : 5.001,77 Kč 

T klub – kulturní agenturu podpořily v roce 2011 finančně tyto firmy:  

AGH VLT a.s., Deza, CS Cabot, Robe, Remak, Regomarket, Loana, Motýl media, Pivovar Radegast, 
Solartec, B-mobil, Dobiáš, Vae therm, Repont, Cobbler, Grafia Nova, Montezi, myonic, On Semiconductor, 
JETI model, Alpine, Bárta a Cihlář, Reton, Izolting, Nosta, Elektro Pavlica, Miroslav Chuděj, s.r.o., Sates 
Morava. 
 

Mediální partneři:  

Miger, Spektrum Rožnovska, MF dnes, Jalovec, Rožnovský prostor, Valašský deník, TV Beskyd, rádio Čas, 
rádio Valašsko, Informační centrum. 
 

Granty poskytli: Zlínský kraj,  Hudební nadace OSA, Nadace Český hudební fond.      

 

Zaměstnanci TKA na hlavní pracovní poměr v roce 2011: 

1. L.V. - ředitelka  -  571 651 233, +420 603 256 266 

2. P. K. - účetní  -  571 651 233 

3. M. P.  - ekonomka - 571 651 233 

4. D. C.  - dramaturg, zaměstnána do 31. 8. 2011 

5. R: R. - dramaturg -  571 620 222   

6. R. K. - grafik, výstavář -   571 620 223 

7. Mgr. L. P. -  šéfredaktor  -  571 651 796  

8. Š. T. – redaktorka – 571 651 796, zaměstnána do 30. 6. 2011   

9. L. G. – grafik – 571 620 223 

10. P. Š.  – správce počítačové sítě  – 571 620 222 

11. P. F. – technik  – 571 620 222  

12. P. J. – provozní manažer/dramaturg kina Panorama – 571 654 727  

Počet zaměstnanců na dohody o pracovní činnosti v roce 2011: 16 

E-mail: tka@tka.cz,  spektrum@tka.cz, kino.roznov@tka.cz, ekonomicke@tka.cz, provoz@tka.cz,  

lenka.vicarova@tka.cz  
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T klub – kulturní agentura (dále jen TKA) je kulturním a společenským zařízením města Rožnova pod 

Radhoštěm. Umožňuje uspokojování společenských, kulturních a estetických potřeb obyvatel města i jeho 

návštěvníků, dále zvyšuje jejich informovanost v různých oblastech života rožnovského regionu. Ve své 

činnosti se zaměřuje na všechny věkové, profesní i sociální vrstvy občanů.  

V průběhu roku 2011 připravil TKA 133 akcí, které navštívilo 13584 diváků. Snahou všech pracovníků bylo 

zabezpečovat rovnoměrně kulturní nabídku všem věkovým i zájmovým vrstvám obyvatel Rožnova pod 

Radhoštěm, ale také sezónním návštěvníkům.  

K pořádání jednotlivých akcí bylo využíváno několik prostorů, dle typu programu. Byl to jednak Společenský 

dům, jehož sál má TKA ve své správě (divadla, koncerty, přehlídky, výstava), dále pak kino Panorama 

(filmové produkce, filmový festival, programy pro školy), koncertní sál ZUŠ, katolický kostel (koncerty 

vážné hudby), restaurace Harcovna (koncerty) a v neposlední řadě chodby městského úřadu (výstavy). 

Uvedený systém využívání více prostorů je organizačně velmi náročný. Nejen na přípravu - osvětlení, 

ozvučení, zabezpečení dostatečných míst k sezení aj., ale také po skončení akce - uvedení prostorů do 

původního stavu. V současných podmínkách je to však jediný možný způsob, jak připravit jednotlivé 

akce nejen technicky, ale také ke spokojenosti návštěvníků, a nás jako pořadatelů. Celkem se v roce 

2011 uskutečnilo v sále Společenského domu 115 akcí. Bylo to 96 placených akcí včetně 18 lekcí Předtaneční 

společenské výchovy žáků ZŠ, 11 lekcí Taneční a společenské výchovy žáků SŠ a 13 lekcí Tanečních kurzů 

pro dospělé, 2 dnů divadelního představení žáků ZŠ a MŠ Horní Bečva, 2 dnů vědomostní soutěže Moudrá 

sovička a 4 dnů výstavy Kouzlem adventního času. Dále se v sále uskutečnilo 18 akcí TKA a 1 akce jiných 

organizací (bezúplatně). I přesto však není možné připravovat některé technicky a prostorově náročnější 

programy, o které by jak agentura, tak veřejnost měly  jistě zájem. Například větší divadla, která mají 

náročnější technické a prostorové požadavky. Nabízí se sice Janíkova stodola ve Valašském muzeu, ta sice 

disponuje prostorem, technickým vybavením, zázemím pro účinkující, ale vysoký nájem a  upřednostňování 

akcí VMP jsou důvodem, že ji není prakticky možné využívat. Proto TKA musí programovou  nabídku   

přizpůsobovat těm možnostem, které má. 

V rámci propagace akcí TKA a prodeje vstupenek na ně probíhá aktivní spolupráce s knihkupectvím 

Knihcentrum.cz  na předprodej vstupenek  a také nově smluvně s IC města Rožnov p. R.  Vstupenky se 

samozřejmě předprodávají i v kanceláři TKA. 

Činnost TKA se v průběhu roku 2011 dělila na část programovou, která v sobě zahrnuje pořady pro MŠ a I. 

stupeň ZŠ, kterých bylo připraveno 16 s návštěvností 3258 dětí. Dále pořady  pro II. stupeň ZŠ  a studenty SŠ. 

Těch se uskutečnilo 12 s účastí 1944 žáků a studentů. Pro rodiče s dětmi byl připraven 1 program – Hurá 

prázdniny s účastí 106 dětí. 
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V roce 2011 probíhaly také koncerty vážné hudby v rámci dokončení 25. sezony Kruhu přátel hudby. V rámci 

každé sezony Kruhu přátel hudby je připraveno 8 koncertů. Sezona je vždy připravena na kalendářní školní 

rok. V kalendářním roce 2011 jsme měli možnost přivítat  1000 posluchačů a milovníků vážné hudby na 5 

koncertech + 3 dalších. Ukončení 25. sezony Kruhu přátel hudby proběhlo varhanním koncertem Václava 

Návrata a Aleše Bárty v měsíci květnu 2011. Kruh přátel hudby jsme museli z finančních důvodů zrušit, ale 

v nabídce koncertů vážné hudby pokračujeme ač v menší míře, stejně kvalitním výběrem. Koncerty vážné 

hudby jsou vždy milým večerním zastavením v naší uspěchané době a jsme rádi, že našim pravidelným 

návštěvníkům tyto  můžeme stále zprostředkovávat. V letošním roce jsme opět navštívili koncert Janáčkovy 

filharmonie v Beskydském divadle v Novém Jičíně se kterým probíhá dlouholetá spolupráce a o tento koncert 

navštívený v příjemném prostředí divadla je dlouhodobě velký zájem. Uspořádali jsme navíc 3 další koncerty 

vážné hudby, a to koncert Felixe Slováčka a Borise Krajného, komponovaný koncert rožnovské rodačky, 

sopranistky Eva Melichaříkové a přátel a koncert renomovaného pěveckého sboru Scholy Gregoriany 

Pragensis. 

