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A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE  

T KLUB –  KULTURNÍ AGENTURA   

Sídlo: Zemědělská 592, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm 

Právní forma: příspěvková organizace města s právní subjektivitou 

Datum vzniku: 1. 1. 1994 

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 

IČO: 44740743 

DIČ: nejsme plátci DPH 

Číslo účtu: Komerční banka, Rožnov pod Radhoštěm: 107-5487590227/0100 

Obchodní jméno: T klub – kulturní agentura, příspěvková organizace 

Zřizovatel: město Rožnov pod Radhoštěm 

Statutární orgán 
organizace: 

ředitelka Lenka Vičarová, jmenovaná Radou města Rožnova pod 
Radhoštěm 

POSLÁNÍ  

T klub – kulturní agentura (dále jen TKA) je kulturní a společenskou příspěvkovou organizací města Rožnova 

pod Radhoštěm. Je kulturní organizací s profesionálním týmem a vlastním know-how, která zajišťuje kulturní 

vyžití pro všechny občany i návštěvníky Rožnova pod Radhoštěm širokou nabídkou programů na vysoké úrovni. 

Jejím cílem je spokojený návštěvník akcí, který se rád vrací. 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. 
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BUDOVY UŽÍVANÉ A SPRAVOVANÉ TKA 

T KLUB –  KULTURNÍ AGENTURA  

T klub – kulturní agentura, příspěvková organizace (TKA), sídlí 

v budově T klubu s kapacitou 50 míst a organizuje většinu 

kulturních akcí v Rožnově p. R. (koncerty klasické hudby, 

výstavy, divadelní představení, besedy, koncerty různých žánrů, 

poslechové pořady, pořady pro školy, jarmarky atd.). TKA 

dramaturgicky zajišťuje výstavní Galerii Na Radnici v budově 

Městského úřadu na Masarykově náměstí a výstavní Galerii 

Na Letné v budově Městského úřadu v Letenské ulici vedle 

budovy polikliniky. Zajišťuje také dramaturgii pořadů hudebního 

altánu a další koncerty v exteriéru.  

SPOLEČENSKÝ DŮM  

Ve Společenském domě v Rožnově p. R. má TKA v pronájmu 

velký sál s kapacitou až 280 míst. Ten využívá k organizování 

kulturních pořadů, plesů, tanečních a jiných kulturně-

společenských akcí. Sál dále pronajímá soukromým osobám, 

firmám a organizacím k pořádání konferencí, seminářů, plesů a 

rovněž kulturních akcí tak, aby co nejvíce snížila ztrátovost. 

Podle požadavků pořadatelů zajišťuje akce na sále s kompletním 

ozvučením či celou akci tzv. „na klíč”.  

KINO PANORAMA 

Zastupitelstvem města, změnou ve statutu bylo rozhodnuto, že 

TKA se stala od 1. ledna 2008 také provozovatelem kina 

s kapacitou 238 míst. Současně má TKA budovu kina Panorama, 

která je v majetku města, ve správě. V sále kina Panorama v 

Rožnově pod Radhoštěm je TKA k dispozici sál s 235 místy k 

sezení. Ten je využíván především pro pravidelné filmové 

projekce. Mimo to je také často využíván kulturní agenturou pro 

celou řadu dalších typů pořadů, jako jsou koncerty, přednášky 

nebo menší divadelní představení. Sál je také pronajímán 

soukromým osobám k realizaci pořadů pro školy, jako jsou cestopisné přednášky, koncerty nebo divadelní 

představení. Vestibul kina je pak občasně využíván pro instalaci výstav. 
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B) ČINNOST 

POPIS HLAVNÍ ČINNOST I  

1) Hlavním účelem zřízení T klubu – kulturní agentury je zabezpečení záležitostí, které jsou dle § 35 zákona č. 

128/2000 Sb. o obcích v zájmu obce, především uspokojování společenských, kulturních a estetických 

potřeb občanů města a jeho návštěvníků. Svou činnost zaměřuje na všechny věkové, sociální a zájmové 

skupiny občanů. 

2) Předmět činnosti: 

a) pořádání koncertů, divadelních představení, výstav a jiných uměleckých akcí 

b) pořádání kulturních festivalů 

c) pořádání besed k aktuálním otázkám společenského života 

d) ve spolupráci se středními, základními a mateřskými školami se podílí na školním a mimoškolním 

vzdělávání dětí a mládeže 

e) pořádání výchovných a vzdělávacích programů 

f) pořádá a umožňuje pořádat akce společenské zábavy, vytváří podmínky ke klubové činnosti  

g) poskytování služeb v kulturní oblasti (předprodej vstupenek, informace a propagace o pořadech apod.) 

h) zprostředkovací činnost v kulturní oblasti 

i) provozování kina 

j) propagace města Rožnova pod Radhoštěm a regionu Rožnovsko 

PRODEJ VSTUPENEK 

V rámci propagace akcí TKA probíhá smluvní spolupráce na předprodej vstupenek s TIC města Rožnova p. R. 

Vstupenky jsou k dispozici také v předprodeji v kanceláři TKA. Předprodej vstupenek na větší akce probíhá také 

ve Valašském muzeu v přírodě.  

V letošním roce úspěšně proběhla velká změna v systému prodeje, předprodeje a rezervace vstupenek na akce 

TKA a filmová představení kina Panorama. Dne 19. července 2017 jsme spustili do ostrého provozu nový 

předprodejní a rezervační systém. Kromě obvyklých prodejních míst v budově T klubu, u našeho smluvního 

partnera v Turistickém informačním centru města Rožnova p. R. na Masarykově náměstí a v pokladně kina 

Panorama si nově mohou naši návštěvníci akcí zakoupit nebo rezervovat vstupenky také sami, z pohodlí svého 

domova online. Zůstala i nadále, v minulosti hojně využívaná, možnost osobního vybavení rezervace na 

prodejním místě v T klubu, Turistickém informačním centru na Masarykově náměstí a v pokladně kina 

Panorama. Všechna naše předprodejní místa jsou nově vybavena platebními terminály pro bezhotovostní 

platbu kartou. Tato dlouhodobě připravovaná změna je už teď ze strany našich návštěvníků vnímána pozitivně 

a děkujeme donátorovi za poskytnutí prostředků ve výši 230 tisíc korun, bez kterých by nebylo možno změnu k 

lepšímu zrealizovat. 
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C) PERSONÁL  

Zaměstnanci TKA na hlavní pracovní poměr v roce 2017: 

 L. V.  ředitelka 

 P. K.  účetní, pokladní 

 M. P. ekonom, mzdová účetní 

 R. R. dramaturg, produkce 

 M. V. dramaturg, technik 

 R. K. grafik, výstavář 

 P. Š. správce počítačové sítě, zvukař 

 M. V. technik, IT 

 P. F. technik, údržbář 

 P. J. provozní manažer/dramaturg kina Panorama 

Počet zaměstnanců na dohody o pracovní činnosti v roce 2017 je 12. 

Přepočteno na úvazky 3.0 – promítači, pokladní, uvaděčky, uklízečky, prodavačka. 

E-mailové kontakty: 

 tka@tka.cz 

 kino.roznov@tka.cz 

 graficke@tka.cz 

 ekonomicke@tka.cz 

 provoz@tka.cz 

 lenka.vicarova@tka.cz  

mailto:tka@tka.cz
mailto:kino.roznov@tka.cz
mailto:ekonomicke@tka.cz
mailto:provoz@tka.cz
mailto:lenka.vicarova@tka.cz
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D) ÚDAJE O ČINNOSTI 

POČET AKCÍ A NÁVŠTĚVNOST 

 

  počet návštěvnost 

Akce pořádané TKA 127 35 016 

Filmové projekce 678 21 446 

Společenský dům – pronájem 105 12 860 

Kino Panorama – pronájem 13 3 750 

T klub – pronájem 7 300 

Celkem 930 73 372 

 

DRAMATURGIE 

Legenda: 

 T – T klub 
 K – kino Panorama 
 S – sál – Společenský dům 
 JS – Janíkova stodola 
 VMP – Valašské muzeum v přírodě 
 BD – Beskydské divadlo Nový Jičín 
 KVS – kostel Všech svatých 

 TGM – Masarykovo náměstí 
 HA – hudební altán v parku 
 GNR – Galerie Na Radnici 
 GNL – Galerie Na Letné 
 P – park u Společenského domu 
 TN – Teslácké náměstí 
 ZUŠ – Základní umělecká škola 

PROGRAMY PRO MŠ A I. STUPEŇ ZŠ  

 

datum akce 
počet 

představení 
počet 

návštěvníků 
místo 

18. 1.  Pohádky z košíku 2 272 K 

21. 2.  Našel se medvěd 2 2 345 K 

22. 3.  Pohádky o mašinkách 2 254 K 

11. 4. Jak šlo vejce na vandr 2 308 K 

 4. 5.  O křišťálovém srdci 1 199 K 

25. 10.  O Terezce a Matějovi 2 390 K 

22. 11.  Pavel Novák dětem – Od čerta k Ježíškovi 2 443 K 

  CELKEM 13 2 211   
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PROGRAMY PRO II .  STUPEŇ ZŠ A SŠ  

datum akce 
počet 

představení 
počet 

návštěvníků 
místo 

25. 1.  Démoni současnosti  1 203 K 

27. 3. - 31. 3. Jeden svět pro školy 11 1 353 K 

10. 11.  
Ladislav Zibura – Už nikdy pěšky do Arménie a 
Gruzie 

 1 161 K 

  CELKEM 13 1 717   

Dramaturgie TKA dále v průběhu roku 2017 připravila 13 pořadů pro MŠ a I. stupeň ZŠ, které měly návštěvnost 

2 211 dětí. Dále nabídla a připravila pořady pro II. stupeň ZŠ a studenty SŠ. Těch se uskutečnilo 13 s účastí 1 717 

žáků a studentů. Každé představení pro MŠ a I. st. ZŠ také navštívilo bezplatně průměrně 15 dětí ze Základní 

školy praktické kromě filmů festivalu Jeden svět. Celkem na všech představeních bylo 3 928 diváků. 

KONCERTY, WORKSHOPY. ..  