Rock, folk, alternativní hudba … Připraveno bylo 12 koncertů různých žánrů, na kterých vystoupilo 17 kapel, 

s návštěvností 1312 posluchačů. Dále diskotéky pro studenty rožnovských středních škol s celkovou 

návštěvností 1520 osob. Uskutečnil se také tradiční Retroples, který navštívilo 441 hostů.  

Besedy se uskutečnily 4 s návštěvností 172 posluchačů. Tradičně velký zájem  byl o všechny  programy 

připravené v rámci Klubu cestovatelů. Těch proběhlo 8 s účastí 529 návštěvníků. Bylo odehráno 8 divadelních 

představení, z toho 3 amatérské, 5 profesionálních, které vidělo 1374 diváků. Každoroční akci Setkání 

heligonkářů navštívilo 178 posluchačů. Literární soutěže  XVII. ročníku rožnovského fejetonu 2011 a Klíčku 

se zúčastnilo 42 soutěžících, následně byl vydán Almanach nejlepších prací literární soutěže. Také dva 

žánrově odlišné festivaly se těšily přízni návštěvníků. Mezinárodní filmový festival dokumentárních filmů 

Jeden svět 2011 navštívilo 214 diváků a 1622 žáků ZŠ a studentů SŠ rožnovských škol. Na letním hudebním 

multižánrovém festivalu 22. valašském folkrockování jsme přivítali v areálu Valašského muzea v amfiteátru 

Na Stráni 948 návštěvníků.  

Josefský i Všesvatský jarmark zorganizovaný poprvé T klubem – kulturní agenturou se těšil hojné 

návštěvnosti jak prodávajících stánkařů, tak návštěvníků. Prodejců se na Josefský jarmark přihlásilo 95 a na 

Všesvatský jarmark 118. 

V letošním roce se uskutečnila další sezóna nedělních koncertů v hudebním altánu v parku u Společenského 

domu. Idea byla a je oživit hudební altánek hudbou, tak jak to bývalo v minulosti, kdy byl Rožnov lázeňským 

městem a ze stejného místa zněla hudba pro korzující, nejen lázeňské hosty. Sezóna uspořádání koncertů byla 

v tomto roce od června do srpna každou druhou neděli v měsíci v čase od 15 hodin do maximálně 16.30 

hodin. V tomto období se uskutečnilo dohromady 11 koncertů. Průměrná návštěvnost byla cca 50 posluchačů 

na koncert. V dramaturgii jsme zvolili možnost představit převážně rožnovské muzikanty jak malé, tak velké. 

Po proběhnuvší sezóně jsme přesvědčeni, že tento směr je správně zvolený. MŠ i pěvecké sbory ZŠ či SŠ 
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mohou prezentovat svůj talent nejen na různých soutěžích a besídkách na svých „domovských scénách“, ale 

právě díky altánu mohou potěšit své blízké i procházející turisty v příjemném prostředí parku. Pokud vyjde 

počasí je to opravdu příjemný zážitek. Nezapomínáme také na naše seniory, kteří na svou oblíbenou 

„dechovku“ přicházeli v hojném počtu a taktéž velmi kladně hodnotíme vystoupení rožnovských folklorních 

souborů a jejich cimbálových muzik. Ač vystupují často v nedalekém muzeu, i u altánu si své početné 

publikum našli. Podotýkáme, že na těchto koncertech se nevybírá žádné vstupné a díky tomuto je návštěvnost 

uspořádaných koncertů slušná. O finanční stránku zabezpečení těchto akcí se vedou debaty kde a jak získávat 

peníze. Uspořádání koncertů není však příliš finančně  náročné, vzhledem k tomu, že se stále držíme původní 

myšlenky, a to pořádat nadále koncerty tzv. z našich domácích zdrojů. Systém, kdy vystoupí folklorní 

soubory, které obdrží grant z MěÚ Rožnov p. R. za nulový honorář je příjemný a navíc byly tyto koncerty 

hojně navštívené. Vystoupení MŠ je také za symbolickou cenu a také hojně navštívené. Tyto koncerty mají 

smysl a splňují představu či ideu koncertů v hudebním altánu v Rožnově p. R. Díky nejistému počasí je i 

jednodušší odvolat vystupující hodinu před zvukovou zkouškou v místě bydliště než muziku, která musí vyjet 

například 2 hodiny nebo ještě dříve před zvukovou zkouškou. Přesouvat akci do náhradního zastřešeného 

prostoru absolutně ruší smysl těchto koncertů. Doba hraní, tedy cca 60 – 80 minut, se osvědčila a je 

dostačující, navíc hned po ukončení produkce v hudebním altánu nastupuje produkce v zahradní restauraci 

Společenského domu.  

Výstavní činnost v roce 2011  představovala nejen fotografické práce na různá témata, ale také skicy, básně či 

grafiky. V Galerii Na Radnici v lednu mohli návštěvníci zhlédnout výstavu fotografií uvedenou pod názvem 

Inkognito zlínského fotoklubu Okamžiky a další fotoskupiny SPŠP – COP Zlín, která svou část 

vystavovaných fotografií nazvala Světlo a cit. Dále se představil Rožnovák PhDr. Jiří Langer se svou 

výstavou, která nesla název Z rožnovských skicáků. V období prázdnin je vždy prostor ke zhlédnutí výstavy 

některého z našich družebních měst. Tamáš Jámbori z Körmendu nabídl na výstavě pod názvem 

Architektonické a přírodní dědictví města Körmend panoramatické snímky a fotomontáže. Závěr roku patřil 

velmi vzácné výstavě, která nesla název Valašsko v srdci. Dva významní valašští umělci akademický malíř 

Luděk Majer a básník Metoděj Jahn vystavili v citlivě komponovaném souznění svá díla. V Galerii Na Letné 

pokračovala stálá výstava prací žáků výtvarného oboru ZUŠ. Celkem se uskutečnilo 5 neplacených výstav. 

 

V rámci zlepšení hospodářského výsledku T klubu – kulturní agentury jsme zajišťovali prodej občerstvení na 

4 velkých akcích a to na Josefském jarmarku, Všesvatském jarmarku, Valašském folkrockování a na akci 

Slavnostní rozsvícení vánočního stromu. 

V budově T  klubu jsme pronajali sál 5x, venkovní občerstvení se zahrádkou po dobu šesti měsíců. 
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Příloha č. 1  ke zprávě o činnosti TKA za rok 2011 

 

Programy pro MŠ, I. stupeň ZŠ                             počet představení        počet návštěvníků  

27. 1. Pinocchio 2                                     305 

22. 2. Káťa a Škubánek 2                                     296 

17. 3. Sněhurka 2 427 

13. 4. Honza Nebojsa 2 426 

12. 5. Jak se zbavit čerta 2 387 

  3. 6. Rožnovská valaška – Čert a Káča 2 500 

19. 10. Pantomima - Kufřík 2 299 

22. 11. Jak víla modrovláska 2 378 

 

Celkem bylo odehráno 16 představení, kterého se zúčastnilo 3018 dětí. Každé představení také navštívilo 

bezplatně průměrně 15 dětí ze Základní školy praktické. Celkem 3258 dětí. 

 

Programy pro II. stupeň ZŠ a SŠ                            počet představení        počet návštěvníků 

  9. 2. Robinson Crusoe 2 322 

 

Celkem proběhly 2 představení, kterých se zúčastnilo 322 žáků. 

 

Programy pro I. a II. stupeň ZŠ a SŠ 

4. 4. – 8. 4. Jeden svět 2011 – dokumentární filmy          10                                   1622 

 

Celkem proběhlo 10 představení, kterých se zúčastnilo 1622 žáků. 