Připravili jsme 27 koncertů různých žánrů, na kterých vystoupilo celkem 44 interpretů, s návštěvností 1 680 

platících diváků. Pokračovali jsme v tendenci mnohostylovosti (jazz, folk, rock, punk, alternativní hudba, 

elektronická hudba), tedy zejména menšinových žánrů v podání profesionálních, poloprofesionálních i 

amatérských souborů z Česka, Slovenska i jiných zemí (USA, Velká Británie, Polsko, Turecko, Itálie, Švýcarsko, 

Německo, Rusko). Většina akcí se odehrála v prostorách T klubu, který, ač malý, se stal už zavedeným místem 

koncertů. Potýkáme se se zázemím. Diváci si nemají kde sednout před koncertem ani po koncertě, proto jsme 

datum akce 
počet 

představení 
počet 

návštěvníků 
místo 

20. 1. Dirty sound Magnet 1 76 T 

30. 1. E, Drutty 1 32 T 

 4. 2. Merta/Fencl 1 53 T 

11. 2. Jarda Svoboda 1 20 T 

25. 2. Vložte Kočku, SPB 1 30 T 

10. 3. Flut, Národní divadlo 1 20 T 

31. 3. Past, IEE 1 41 T 

 1. 4. Katarzia 1 42 T 

20. 4. Justin Lavash 1 44 T 

26. 4. Swing Band Zubří 1 38 S 

28. 4. Siksa 1 23 T 

27. 5. Koncert skate 1 58 T 

9. 6. Kickstarter Ritual 1 51 T 

25. 6. Odio, Kutya harap 1 15 T 

15. 9. DSM, Cascabel, Brain Donation 1 76 T 

17. 9. Petr Nikl, Ondřej Smeykal 1 68 S 

28. 9. Hanba 1 62 T 

6. 10. Daša Fon Flaša, Antisocial Skills 1 35 T 

22. 10. Slet bubeníků 1 110 S 

1. 11. Marianne Solivan 1 101 S 

4. 11. Insania, Innoxia Corpora 1 99 T 

10. 11. Pochwalone, Uštkni 1 100 T 

14. 11. Pavel Dobeš 1 235 K 

17. 11. Ventolin, ENVLPS, Johuš Matuš 1 99 T 

29. 11. Zbyněk Terner – vánoční 1 100 S 

9. 12. Stanislaw Slowinski Quintet 1 23 T 

19. 12. Vondrák - Muracki - Kudrjavcev 1 29 T 

  CELKEM 27 1 680   
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uvítali možnost nového klubu Vrátnice, který náš 

zřizovatel plánuje otevřít v roce 2018. Mezi naše nejlepší 

koncerty roku 2017 patřila určitě vystoupení Ventolina z 

Prahy, Haňby z Polska a multimediální program 

výtvarníka Petra Nikla s hudebníkem Ondřejem 

Smeykalem. Návštěvnost na jednotlivých koncertech se 

oproti roku 2016 zlepšila, už nedochází k situacím, kdy je 

klub poloprázdný. I na tak okrajové žánry jako 

avantgardní jazz či postmetal si posluchači cestu našli.  

KLUBOVÉ AKCE  

datum akce 
počet 

představení 
počet 

návštěvníků 
místo 

2016 
Klubové pořady pro studenty rožnovských 
středních škol 

10 750 T 

  CELKEM 10 750   

V T klubu se uskutečnilo 10 akcí, které navštívilo 750 mladých lidí. 

PLES 

datum akce 
počet 

představení 
počet 

návštěvníků 
místo 

18. 2.  Retroples 1 365 S 

  CELKEM 1 365   

Tradiční ples T klubu – kulturní agentury navštívilo ve všech prostorách Společenského domu 365 lidí. 

POSLECHOVÉ POŘADY  

datum akce 
počet 

představení 
počet 

návštěvníků 
místo 

23. 2.  Jiří Černý – Horňáci - Veličtí a vrbečtí „černoši“ 1 43 T 

19. 4.  Jiří Černý – Rockování 1 29 T 

21. 9. Jiří Černý – Mark Knopfler 1 20 T 

23. 11.  Jiří Černý – Rockování 1 42 T 

  CELKEM 4 134   

Uskutečnily se 4 poslechové pořady uznávaného publicisty a hudebního kritika Jiřího Černého s návštěvností 

134 posluchačů.  
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DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ  

datum akce 
počet 

představení 
počet 

návštěvníků 
místo 

26. 1. 
Mafie a city – Amatérský div. spolek Vajanova 
z Halenkova 

1 167 S 

28. 2.  Vysavač – Studio Dva divadlo 1 231 S 

13. 3. Božská Sarah – Divadlo Kalich 1 233 S 

13. 4.  Bosé nohy v parku – Agentura Harlekýn 1 230 S 

3. 5.  Skořápka – Divadlo Ungelt 1 162 S 

12. 10.  Ivanin deníček – Ochotnické divadlo Div.Och 1 149 S 

30. 10.  Jo, není to jednoduché – Divadlo Palace 1 230 S 

20. 11.  Besídka – Divadlo Sklep 1 273 JS 

2. 12.  Commedia dell´arte – Spolek sešlých – Praha 1 231 JS 

  CELKEM 9 1 906   

I v tomto roce jsme nabídli divákům kvalitní 

představení z pražských divadel s předními hereckými 

osobnostmi a také dva skvělé ochotnické divadelní 

soubory. V lednu tentokráte sezonu zahájil Amatérský 

divadelní spolek Vajanova z nedalekého Halenkova a 

nabídl komedii pod názvem Mafie a city. Další měsíc 

jsme viděli Bohumila Klepla v jedinečné komediální 

one man show o zamilovaném uklízeči z nákupního 

centra s názvem Vysavač. V březnu jsme přivítali 

hvězdu našeho hereckého nebe Ivu Janžurovou a 

mladého talentovaného herce Kryštofa Hádka v silné 

a působivé hře Božská Sarah. Následovala komediální 

hra Bosé nohy v parku, které nabídlo pohled na první 

novomanželské trable, jež jsou podány s vtipem a 

nadhledem. V tomto představení jsme mohli vidět 

rožnovského rodáka herce Radúze Máchu a také 

Annu Linhartovou, Veroniku Freimanovou a Rudolfa 

Hrušínského. V květnu jsme přivítali herečku Alenu 

Mihulovou a Petru Nesvačilovou v humorném 

příběhu zakřiknuté knihovnice a suverénní zlatokopky 

s názvem Skořápka. Na podzim otevřel pokračující 

sezonu opět ochotnický soubor, tentokrát rožnovský 

Div.Och s velmi povedenou komedií Ivanin deníček. Jo, 

není to jednoduché, tuto větu slyšíme často a slyšeli jsme také z úst oblíbeného herce Jiřího Langmajera ve 