 

Pořady pro rodiče s dětmi                                       počet představení         počet návštěvníků 

10. 6. Hurá prázdniny  1  106 
 
Programu se zúčastnilo 106 dětí, rodiče měli vstup zdarma. 
 

Kruh přátel hudby - dokončení 25. sezóny + koncerty vážné hudby                                                    
                počet návštěvníků 

25. 1. Trio Nété                                                                                                      13 + 41 

15. 2. Stadlerovo klarinetové kvarteto                                                                   10 + 41 

10. 3. Janáčkova filharmonie Ostrava - zájezdové představení 

          v Beskydském divadle v Novém Jičíně       7 + 41 
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 5. 4. Jan Souček, Lukáš Klánský  5 + 41 

18. 5. Václav Návrat, Aleš Bárta  88 + 41  

12. 5. Felix Slováček a Boris Krajný   148   

30. 9. Eva Melichaříková a přátelé   176 

12. 12. Schola Gregoriana Pragensis   348 

Abonentní předplatné zahrnuje 8 koncertů, od ledna do května (konce 25. sezóny) bylo uvedeno 5 koncertů. 

Celkový počet předplatitelů byl v období leden – květen 41 osob. Doprodáno bylo 123 vstupenek. Celková 

návštěvnost byla 328 posluchačů na koncertech Kruhu přátel hudby. 

Koncerty vážné hudby proběhly 3 a navštívilo je celkem 672 posluchačů. 

Celkem navštívilo koncerty vážné hudby v rámci KPH i mimo něj celkem 1000 posluchačů. 

 

        

Rock, folk, folklor, alternativa...           počet návštěvníků 

28. 1. Lucie Rédlová a Garde  25 

  8. 2. Valašská bluesová společnost                                                                         44                               

11. 2. Ondřej Smeykal a Miloš Dvořáček   70 

12. 3. Jablkoň a Hromosvod   96 

  8. 4. S.S.O.G.E. + Endless      65 

11. 4. Pavlína Jíšová a přátelé   27 

22. 5. Zbyněk Terner a Joe After Trio   59 

19. 9. Ivana Bittová a Moravskoslezské komorní sdružení 192  

 4.10. Karel Plíhal 235 

23. 10. Slet bubeníků 205 

16. 11. Jaroslav Samson Lenk   64 

29. 12. Ein kessel buntes – Of my wen, Spytihněv, Divní hosti, Óda 230 

 

  

Celkem vystoupilo 17 skupin na 12 koncertech, které navštívilo 1312 posluchačů. 

 

Hudební akce v T klubu                                      počet akcí                 počet návštěvníků 

Diskotéky pro studenty rožnovských středních škol      38                                 1520   

 

V T klubu se uskutečnilo 38 akcí, které navštívilo 1520 mladých lidí. 
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Ples                                                                                                                  počet návštěvníků 

19. 2. Retroples                                      441                                     

Tradiční ples T klubu – kulturní agentury navštívilo 441 lidí. 
 

Přednášky                                                                                                      počet návštěvníků 

20. 1. Jiří Černý – Rockování 42 

24. 3. Jiří Černý – Neil Young 32 

21. 9. Jiří Černý – Rockování 32 

24. 11. Jiří Černý – U2 66 

  

Celkem se uskutečnily 4 přednášky (besedy), které navštívilo 172 posluchačů. 

        

Klub cestovatelů                                                                                              počet návštěvníků 

13. 1. Probuzení rakouských Alp 71 

10. 2. Ekvádor a Galapágy 64 

31. 3. Malý Tibet 64 

28. 4. Stopem do světa na sedm let 68 

26. 5. Skandinávie 2010 63 

22. 9. Východopamírským traktem na Marxe a Engelse 65 

27. 10. Za kytkami a lidmi horského království Lesotha 70 

1. 12. Balkánem na skok do Asie 64 

 

Celkem se uskutečnilo 8 cestopisných přednášek (besed) s promítáním fotografií  dataprojektorem, kterých se 

zúčastnilo 529 návštěvníků. 

 

Divadelní představení                                                                                     počet návštěvníků 

26. 1. Okénko – ochotnické divadlo Chaos   218 

27. 1. Okénko – ochotnické divadlo Chaos  223 

24. 2. Milostný trojúhelník  232 

17. 3. Jakeovy ženy  124 

27. 4. Klíče na neděli – divadlo Těškovice  149 

19. 5. Na útěku – divadlo Ungelt  216 

16. 6. Comedyexpress   61 

13. 10. Manželské iluze  151 
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Celkem bylo odehráno 8 divadelních představení, které navštívilo 1374 diváků. 

 

 

Festivaly  a setkání                                                         počet návštěvnníků  

4. 4. – 6. 4.  Jeden svět 2011+ (filmový festival dokumentárních filmů)             180 + 30 hostů 

19. 6. 23. setkání heligonkářů              178                                             

12. 8. 22. valašské folkrockování (+ sponzorské vstupenky)                               689 + 259  

Vystoupili: Vlasta Redl s kapelou Los Redlos, Aneta Langerová s kapelou,  

Dub.o.net, Vltava, Le Pneumatiq   

 

Celkem proběhly 3 akce, které navštívilo 1336 lidí. 

 

Ostatní pořady                                                                                                počet návštěvníků 

8. 12. XVII. rožnovský fejeton 2011 a Klíček 2011                                17 + 25 

 

Akce se zúčastnilo 42 soutěžících.   
 
Jarmarky 
18. – 19. 3. Josefský jarmark 
21. – 22. 10. Všesvatský jarmark 
 
 
 
Koncerty v Hudebním altánu 

5. 6. Komorní žestě 

11. 6. Jaro vítáme tě hudbou 

12. 6. Koncert žáků soukromé hudební školy Jofiel 

19. 6. 23. setkání heligonkářů 

26. 6. Na téj lúce zelenej 

10. 7. Beata Bocek 

24. 7. Záhořané 

7. 8. Odpoledne s malým Radhoštěm 

14. 8. Sándor Mester 

21. 8. Od Bacha po Vlacha 
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4. 9. Nedělní odpoledne s Javořinou 

 

Celkem se uskutečnilo 11 bezplatných koncertů s návštěvností cca 550 posluchačů. Průměrná návštěvnost na 

koncert byla 50 lidí. 

 

Výstavní činnost  
 
Galerie Na Radnici MÚ 

6. 1. – 30. 3. – Inkognito – fotoklub Okamžiky Zlín, Světlo a stín – fotoskupina SPŠP – COP Zlín – výstava 

fotografií 

31. 3. – 30. 6. – Z rožnovských skicáků – výstava kreseb PhDr. Jiřího Langera 
 
1. 7. – 4. 10. – Architektonické a přírodní dědictví města Körmend - panoramatické snímky a  
fotomontáže města Körmend Tamáše Jámboriho  
 
6. 10. – 3. 1. 2012 – Valašsko v srdci -Metoděj Jahn – básně, ak. mal. Luděk Majer - grafika, kresby 
Výstava významných valašských umělců. 
 
 

Galerie Na Letné MÚ 

Stálá výstava prací žáků výtvarného oboru ZUŠ 

 
 

 

strana 11 z 29 



Příloha č. 2  ke zprávě o činnosti TKA za rok 2011 

KINO PANORAMA 
 

Snahou kina Panorama je i nadále sestavení a nabízení co nejpestřejšího programu. Programu sestaveného ze 

snímků různorodých formátů a žánrů, které mají potenciál oslovit a zaujmout všechny věkové a zájmové 

skupiny obyvatel města a okolí. 

Kino prošlo v roce 2011 velkou změnou, co se techniky týče snad největší za poslední desítky let. Díky 

příspěvku Státního fondu pro podporu a rozvoj české kinematografie a Města Rožnov pod Radhoštěm se 

podařilo realizovat digitalizaci kina, tedy přechod z promítání z klasického 35 milimetrového filmového pásu 

na digitální způsob projekce. Tento krok byl zcela zásadním pro zachování kina ve městě vzhledem 

k minimálnímu počtu nových filmových titulů, které během roku vycházejí na původním klasickém pásu. 

Program kina by tedy byl bez realizace tohoto projektu omezen na několik málo titulů, které distribuční 

společnosti vydají v malém počtu 35 milimetrových kopií a na reprízy starších filmů. Díky realizaci 

digitalizace se také podařilo dosáhnout toho, po čem návštěvníci kina již delší dobu volali, tedy promítání 

filmů v termínu české premiéry. Dříve vzhledem k omezenému počtu filmových kopií dorazil film do 

rožnovského kina s tří až čtyřtýdenním zpožděním. Nová technologie již v současné době ukazuje, že zapůjčit 

do našeho kina film přímo v den jeho české premiéry není problém a distribuční společnosti v tomto vycházejí 

vstříc i menším kinům, jako je to naše. Důsledkem realizace digitalizace se mírně zvýšilo vstupné, minimální 

ceny vstupenky na konkrétní tituly je určována distribuční společností, která na ten který film vlastní práva 

pro Českou republiku. 

Mimo pravidelné večerní projekce, obvykle v 18.00 a ve 20.00 hodin, funguje při kině stálý Filmový klub, jež 

pravidelně jeden čtvrtek v měsíci nabízí jak svým členům, tak veřejnosti zajímavé snímky české a světové 

kinematografie. Pravidelným bodem programu je také Filmový klub nejen pro středoškoláky, který nabízí 

jedinečnou možnost za snížené vstupné naposledy v kině vidět některé za zajímavých aktuálních snímků. 

Kino se také jako každoročně zapojilo do dalších celostátních filmových projektů. Nejvýraznějším je Asociací 

filmových klubů pořádaná přehlídka významných filmů jak světové, tak české kinematografie známá pod 

názvem Projekt 100, jejíž již 17. ročník rožnovské kino v roce 2011 v krátkých třídenních blocích po tři 

měsíce hostilo. 

Podařilo se, letos poprvé, realizovat festival Zimních sportů. Jedná se o přehlídku zimních outdoorových a 

extrémních aktivit. V programu kina si tento festival našel místo 10. listopadu 2011 a vzhledem k velmi 

příjemnému zájmu diváků o projekce je již dojednána na březen 2012 jakási letní verze tohoto festivalu pod 

názvem Festival expediční kamera. Konat se bude v rožnovském kině ve čtvrtek 8. března 2012. 

Další částí programové nabídky je nepravidelný cyklus Art kino. Cyklus, v jehož rámci kino uvádí a 

upozorňuje na zajímavé zcela aktuální snímky, které jsou ovšem zaměřeny na užší publikum a své místo by 

v několikadenním promítacím schématu nenašly. 
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Jednu neděli v měsíci pokračují pravidelná odpolední promítání pohádkových pásem, sestavených 

z klasických českých večerníčků a pohádek, uchovaných v archivu Krátkého filmu Praha. Jednou měsíčně 

také mimo letní měsíce promítáme filmy pro rožnovský Klub seniorů. Tato promítání se v nabídce aktivit pro 

seniory poměrně ustálila a těší se poměrně dobrému zájmu. 

Mimo tyto pravidelné aktivity doplňují spektrum činností kina také dopolední promítání pro místní a okolní 

základní a střední školy. 

V roce 2011 proběhlo v kině Panorama včetně školních projekcí celkem 691 představení, které navštívilo 

20221 diváků. V budově kina Panorama se, mimo promítání filmů, uskutečnila celá řada jiných akcí různých 

subjektů, kterým byl pronajímán sál kina. Šlo o celkem 11 pronájmů sálu, během nichž proběhly v kině 

cestopisné a jiné přednášky pro školy nebo koncerty pro školy. Mimo tyto aktivity třetích stran jsou 

pravidelně jednou měsíčně v kině T klubem – kulturní agenturou  pořádány divadelní představení pro školky, 

děti z prvního a druhého stupně základních škol a také pro studenty středních škol. 
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Příloha č. 3  ke zprávě o činnosti TKA za rok 2011 

 
SPEKTRUM ROŽNOVSKA 
 

Čtrnáctideník Spektrum Rožnovska, kterého je T klub – kulturní agentura vydavatelem  vyšel v  roce 2011 

celkem 25krát v nákladu 2000 ks na jedno vydání. Průměrná remitenda činila na jedno číslo 350 ks 

neprodaných výtisků. Noviny mají 12 stran. V uplynulém roce bylo několik vydání 14stranných – příloha 

Jeden svět (SR 7), příloha Návrhu rozpočtu města Rožnov na rok 2012 (SR 24), inzertní příloha (SR 25). 

Spektrum Rožnovska bylo distribuováno prostřednictvím kamelotů, PNS, trafik, prodejen a supermarketů. 

V roce 2011 mělo Spektrum Rožnovska asi 121 stálých předplatitelů.  

Spektrum Rožnovska dává prostor k prezentaci všem obcím mikroregionu a obci Zašová. Spolupráce je 

ošetřena smluvně.  

Příjem z reklamy za uplynulý rok činil přes 257 tisíc Kč. 

Šéfredaktorem je Mgr. Lukáš Perutka, dění v obcích mikroregionu a Zašové zpracovávala do konce června 

redaktorka Šárka Trčková, od té doby toto zpravodajství zpracovává Moravská tisková agentura. Redakce se i 

nadále opírá o spolupráci s Jiřím Piskou, který se stará o sportovní část novin. Sazba se provádí v T klubu – 

kulturní agentuře, kde sídlí i redakce, komunikace mezi šéfredaktorem a grafikem je tedy efektivní. Tiskne 

rožnovská tiskárna Grafia Nova. 

Mezi hlavní informační zdroje slouží tiskové konference pořádané Městským úřadem v Rožnově, tiskové 

zprávy místních institucí, účast na významných kulturních a společenských akcích, rešerše z jiných médií, 

odposlechnuté tipy atd. 

V roce 2011 došlo ke třem podstatným událostem. Předně byla zvýšena cena novin od prvního čísla roku 

2011 ze 6 Kč na 10 Kč za číslo (předplatitelé jsou zvýhodněni a platí pouze 9 Kč). Toto navýšení se nepatrně 

projevilo na prodejnosti, nicméně ekonomicky se tento tah velice vyplatil. Kromě ceny byla změněna i 

grafická podoba čtrnáctideníku. Od čísla osm se začalo Spektrum vydávat s modernějším vzhledem a 

výraznějšími grafickými prvky. Poslední novinkou byla expanze na internet. Byla zřízena blogová stránka: 

spektrumroznovska.blogspot.com. Tato stránka slouží jako supplementum našeho čtrnáctideníku a od doby 

jejího spuštění v srpnu roku 2011 ji navštívilo přibližně 6,5 tisíce lidí. 
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Příloha č. 4  ke zprávě o činnosti TKA za rok 2011 

 
SPOLEČENSKÝ DŮM 
 
 Seznam akcí (mimo akcí TKA), které se uskutečnily v sále  
 Společenského domu v roce 2011  
   