francouzské konverzační komedii o tom, jak může dopadnout doučování matematiky pod peřinou... Vedle Jiřího 

Langmajera jsme viděli také skvělou Adélu Gondíkovou, Moniku Timkovou, Jakuba Slacha a Karolínu Krejčovou. 

Na konci listopadu jsme uvedli Divadlo Sklep s jejich nestárnoucí Besídkou a na závěr roku divadelní kus 

Commedia dell´arte, žánr, který vznikl v Itálii a hrál se jako pouliční divadlo. Herci Marek Daniel, Tatiana 

Vilhelmová, Pavel Liška, Michal Bumbálek, Roman Slovák a Andrea Marečková dokonale ztvárnili příběh i 

postavy těchto dávných komedií.  

V tomto roce jsme uskutečnili 7 představení profesionálních divadel a 2 představení ochotnických souborů. 

Přišlo 1 906 návštěvníků. 
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KLUB CESTOVATELŮ  

datum akce 
počet 

představení 
počet 

návštěvníků 
místo 

19. 1. Od Aljašky po Ohňovou zemi 1 70 T 

9. 2.  Čína země protikladů 1 80 T 

9. 3. Albánie a Kosovo – Evropě na stopě 1 80 T 

6. 4.  Od Aljašky po Ohňovou zemi – 4. část 1 80 T 

9. 5.  Jiří Kolbaba – Plavby po planetě 1 268 K 

7. 9.  Islandskou vysočinou a západními fjordy 1 70 T 

19. 10.  Srí Lanka – perla Indického oceánu 1 70 T 

9. 11. 
Ladislav Zibura – Už nikdy pěšky do Arménie a 
Gruzie 

1 275 K 

10. 11. 
Ladislav Zibura – Už nikdy pěšky do Arménie a 
Gruzie 

1 276 K 

30. 11.  
Expedice TransAsia: Vlakem kolem Asie se 
skládacími koly 

1 80 T 

11. 12. 
Jiří Kolbaba – Poklady Aljašky a západní 
Kanady 

1 270 K 

  CELKEM 11 1 619   

Celkem se uskutečnilo 11 cestopisných přednášek (besed) s promítáním fotografií dataprojektorem. Kromě 

komorních setkání v T klubu jsme uspořádali 4 velké cestovatelské pořady v kině Panorama s Jiřím Kolbabou či 

Ladislavem Ziburou. Pořad s Ladislavem Ziburou byl pro velký zájem uskutečněn dvakrát. Celkem se zúčastnilo 1 

619 návštěvníků. 

KONCERTY VÁŽNÉ HUDBY  

datum akce 
počet 

představení 
počet 

návštěvníků 
místo 

16. 1. Hana Fialová – zpěv, Jakub Žídek – klavír 1 222 S 

22. 2. 
Clara Nováková – flétna, Monika Knoblochová 
– cembalo 

1 69 S 

4. 4.  Lukáš Klánský a Ivan Klánský – klavír 1 102 S 

28. 4.  Janáčkova filharmonie – zájezd 1 60 BD 

16. 5.  Chvála trubky 1 82 KVS 

13. 10. Janáčkova filharmonie – zájezd 1 56 BD 

6. 11. Jiří Vodička – housle, Martin Kasík – klavír  1 104 ZUŠ 

7. 12.  
Václav Hudeček – housle, Martin Hroch – 
cembalo, Musica Minore 

1 185 K 

  CELKEM 8 880   

V roce 2017 proběhlo celkem 8 koncertů. V rámci Kruhu přátel hudby s podporou Nadace Českého hudebního 

fondu se uskutečnilo 7 koncertů a jeden vánoční koncert houslového virtuosa Václava Hudečka, cembalisty 

Martina Hrocha a komorního souboru Musica Minore. Každý rok je v nabídce sezony koncertů vážné hudby 

uveden koncert Janáčkovy filharmonie v Beskydském divadle Nový Jičín. V minulých letech nabídla Janáčkova 

filharmonie vždy jen jarní datum, v letošním roce však i datum podzimní. Díky tomu jsme v tomto kalendářním 

roce navštívili koncert hned dvakrát. Sezona koncertů vážné hudby je plánovaná vždy od podzimu předchozího 

roku do jara stávajícího roku. 