1. Divadelní představení žáků ZŠ a MŠ Horní Bečva 6.-7.1. 
2. Společenská akce o.s. B24 7.1. 
3. Společenská akce o.s. B24 14.1. 
4. Ples KDU-ČSL 15.1. 
5. Společenská akce o.s. B24 21.1. 
6. Valašský bál - Radhošť 22.1. 
7. Společenská akce o.s. B24 28.1. 
8. Kouzelná neděle pro děti (T. Smoček) 30.1. 
9. Ples Gymnázia 4.2. 
10. Společenská akce o.s. B24 11.2. 
11. Společenská akce o.s. B24 12.2. 
12. Seniorples 18.2. 
13. Společná věc 2010 - koncert (Vodnářský zvon) 25.2. 
14. Kouzelná neděle pro děti (T. Smoček) 27.2. 
15. Ples SŠZePř 4.3. 
16. Maškarní ples ZŠ Videčská 6.3. 
17. Maškarní ples Domova Kamarád 11.3. 
18. Maškarní ples ZŠ Záhumení 13.3. 
19. Moudrá sovička (SVČ) 14.-15.3. 
20. Taneční pro dospělé - 5 lekcí 20.3.-17.4. 
21. Div. představení souboru DIVOCH "Venkovský felčar aneb...." 26.3. 
22. Kouzelná neděle pro děti (T. Smoček) 27.3. 
23. Rožnovský slavíček (SVČ) 1.4. 
24. Black & White ples 2.4. 
25. Předtaneční a společenská výchova - 18 lekcí 4.4.-31.5. 
26. Smuteční hostina 8.4. 
27. Kouzelná neděle pro děti (T. Smoček) 24.4. 
28. Výroční schůze HC Rožnov p. R. 29.4. 
29. Májová veselice KSČM 1.5. 
30. Přednáška "Expedice Gasherbrum Double 2010" 5.5. 
31. Kouzelná neděle pro děti (T. Smoček) 15.5. 
32. Setkání delegátů (SBD) 26.5. 
33. Společenská akce v rámci Rožnovské valašky 3.6. 
34. Kouzelná neděle pro děti (T. Smoček) 12.6. 
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35. Školní představení Klubu Pampeliška při ZŠ Videčská 22.6. 
36. Svatební hostina (T. Smoček) 9.7. 
37. Svatební hostina (T. Smoček) 20.8. 
38. Svatební hostina (T. Smoček) 10.9. 
39. Taneční pro dospělé - 8 lekcí 18.9.-11.11. 
40. Taneční a společenská výchova - 11 lekcí 20.9.-28.11. 
41. Celocharitní setkání (Charita Val. Meziříčí) 22.9. 
42. Divadelní představení souboru DIGOKNU "Jen žádnou paniku aneb 

Jak vykrást banku" 
6.10. 

43. Divadlo pro děti - ZŠ Videčská a ZŠ Valašská Bystřice 7.10. 
44. Posezení s Javořinou u příležitosti 50letého výročí souboru 8.10. 
45. Kadeřnická soutěž "ŠARM 2011" - SŠIEŘ 21.10. 
46. Kouzelná neděle pro děti (T. Smoček) 29.10. 
47. Kouzlem adventního času - výstava (Český svaz žen) 17.-20.11. 
48. Benefice pro kulturní aktivity Klubu seniorů: Zpíváme a tančíme 

pro radost 
24.11. 

49. Travesti show skupina  Screamers "Screamers v proudu času" 25.11. 
50. Kouzelná neděle pro děti (T. Smoček) 27.11. 
51. Mikulášská zábava včetně Jubilantů (Senioři) 1.12. 
52. Mikulášská zábava (Sdružení Kamarád) 2.12. 
53. Kouzelná neděle pro děti (T. Smoček) 11.12. 

 
 
SPOLEČENSKÝ DŮM 
přehled akcí konaných v roce 2011 
 

Placené akce    96 
               včetně:  

 18 lekcí předtaneční společenské výchovy žáků ZŠ  
 11  lekcí taneční a společenské výchovy žáků SŠ   
 13  lekcí tanečních kurzů pro dospělé  
   2 dnů div. představení žáků ZŠ a MŠ Horní Bečva  
   4 dnů výstavy Kouzlem adventního času  
   2 dnů Moudré sovičky  

Neplacené akce Setkání jubilantů 1 
Akce TKA  18 
Celkem  115 
 

strana 16 z 29 



Příloha č. 5  ke zprávě o činnosti TKA za rok 2011 

TECHNICKÉ ODDĚLENÍ 

 
Hlavní náplní technického oddělení je technické zabezpečení  běžného provozu agentury TKA v součinnosti 

s ostatním pracovníky TKA. Pro odloučené pracoviště Kina Panorama zajišťuje téměř každodenní odvozy a 

dodávku filmů z vlakového nádraží. Pro propagaci akcí zajišťuje výměnu velkoplošných poutačů na mostě a 

náměstí,  aktualizaci našich plakátovacích ploch a vitrín v Rožnově. Zajišťuje objednání výlepů plakátů u 

ostatních reklamních agentur. Provádí roznášku měsíčního plakátu akcí v Rožnově  a programu Kina 

Panorama do schránek domovníků na jednotlivých sídlištích v Rožnově. Dále zajišťuje distribuci těchto 

měsíčních plakátů a programů kina do agentur, sponzorům, hotelům a firmám. Podílí se na instalaci výstav dle 

pokynů grafického oddělení. Pro informační měsíčník KAM provádí jeho rozvoz do jednotlivých míst jeho 

výdeje. Pro Spektrum Rožnovska  provádí rozvoz novin Spektrum Rožnovska spojený s výlepem plakátů 

našich akcí v okolí Rožnova. Dále zabezpečuje  posílání těchto novin předplatitelům. U provozu sálu 

Společenského domu pro naše i pronajaté akce provádí přestavby stolů, židlí a popř. praktikáblů dle 

aktuálních požadavků. Dále zde zajišťuje osvětlení popř. ozvučení, které taktéž osvětlení a ozvučení provádí i 

v budově kina, v restauraci Harcovna a v Hudebním altánu v parku, pro který dále  zajišťuje veškerou 

technickou podporu, jako je stěhování lavic pro diváky, židle a stoly pro účinkující a atd.  Ve Společenském 

domě se taktéž stará o tepelnou pohodu na sále v zimním období. Je-li potřeba zabezpečuje taktéž  obsluhu 

dataprojektoru  včetně ozvučení v prostorách kina, sálu Společenského domu a T klubu. Řeší běžné nákupy a 

vyřizování provozních věcí pro TKA. Provádí drobné opravy technických věcí a vybavení našich budov 

včetně sálu Společenského domu a jeho zázemí. U rozsáhlejších oprav popř. rekonstrukcích koordinuje tuto 

činnost spolu s dodavateli. Má na starost chod výpočetní  a kancelářské techniky. Zajišťuje provoz našeho 

webu. Stará se o údržbu služebního vozu a přívěsného vozíku, na kterém jsou přepravovány nezbytné věci 

jako jsou židle + stoly a praktikábly na naše akce. Dále provádí technickou asistenci na našich kulturních 

akcích včetně asistence pořadatelské. Pro provoz T klubu zajišťuje zásobování baru TKA, manipulaci 

s přepravkami, sudy a nákupy. V létě technicky zabezpečuje letní provoz zahrádky. A v neposlední řadě 

obstarává případný úklid venkovních i vnitřních prostor T klubu. 

 
 
 
 
 
 
 

strana 17 z 29 



Příloha č. 6  ke zprávě o činnosti TKA za rok 2011 

 
Název akce Plakát Přelepka Vstupné Poutač Program Pozvánky Kartička Instalace

Leden 2011         

TKA                          
KLUB 
CESTOVATELŮ 
Probouzení 
Rakouských hor 

Plakát        

výstava                     
Galerie MěÚ             
Světlo a cit – 
fotoskupina SPŠP-
COP                         
a fotoklub Inkognito  
- Okamžiky – Zlín 

Plakát     pozvánky kartička instalace

ZUŠ – KPH              
TRIO NÉTÉ 

Plakát   Poutač Program    

 T klub – Rockování 
JIŘÍ ČERNÝ 

Plakát        

SPEKTRUM ROŽNOVSKA     č. 1., 2.       

 2x měsíčně – graf. návrhy inzerátů , 2x sazba a graf. návrh Spektra 
Rožnovska + �orektury, ostatní zprac. Reklam, příloha 1x + zpracování 
podkladů pro web (Rožnov i mikroregion) tvorba pdf. Souborů pro jednotlivé 
obce 

Společenský dům    
divadlo Chaos 
OKÉNKO 

Plakát  Vstupné Poutač Program    

MĚSÍČNÍ PLAKÁT Plakát        

KINO         

 Panoramatka       

Únor 2011         

TKA                          
VALAŠSKÁ 
BLUESOVÁ 
SPOLEČNOST 
UNPLUGGED 
Blues, �orek & rock 
and roll 

Plakát  Vstupné poutač     

SPEKTRUM ROŽNOVSKA      č. 3., 4.       

 2x měsíčně – graf. návrhy inzerátů , 2x sazba a graf. návrh Spektra 
Rožnovska + �orektury, ostatní zprac. Reklam + zpracování podkladů pro 
web (Rožnov i mikroregion) tvorba pdf souborů pro jednotlivé obce 

Společenský dům – 
KPH 

Plakát   Poutač program    
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STADLEROVO 
KLARINETOVÉ 
KVARTETO  
TKA                          
Klub cestovatelů 
EKVÁDOR A 
GALAPÁGY 

Plakát        

Společenský dům 
RETROPLES 

Plakát  Vstupné Poutač Program    

 ostatní propagační materiál – tombola, čísla stolů, šerpy, různé 
cedule atd. 

 

Společenský dům    
divadlo MILOSTNÝ 
TROJÚHELNÍK 

Přelepka  vstupné Poutač Program    

MĚSÍČNÍ PLAKÁT Plakát        

KINO         

 Panoramatka       

RESTAURACE 
HARCOVNA   
MILOŠ 
DVOŘÁČEK – 
DRUM A ONDŘEJ 
SMEYKAL – 
DIDGERIDOO 

PLAKÁT   POUT
AČ 

    

Březen 2011         

SPEKTRUM ROŽNOVSKA     č. 5., 6., 7.     

 3x měsíčně – graf. návrhy inzerátů , 3x sazba a graf. návrh Spektra 
Rožnovska + �orektury, PŘÍLOHA 1X 

KPH                         
JANÁČKOVA 
FILHARMONIE – 
OSTRAVA N. J. 

Plakát   Poutač Program    

RESTAURACE HARCOVNA 
JABLKOŃ, HROMOSVOD 

přelepka  poutač     

TKA 
KLUB 
CESTOVATELŮ 
MALÝ TIBET – 
VELKÝ ZÁŽITEK 

Plakát        

MĚSÍČNÍ PLAKÁT Plakát        

SPOLEČENSKÝ DŮM    
divadlo HÁTA – Praha 
JAKEOVY ŽENY 

přelepka vstupné poutač     

TKA                          
JIŘÍ ČERNÝ – 
NEIL YOUNG 

plakát        
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noviny – akce placená     
DURA 

       

 Kompletní sazba čtvrtletního firemního časopisu DuraNews + 
korektury 

 

KINO         

 Panoramatka       

náměstí                    
Josefovský jarmark 

PLAKÁT   POUT
AČE 

program POZVÁNKY INST. 
VÝZDO
BY 
NÁMĚS
TÍ 

 Zpracování veškeré výzdoby, (výroba ozdob se sololitu - vyřezávání dekorací, 
nátěry a malba) Pozvánka zpracovaná do Spektra Rožnovska 

kino Panorama 
JEDEN SVĚT 2011 

Přelepka Vstupné Poutač Program Pozvánky  Instalace

 Instalace výstavy fotografií ve vestibulu kina Panorama.                                     
Výroba permanentek, press kartičky, propagační letáky k filmům atd. 

Duben 2011         

KPH - ZUŠ               
SOUČEK, 
KLÁNSKÝ 

Plakát   Poutač Program   

SPEKTRUM ROŽNOVSKA    č. 8., 9.       

 2x měsíčně – graf. návrhy inzerátů , 2x sazba a graf. návrh Spektra 
Rožnovska + korektury + zpracování podkladů pro web (Rožnov i 
mikroregion) tvorba pdf souborů pro jednotlivé obce 

BIGBÍT - HARCOVNA     
SILENT STREAM OF 
GODLESS ELEGY ENDLESS 

Přelepka  Poutač     

TKA - FOLKOVÝ 
KONCERT 
PAVLÍNA JÍŠOVÁ 
A PŘÁTELÉ 

Plakát   Poutač     

Společenský dům 
divadlo              
TĚŠKOVICE 
KLÍČE NA NEDĚLI 

Plakát  vstupné poutač     

MĚSÍČNÍ PLAKÁT Plakát        

KINO         

 Panoramatka       

TKA 
Klub cestovatelů 
STOPEM DO 
SVĚTA NA SEDM 
LET 

Plakát        

Květen 2011         
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SPEKTRUM ROŽNOVSKA     č.10., 11.     

 2x měsíčně – graf. návrhy inzerátů , 2x sazba a graf. návrh Spektra 
Rožnovska + korektury, příloha 1x + zpracování podkladů pro web (Rožnov i 
mikroregion) tvorba pdf souborů pro jednotlivé obce 

TKA 
Klub cestovatelů 
SKANDINÁVIE 
2010 

Plakát        

Společenský dům    
FELIX SLOVÁČEK  
a BORIS KRAJNÝ 

Plakát  Vstupné Poutač     

KPH - kostel Všech 
svatých 
VARHANNÍ 
KONCERT 
VÁCLAV NÁVRAT 
- barokní housle 
ALEŠ BÁRTA – 
varhany 

Plakát   Poutač Program    

Společenský dům                      
divadlo Ungelt 
NA ÚTĚKU 

přelepka vstupné poutač     

Společenský dům    
ZBYNĚK TERNER 
křest CD   a 
TEREZA 
ČERNOCHOVÁ - 
host 

plakát   poutač     

Seniorcentrum – 
Den matek 

plakát        

 REKLAMA - pozvánka Spektrum 
Rožnovska 

    

KINO         

 Panoramatka       

MĚSÍČNÍ PLAKÁT plakát        

Zahradka – T klub plakát  letáčky        

 Inzerát Sp        

Červen 2011         

HURÁ 
PRÁZDNINY        
Velká 
předprázdninová 
akce 

plakát   poutač 
2x 

program   

 různé propagační cedule, cedule k jednotlivým stanovištím, kartička 
pro soutěže 
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HUDEBNÍ ALTÁN plakát        

 program na celý měsíc (5 koncertů)     

SPEKTRUM ROŽNOVSKA      č. 12., 
13. 