Nadále také probíhala skvělá a úspěšná spolupráce s místní ZUŠ, kdy před každým koncertem vystupuje nadaný 

student, který prezentuje nejen svůj talent, ale také úroveň této umělecké školy. V roce 2017 se uskutečnilo 8 

koncertů s návštěvností 880 posluchačů. 
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OSTATNÍ POŘADY  

datum akce 
počet 

představení 
počet 

návštěvníků 
místo 

3. 3. Rožnováci v záři reflektorů 1 70 S 

11. 4.  Sportovec roku 1 150 K 

11. 5. Den matek 1 235 K 

10. 6.  Rožnovský festival vína 1 100 TGM 

28. 7. Jam club special 1 100 P 

3. 9.  Jako tenkrát v lázních  1 200 S 

20. 9.  11. ročník soutěže Kvetoucí město 1 42   

1. 10.  Den seniorů 1 0 JS  

1. 12.  Slavnostní rozsvícení vánočního stromu 1 1 000 TGM 

13. 12.  Česko zpívá koledy 1 600 HA 

  CELKEM 10 2 497   

Zorganizovali jsme 10 různorodých akcí, do 

kterých se zapojilo nebo je navštívilo 2 497 

lidí. Provedli jsme soutěžní akci pro širokou 

veřejnost 11. ročník Kvetoucí město – soutěž 

o nejpěknější okna, balkony či předzahrádky 

v našem městě, a poté slavnostní 

vyhodnocení pořádané soutěže.  

Dále pak Den matek, spolupracovali jsme na 

Dni seniorů a na akci pod názvem Jako 

tenkrát v lázních, jejímž hlavním 

pořadatelem byl Spolek rožnovských žen. 

Dále jsme opět uspořádali akci k vyhlášení 

nejlepších sportovců Rožnova Sportovec 

roku, koncert v letním parku kapely Jam club 

special a skvělý pořad Rožnováci v záři 

reflektorů. Pozvání přijali úspěšní mladí 

rodáci z Rožnova p. R. – Lukáš Bařák, operní 

pěvec, jenž v průběhu večera i zazpíval, 

Tomáš Nečas, grafický designér, kreativní 

ředitel Usertechu s pobočkami v San 

Francisku, New Yorku i v Praze, Petr Uličný, 

jenž v ČR a v inovačním centru při MIT 

univerzitě (Boston, USA) vyvinul inteligentní 

zařízení MouthMouse určené lidem 

s hendikepem a Adam Uličný, tvůrce 

nezávislého informačního portálu 

Rožnovák.cz.  

Novinkou byla akce organizovaná městem Rožnov pod Radhoštěm Slavnosti vína, kde T klub – kulturní agentura 

zajistila kulturní program. Na konci roku proběhlo tradiční Slavnostní rozsvícení vánočního stromu a jedna 

zbrusu nová akce, a to Česko zpívá koledy, kterou navštívilo přes 600 lidí.  
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JARMARKY 

datum akce 
počet 

představení 
počet 

návštěvníků 
místo 

17. 3. - 18. 3. Josefský jarmark 1 7 000 TGM 

27. 10. – 28. 10.  Všesvatský jarmark 1 5 000 TGM 

  CELKEM 2 12 000   

Od roku 2011 má rozhodnutím Rady města TKA v 

gesci také pořádání jarmarků. TKA organizovala a 

celkově zajistila v roce 2017 dva. Již sedmým 

rokem je pořadatelem Josefského a Všesvatského 

jarmarku na Masarykově náměstí T klub – kulturní 

agentura pod záštitou města. Oba dva jarmarky se 

těšily hojné návštěvnosti jak prodávajících 

stánkařů, tak návštěvníků. Po celé dva jarmareční 

dny probíhal také doprovodný program na pódiu 

uprostřed Masarykova náměstí. Program je 

sestaven jako pestrá škála vystoupení a koncertů, 

která ovšem bere ohled na místní tradice a 

nabídku. Do programu tak zapojujeme tradiční cimbálové muziky (v roce 2017 Poštár, VSPT Beskyd, Radhošť, 

CM Jiřího Nechanického), hudební skupiny ať už folkové, rockové nebo nejrůznější revivaly z Rožnova p. R. a 

okolních měst (hudební vystoupení Jany Vařejčkové, Dareband, Astmatic, Veselá Bída, Darrock). A aktivně 

zapojujeme místní základní školy a místní spolky (vystoupení ZŠ Sedmikráska při zahájení Josefského jarmarku a 

vystoupení Heart2Beat&StaticBreakers při zahájení Všesvatského jarmarku). Prostor na každém jarmarku 

dostává také žánr pro starší generaci, tentokrát zahrál Swing Band Jindřicha Dořičáka, Zbyněk Terner a LAM 

Trio. Na Josefský jarmark se přihlásilo 130 a na Všesvatský jarmark 120 prodejců. 

KONCERTY V HUDEBNÍM ALTÁNU  

V roce 2017 se uskutečnila další sezona nedělních 

koncertů v hudebním altánu v parku u 

Společenského domu. Ideou bylo, je a bude 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. TKA nabídlo 4 koncerty, které 

navštívilo 550 posluchačů. Koncerty v hudebním 

altánu se staly oblíbenými a hojně navštívenými 

nejen rožnovskými občany, ale také turisty.  