      

 2x měsíčně – graf. návrhy inzerátů , 2x sazba a graf. návrh Spektra 
Rožnovska + korektury + zpracování podkladů pro web (Rožnov i 
mikroregion) tvorba pdf souborů pro jednotlivé obce 

23. SETKÁNÍ 
HELIGONKÁŘŮ 

plakát   poutač 
2x 

program pozvánky   

 Poutače malé 6x, přihlášky, výzdoba sálu, různé cedule, pamětní 
listy, diplomy 

 

CO JE LÁSKA          
- ALENA VALOVÁ  
- koncert 

plakát   poutač      

ZAHRÁDKA U 
TRATĚ 

plakát         

společenský dům - 
improvizační show   
COMEDY 
EXPRESS 

přelepka  vstupné poutač     

MĚSÍČNÍ PLAKÁT plakát        

KINO         

 Panoramatka       

noviny - akce placená     
DURA 

       

 Kompletní sazba čtvrtletního firemního časopisu DuraNews + 
korektury 

 

Červenec 2011         

GALERIE NA 
RADNICI 
ARCHITEKTONICK
É A PŘÍRODNÍ 
DĚDICTVÍ MĚSTA 
KÖRMED - 
družební město      

plakát     pozvánky kartičky instalace

HUDEBNÍ ALTÁN plakát        

 program na měsíc červenec a srpen (6 
koncertů) 

   

22. VALAŠSKÉ 
FOLKROCKOVÁNÍ 

plakát letáček 
A5 

vstupné poutač 
5x 

program  Bulletin Instalace

 Různé informační cedule, poutače, označení infostánků apod. Instalace 
reklamních log sponzorů atd. 

KINO         

 Panoramatka       
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DISKOHRÁTKY VIGANTICE   poutač     

 placená akce       

SPEKTRUM ROŽNOVSKA     č. 14., 15.       

 2x měsíčně – graf. návrhy inzerátů , 2x sazba a graf. návrh Spektra 
Rožnovska + korektury + zpracování podkladů pro web (Rožnov i 
mikroregion) tvorba pdf souborů pro jednotlivé obce 

Srpen 2011         

HUDEBNÍ ALTÁN plakát        

 program na celý měsíc - 5 koncertů     

SPEKTRUM ROŽNOVSKA     č. 16., 17.       

 2x měsíčně – graf. návrhy inzerátů , 2x sazba a graf. návrh Spektra 
Rožnovska + korektury + zpracování podkladů pro web (Rožnov i 
mikroregion) tvorba pdf souborů pro jednotlivé obce 

MĚSÍČNÍ PLAKÁT plakát        

KINO         

 Panoramatka       

DEN SENIOŘŮ plakát   poutač     

 Placená akce        

Září 2011         

ALTÁN - nedělní 
odpoledne s 
Javořinou 

Plakát        

SPEKTRUM ROŽNOVSKA     č. 18., 19.       

 2x měsíčně – graf. návrhy inzerátů , 2x sazba a graf. návrh Spektra 
Rožnovska + korektury + zpracování podkladů pro web (Rožnov i 
mikroregion) tvorba pdf souborů pro jednotlivé obce 

Společenský dům    
IVA BITTOVÁ a 
MORAVSKOSLEZ
SKÉ KOMORNÍ 
SDRUŽENÍ 

plakát  vstupné? poutač     

TKA                          
Klub cestovatelů 
VÝCHODOPAMÍR
SKÝM TRAKTEM 
NA MARXE A 
ENGELSE 

plakát        

Společenský dům    
EVA 
MĚLICHAŘÍKOVÁ 

plakát  vstupné poutač     
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A PŘÁTELÉ - 
operní koncert 
TKA                          
ROCKOVÁNÍ - JIŘÍ 
ČERNÝ 

plakát        

BROUČCI  přelepka  poutač     

 reklama do Spektra       

KINO         

 Panoramatka       

MĚSÍČNÍ PLAKÁT  plakát        

Říjen 2011         

kino Panorama 
KAREL PLÍHAL                  
folkový koncert 

přelepka vstupenk
y 

poutač     

GALERIE NA 
RADNICI 
VALAŠSKO V 
SRDCI             
Luděk Majer - 
grafika, kresby, 
Metoděj Jahn - 
básně 

plakát     pozvánky kartičky instalace

MĚSÍČNÍ PLAKÁT plakát        

Společenský dům               
Divadlo Pavla Trávníčka 
MANŽELSKÉ ILUZE 

přelepka vstupné poutač program    

TKA                          
Klub cestovatelů 
ZA KYTKAMI A 
LIDMI HORSKÉHO 
KRÁLOVSTVÍ 
LESOTHA 

plakát        

Společenský dům                
SLET BUBENÍKŮ 

přelepka  poutač     

SPEKTRUM ROŽNOVSKA     č.20., 21.       

 2x měsíčně – graf. návrhy inzerátů , 2x sazba a graf. návrh Spektra 
Rožnovska + korektury, PŘÍLOHA 1X + zpracování podkladů pro web 
(Rožnov i mikroregion) tvorba pdf souborů pro jednotlivé obce 

KINO         

 Panoramatka       

Všesvatský jarmark 
náměstí 

plakát   poutač
e 2x 

program pozvánka  výzdoba 
náměstí 

 Zpracování veškeré výzdoby, (výroba ozdob se sololitu - vyřezávání dekorací, 
nátěry a malba) Pozvánka zpracovaná do Spektra Rožnovska 
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Listopad 2011         

Společenský dům    
rožnovské 
amatérské divadlo 
DIV.OCH - 
OSTROV 

plakát  vstupné poutač program   

SPEKTRUM ROŽNOVSKA     č.22., 23.       

 2x měsíčně – graf. návrhy inzerátů , 2x sazba a graf. návrh Spektra 
Rožnovska + korektury + zpracování podkladů pro web (Rožnov i 
mikroregion) tvorba pdf souborů pro jednotlivé obce 

TKA                          
Folkový koncert        
Jaroslav Samson 
Lenk 

Plakát   poutač     

TKA                          
Klub cestovatelů 
BALKÁNEM NA 
SKOK DO ASIE 

Plakát        

TKA                          
JIŘÍ ČERNÝ - U2 

Plakát        

SCREAMERS  přelepka  poutač     

 placená akce       

MĚSÍČNÍ PLAKÁT Plakát        

KINO         

 Panoramatka       

Prosinec 2011         

Městská knihovna 
XVIII. 
ROŽNOVSKÝ          
FEJETON 2011 
A KLÍČEK 2011 

Plakát        

 Almanach, cedulky na klíče, pamětní 
listy   

    

SPEKTRUM ROŽNOVSKA      č.24., 25.       