Sezonu těchto koncertů otevřel bard naší hudební 

scény Luboš Pospíšil, následující koncert nabídl další zvučné jméno, a to Dagmar Andrtovou Voňkovou a její 

umění s kytarou. Pro starší generaci zahrála dechová hudba Galička a sezonu zakončila vynikající Vladivojna La 

Chia se svým triem.  

datum akce 
počet 

představení 
počet 

návštěvníků 
místo 

16. 7. Luboš Pospíšil 1 200 HA 

23. 7. Dagmar Andrtová Voňková 1 150 HA 

6. 8. Galička 1 50 HA 

20. 8.  Vladivojna La Chia trio 1 150 HA 

  CELKEM 4 550   
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FESTIVALY 

datum akce 
počet 

představení 
počet 

návštěvníků 
místo 

12. 8. 28. valašské folkrockování 1 741 VMP 

26. 8. Teatri – divadelní festival 1 400 P 

5. 7. Divotvorný park 1 2 500 P 

6. 7. Valašské zkušebny 1 1 000 TN  

  CELKEM 4 4 641   

V roce 2017 jsme pokračovali v nabídce festivalů tradiční akcí, a to 28. ročníkem Valašského folkrockování a po 

nultém ročníku divadelního festivalu Teatri v předešlém roce jsme se rozhodli v této nabídce vytrvat a Teatri v 

roce 2017 zaznamenal svůj 1. ročník. 

Festival Valašské folkrockování navštívilo kolem 800 lidí a Teatri festival zaznamenal nárůst oproti nultému 

ročníku, a to na cca 500 malých i velkých diváků. 

V kině Panorama proběhly další festivaly, a to Jeden svět, dále potom festival Expediční kamera a Snow film 

fest. Podrobné údaje jsou uvedeny ve zprávě z kina Panorama. 

VÝSTAVY  

datum akce 
počet 

představení 
počet 

návštěvníků 
místo 

4. 1. - 29. 3. Indie druhé poloviny 20. století 1 150 GNR 

27. 1. - 20. 3. Soutěžní návrhy na kulturní centrum 1 500 K 

21. 3. - 7. 4.  
V břiše Afriky – výstava v rámci festivalu Jeden 
svět  

1 1 566 K 

4. 4. - 18. 4.  
Mezigenerační spolupráce rožnovských 
fotoamatérů 

1 100 GNR 

21. 4. - 28. 6.  Rožnov za starých časů a dnes 1 150 GNR 

2. 5. - 24. 6.  Rožnov v historických fotografiích 1 400 MK 

17. 5. - 19. 1.  Výstava Rožnov objektivem 1 150 GNL 

20. 6.  Rožnov v historických fotografiích – dernisáž 1 100 MK 

3. 7. - 29. 9.  Sportovci města Rožnova 1 150 GNR 

4. 10. - 2. 1. Doprava 1 150 GNR 

celoročně Stálá výstava prací žáků výtvarného oboru ZUŠ 1 650 GNL 

  CELKEM 11 4 066   

Výstavní rok 2017 byl doslova nabitý. V tomto roce probíhaly oslavy 750 let města Rožnova pod Radhoštěm a k 

této příležitosti byly zorganizovány i některé z výstav. 

První výstava v roce 2017 byla uvedena v Galerii Na Radnici pod názvem Indie druhé poloviny 20. století. 

Autorem výstavy byl fotograf pan Karel Thomayer, který v Indii dlouhodobě žil. Další výstava byla sestavena z 

vítězných návrhů na nové kulturní centrum, jmenovala se Soutěžní návrhy na kulturní centrum a k vidění byla v 

kině Panorama. Tamtéž proběhla třetí výstava V břiše Afriky, uskutečnila se v rámci festivalu Jeden svět.  

Rožnovské Seniorské centrum spolu s městem Rožnov pod Radhoštěm a Klubem seniorů, z. s., vyhlásili 

fotografickou soutěž na téma Rožnovští aktivní senioři, studenti a žáci objektivem fotoamatérů ze svých řad. 

Soutěž byla určena fotoamatérům z řad žáků i studentů rožnovských škol a seniorům, kteří dokážou svým 

fotoaparátem zachytit činnost svých rodinných příslušníků, přátel, spolužáků či jiných občanů města, vyjadřující 

nadprůměrnou aktivitu. Výsledek soutěže v podobě fotografií jsme mohli vidět v Galerii Na Radnici. Jak je již 

zmíněno v úvodu, během roku 2017 proběhlo vícero výstav v rámci oslav 750 let Rožnova. Jednou z nich byla 

výstava Rožnov za starých časů a dnes – výtvarná soutěž k výročí 750 let města Rožnov p. R., kdy autory prací 
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byli žáci mateřských, základních i středních škol Rožnova a okolí, pro něž byla výstava zároveň soutěží o 

nejkrásnější výtvory. V rámci vernisáže proběhlo také vyhodnocení nejhezčích prací a předání cen. Tato díla jste 

mohli vidět jak v Galerii Na Radnici, tak později i v SVČ. Rožnov v historických fotografiích, tento název nesla 

dlouho očekávaná výstava krásných, vzácných fotografií, která připomenula jedinečnou atmosféru 

podhorského lázeňského města a jeho rozličných zákoutí ve 20. a 30. letech minulého století. Autory fotografií 

této výstavy jsou Osvald Kotouček a Vladimír Hambálek. Syn, pan profesor Milan Hambálek dal k dispozici 

původní materiály a díky nim vznikl cenný soubor historie Rožnova. Výstava proběhla na chodbách městské 

knihovny taktéž v rámci oslav 750 let Rožnova. V Galerii Na Letné proběhla výstava Rožnov objektivem a nabídla 

návštěvníkům všechny fotografické práce, které byly přihlášeny v roce 2016 do soutěže Rožnov objektivem. 

Velmi pěknou akcí byla dernisáž k výstavě Rožnov v historických fotografiích. K této výstavě vydalo město 

Rožnov také publikaci Zapomenutá zákoutí, která vkusně mapuje již zmizelou podobu Rožnova, jeho 

jednotlivých částí, ale i sousedních vesnic v bezprostředním okolí. Zde se tato publikace slavnostně pokřtila za 

účasti autorů knihy pana Milana Hambálka, Daniela Drápaly a Vojtěcha Bajera. Poslední v řadě výstav v rámci 

oslav Rožnova byla výstava, která mapovala od historie po současnost jednotlivé sportovní oddíly, jež v 

Rožnově působí. Samozřejmě se nedostalo na všechny z důvodů místa, ale i tak si zájemci prohlédli fotografie 

z minulosti i ze současnosti 18 oddílů rožnovského organizovaného sportu. 

Poslední výstavou, která uzavřela rok 2017, byla výstava volného sdružení fotografů – klubu berounských 

Fotoriků – pocházejících původně z Berouna, později i z okolí, které nyní již zasahuje přes Prahu až na Moravu. 

Sdružení vzniklo v roce 2001. Doprava byl název a také téma, které si skupina v roce 2017 zvolila. My jsme pak 

již mohli pozorovat různé pojetí ztvárnění tématu jednotlivých autorů. 11 výstav vidělo cca 4 066 návštěvníků. 
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KINO PANORAMA 

Snahou kina Panorama je, stejně jako v předchozích letech, 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. 

Mimo pravidelné večerní projekce, které probíhají obvykle v 18.00 a ve 20.00 hodin, funguje při kině stálý 

Filmový klub, jenž pravidelně dva čtvrtky v měsíci nabízí jak svým členům, tak veřejnosti zajímavé snímky české 

a světové kinematografie.  

Kino se také jako každoročně zapojilo do několika celostátních filmových projektů. Nejvýraznějším a 

nejprestižnějším je festival dokumentárních filmů o lidských právech JEDEN SVĚT, který pořádáme v spolupráci 

se společností Člověk v tísni. Festival se během doby své existence stal nejvýznamnějším festivalem filmů o 

lidských právech v Evropě a Rožnov pod Radhoštěm byl v roce 2017 jedním ze 33 měst ČR, kde se festival konal. 

Především ze strany škol je o festivalové projekce při každém ročníku obrovský zájem. 

Pokračujeme v tradici pořádání festivalu Snow film fest a festivalu Expediční kamera. Jedná se o přehlídku 

zimních outdoorových a extrémních aktivit. V programu kina si tyto festivaly našly díky diváckému zájmu své 

pravidelné místo a v jejich realizaci budeme pokračovat i v dalších letech. Termínově se festivaly usadily na 

začátku března a začátku listopadu. 

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. 

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 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. A dále pak pronájmy sálu pro akce jak místních, tak cizích subjektů pro slavnosti škol, 

slavnostní předávání vysvědčení, koncerty, cestopisné přednášky apod. 

Ve vestibulu kina byla také od konce ledna nainstalována výstava k architektonické soutěži na budoucí 

Víceúčelové kulturní centrum. 

V roce 2017 proběhlo v kině Panorama včetně školních projekcí celkem 678 představení, které navštívilo 21 446 

diváků, což je oproti roku 2016 pokles o cca 1 800 diváků, ale zároveň třetí nejlepší výsledek návštěvnosti za 

posledních 10 let, kdy kino provozuje T klub – kulturní agentura. Tržba za prodané vstupenky byla v roce 2017 

druhá nejvyšší za uvedenou dobu a opět překročila hranici dvou milionů. Tržba za prodané vstupenky za rok 

2017 činila 2 112 905 Kč.  

V budově kina Panorama se, kromě promítání filmů, uskutečnila celá řada jiných akcí různých subjektů, kterým 

byl pronajímán sál kina. Šlo o celkem 13 pronájmů sálu, během nichž proběhly v kině cestopisné a jiné 

přednášky pro školy nebo koncerty pro školy. Odhadem navštívilo tyto dopolední akce přibližně 3 750 diváků. 

 Mimo tyto aktivity třetích stran jsou pravidelně jednou měsíčně v kině T klubem pořádána dopolední divadelní 

představení pro školky a první stupně základních škol. A také se uskutečňují koncerty a cestopisné přednášky 

pro veřejnost ve večerních časech. Na tyto pořady zavítalo do kina Panorama více než 4 500 diváků. 
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Celkový počet návštěvníků, kteří prošli během roku 2017 budovou kina Panorama na všechny druhy akcí v kině 

pořádaných, je necelých 30 000. 

POČET NÁVŠTĚVNÍKŮ KINA NA VŠECHNY DRUHY PROJEKCÍ  

Počet diváků na pravidelná večerní promítání 17 875 

Školní projekce 951 

Seniorkino 321 

Festivaly 1 943 

Filmový klub 356 

CELKEM ZA ROK 2017 21 446 

POČET NÁVŠTĚVNÍKŮ KINA PŘI JINÝCH AKTIVITÁCH NEŽ PROMÍTÁNÍ  

Divadelní představení a akce TKA 4 494 

Pronájmy sálu kina 3 750 

CELKEM ZA ROK 2017 8 244 

 

Budovou kina prošlo během všech akcí pořádaných v kině Panorama za rok 2017 celkem: 29 690 

diváků 

 

STRUKTURA NÁVŠTĚVNOSTI KINA PANORAMA V ROCE 2017 

 

Počet diváků na pravidelná večerní
promítání

Školní projekce

Seniorkino

Festivaly

Filmový klub
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CELKOVÝ POČET AKCÍ V  KINĚ ZA ROK 2017  