 2x měsíčně – graf. návrhy inzerátů , 2x sazba a graf. návrh Spektra 
Rožnovska + korektury, PŘÍLOHA 2X + zpracování podkladů pro web 
(Rožnov i mikroregion) tvorba pdf souborů pro jednotlivé obce 

KOSTEL VŠECH 
SVATÝCH 
SCHOLA 
GREGORIANA 
PRAGENSIS 

Plakát   poutač program    

club Freeško 
Rožnov p. R. 

plakát   poutač     
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EIN KESSEL 
BUNTES 
Koncert 
rožnovských 
amatérských kapel. 
 Beskydské divadlo  
N. Jičín - 
JANÁČKOVA 
FILHARMONIE 
OSTRAVA 

plakát   poutač     

 (na březen 2012)       

GALERIE NA 
RADNICI 10. ročník 
fotosoutěže 
VALAŠSKÁ 
KRAJINA, 
František Novotný 
a Gustav Beiger       

Plakát     pozvánka kartička instalace

 (na leden 2012)                    

MĚSÍČNÍ PLAKÁT Plakát        

KINO         

 Panoramatka       
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Příloha č. 7  ke zprávě o činnosti TKA za rok 2011 

EKONOMICKÉ ODDĚLENÍ 
 

 

EO dělá veškeré činnosti týkající se účetní a mzdové agendy, personalistiky a pokladny pro TKA, jehož 

součástí je redakce Spektra Rožnovska, kino Panorama a provoz sálu Společenského domu. Zpracovává 4 x 

ročně účetní závěrku, 2 x ročně data do Informačního systému o platech. Dělá veškeré inventarizace fyzické i 

účetní. Vede evidenci majetku včetně jeho odepisování. Zpracovává různé přehledy a srovnání v programu 

Excel. Vyhotovuje různé statistiky ať už mzdové nebo účetní. Vzdělává se na různých školeních. Vyhotovuje 

smlouvy o reklamě (SR i TKA), kupní smlouvy, případně darovací smlouvy. Komunikuje s bankou, ať už 

osobně (převážně výběr a vklad hotovosti, výměna peněz) nebo elektronicky přes Servis 24. 

V souvislosti se mzdovou a personální agendou zhotovuje pracovní smlouvy, platové výměry,  mzdové listy, 

ELDP, kontroluje docházku, sleduje postup v praxi, zpracovává roční zúčtování daně u zaměstnanců, kteří o 

to požádali. Komunikuje se všemi zdravotními pojišťovnami (s ZP MV ČR elektronicky přes internet) a 

s OSSZ Vsetín. Provádí archivaci dokumentů včetně spisové služby, vede „Knihu přijaté pošty“. Eviduje a 

zajišťuje komunikaci s úřady přes Datové schránky. Zasílá upomínky odběratelům, kteří neuhradili 

pohledávku do data splatnosti. 

EO vede veškerou agendu související s Fondem kulturních a sociálních potřeb. Tj. sestavuje rozpočet na daný 

rok, 4 x do roka zálohově převede základní příděl, rozdělí příspěvek zaměstnancům na jejich „osobní účty“, 

eviduje a sleduje jejich čerpání a na konci roku na základě skutečného objemu mzdových prostředků provádí 

celkové vyúčtování. 

EO zajišťuje prodej publikací a hudebních nosičů vydaných TKA. Jedná se o distribuci do prodejních míst a 

vyúčtování prodeje. 

EO zajišťuje agendu spojenou s vypůjčením zasklených vitrín v lokalitách na ulici 1. máje, na ulici 5. května, 

na náměstí Míru a na Masarykově náměstí. Jedná se o uzavírání smluv s vypůjčiteli, kontakt s vypůjčiteli 

v případě oprav a následná fakturace za vypůjčení. 

EO má na starosti i podnájmy v sále Společenského domu. Tj. evidence objednávek sálu, následné uzavírání 

smluv a domluvení požadavků na úpravu sálu, případně dalších technických požadavků a následnou fakturaci. 

Koordinuje úklid sálu a přilehlých prostor.  Zajišťuje výzdobu sálu na plesovou sezónu a služby v šatně pro 

veřejnost. Přehled všech akcích konaných v sále Společenského domu je uveden v samostatné příloze. 

V případě vystoupení skupiny Screamers zajišťuje i veškerou pořadatelskou činnost. 

EO zajišťuje pronájmy sálu v budově T klubu. V případě požadavků na občerstvení, domlouvá a zajišťuje i 

toto. 

EO připravuje veškeré podklady a je nápomocno při každoročním auditu a případných dalších kontrolách 

(sociální pojištění, zdravotní pojištění, Granty aj.) 
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EO má na starosti rozpočtovou část při podávání žádostí o granty a následné vyúčtování. Taktéž vyúčtovává 

příspěvky od jednotlivých nadací (jako například Nadace Český hudební fond, Nadace Leoše Janáčka, 

Hudební nadace OSA aj.) a dále vyúčtovává příspěvky na základě darovacích smluv.  

EO zpracovává daňová přiznání pro finanční úřad, a to „Vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé 

činnosti a z funkčních požitků, „Vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní daně z příjmů fyzických 

osob“ a „Přiznání k dani z příjmů právnických osob“. V případě umělce ze Slovenska nebo jiného evropského 

státu předkládá FÚ „Oznámení plátce daně o dani z příjmů vybírané srážkou“.  

EO každoročně zpracovává „Zprávu o výsledcích finančních kontrol ve zkráceném rozsahu včetně příloh. 

EO účetně zaštiťuje zájezd do divadel v Ostravě; objednávku vstupenek, přebírání hotovosti od vedoucího 

zájezdu, proplácení faktur za dopravu a celkové vyúčtování celé divadelní. sezóny. 

EO zpracovává a každoročně aktualizuje Směrnice TKA. EO zpracovává zápisy z porad TKA. 

EO zajišťuje objednávky bílého a barevného papíru do tiskáren a kopírek a zajišťuje nákup dalších 

kancelářských potřeb ve velkoskladu. 

EO zajišťuje celoročně předprodej vstupenek na všechny akce TKA a některé akce jiných organizací včetně 

veškerého vyúčtování, telefonickou nebo e-mailovou komunikaci se zájemci o vstupenky při jejich rezervaci, 

v případě akcí Pragokoncertu i pořadatelskou činnost na místě. Při akcích doprodává vstupenky před 

představením v místě konání akce.  

V případě potřeby nakupuje a připravuje občerstvení na akci (Klub cestovatelů, koncerty, vernisáže, Jeden 

svět aj.), případně zajišťuje obsluhu v baru T klubu. 

EO zajišťuje pořadatelskou činnost a pomoc při větších akcích jako je Valašské folkrockování, Retroples, 

Hurá prázdniny, Jeden svět a Rožnovský fejeton. 

EO dělá jazykové korektury Spektra Rožnovska každých 14 dní, dále pomáhá s výdejem novin kamelotům a 

vyúčtováním jejich prodeje. EO dělá jazykové korektury veškerých tiskovin (plakátů včetně měsíčních, 

bulletinů, pozvánek, kartiček, podkladů pro měsíčník KAM aj.), které se zhotovují v TKA. 

EO pomáhá se zajištěním a balením cen do tomboly na Retroples. 

EO má na starosti stánkový prodej na Josefském a Všesvatském jarmarku. Tj. evidenci přihlášek, veškerou 

telefonickou a e-mailovou komunikaci se zájemci, následné uzavírání a rozesílání smluv, evidenci přijatých 

plateb (bankou nebo hotově), vystavování příjmových dokladů. Koordinuje stánkový prodej na místě, 

kontroluje záběr místa a přijímá platby na místě. EO ve spolupráci s provozním oddělením zpracovává 

pravidla pro pořadatele jarmarku, pravidla pro prodejce na jarmarku, ceník aj., která jsou následně 

předkládána Radě města ke schválení. 

EO zajišťuje a spolupracuje při prodeji zboží ve stánku TKA na obou jarmarcích a při „Rozsvícení vánočního 

stromu“. 

 

V Rožnově pod Radhoštěm,  dne 31. ledna 2012 
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Přílohy: 

1. Pořádané akce 

2. Kino Panorama 

3. Spektrum Rožnovska 

4. Společenský dům 

5. Technické oddělení 

6. Grafické oddělení 

7. Ekonomické oddělení 
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