Promítání pro školy 7 

Promítání pro seniory 8 

Festivalové projekce 25 

Filmový klub 21 

Pravidelné večerní projekce 617 

Celkem projekcí za rok 2017 678 

Divadla a akce TKA 18 

Pronajaté akce 13 

Celkový počet akcí mimo filmové projekce 31 

CELKOVÝ POČET AKCÍ V KINĚ PANORAMA V ROCE 2017 709 

PŘÍJMY Z  PROVOZU KINA PANORAMA V ROCE 2017 

Tržba za prodané vstupenky 2 112 345 Kč 

Příjem z reklamy 24 011 Kč 

Příjem za distribuci měsíčních plakátů 70 000 Kč 

Ostatní 146 295 Kč 

Provozní příspěvek 927 271 Kč 

CELKEM ZA ROK 2017 3 279 922 Kč 

NÁKLADY NA  PROVOZ KINA PANORAMA V ROCE 2017 

Půjčovné za filmové kopie 1 213 843 Kč 

Energie 270 322 Kč 

Provoz 1 754 393 Kč 

Fond kinematografie + OSA 41 364 Kč 

CELKEM ZA ROK 2017 3 279 922 Kč 
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TRŽBY A NÁVŠTĚVNOST KINA VE ČTVRTLETÍCH ROKU 2017 

měsíc promítání diváků tržba 
fond 

kinematografie 
OSA 

1. čtvrtletí 

leden 56 1841 159 140 Kč 1 575,64 Kč 1 273 Kč 

únor 55 1389 148 360 Kč 1 468,91 Kč 1 187 Kč 

březen 77 3856 291 655 Kč 2 887,67 Kč 2 333 Kč 

CELKEM 188 7086 599 155 Kč 5 932,23 Kč 4 793 Kč 

2. čtvrtletí 

duben 53 1764 204 560 Kč 2 025,35 Kč 1 636 Kč 

květen 54 1729 176 115 Kč 1 743,71 Kč 1 409 Kč 

červen 52 1216 139 980 Kč 1 385,94 Kč 1 120 Kč 

CELKEM 159 4709 520 655 Kč 5 155,00 Kč 4 165 Kč 

3. čtvrtletí 

červenec 61 1740 195 185 Kč 1 932,52 Kč 1 561 Kč 

srpen 60 1639 195 145 Kč 1 932,13 Kč 1 561 Kč 

září 49 1316 149 150 Kč 1 476,73 Kč 1 193 Kč 

CELKEM 170 4695 539 480 Kč 5 341,39 Kč 4 316 Kč 

4. čtvrtletí 

říjen 59 1346 146 780 Kč 1 453,27 Kč 1 174 Kč 

listopad 45 1339 111 275 Kč 1 101,73 Kč 890 Kč 

prosinec 57 2275 195 560 Kč 1 936,24 Kč 1 564 Kč 

CELKEM 161 4960 453 615 Kč 4 491,24 Kč 3 629 Kč 

CELKEM 678 21 450 2 112 905,00 Kč 20 919,85 Kč 16 903 Kč 

 



21 
 

PROVOZ 

Zajištění veškerého technického každodenního zabezpečení provozu agentury TKA v součinnosti s ostatními 

pracovníky TKA. 

OSVĚTLENÍ, OZVUČENÍ, DATAPROJEKCE, POŘADATELSKÁ SLUŽBA 

 v sále Společenského domu, v budově kina Panorama, v budově T klubu, v hudebním altánu, na 

mobilním pódiu za Společenským domem v parku a na náměstí, v aktuálně pronajatých prostorech 

PROPAGACE 

 výměna velkoplošných poutačů a bannerů, aktualizace plakátovacích ploch a vitrín TKA v Rožnově 

 výlepy plakátů na jednotlivé akce 

 roznáška měsíčních plakátů akcí TKA a měsíčních plakátů kina Panorama do schránek domovníků na 

jednotlivých sídlištích v Rožnově 

 distribuce měsíčních plakátů akcí TKA a měsíčních plakátů kina Panorama do agentur, sponzorům, 

hotelům a firmám 

 objednávky výlepů plakátů u ostatních reklamních agentur 

 pořizování fotodokumentace a videozáznamů z akcí 

 aktualizace obsahu webu, facebookového profilu a Youtube kanálu TKA 

VÝPOČETNÍ TECHNIKA 

 správa a administrace výpočetní a kancelářské techniky – software, hardware 

 správa a administrace systému Ticketware pro lokální a online prodej vstupenek 

 správa a administrace webu, facebookového profilu a Youtube kanálu TKA 

ÚDRŽBA, PROVOZ A OPRAVY 

 opravy technických věcí a vybavení všech budov – T klubu a kina Panorama a také sálu Společenského 

domu a jeho zázemí 

 rozsáhlejší opravy a rekonstrukce – koordinace činností spolu se správou majetku a dodavateli 

 zajištění a koordinace kontrol a revizí 

 nákupy 

 sekretářské práce 

 podklady pro vyúčtování realizovaných prodejů vstupenek přes systém Ticketware 

AUTO 

 údržba služebního vozu a přívěsného vozíku – slouží k přepravě věci – židlí, stolů, praktikáblů a 

aparatury na akce 

 zajištění údržby a pravidelných servisních kontrol a prohlídek 

BAR 

 celoroční zásobování baru TKA, manipulace s přepravkami, sudy 

 přeprava zboží z baru TKA pro zajištění prodeje na odloučených pracovištích 

 zajištění inventur a podkladů pro vyúčtování prodeje 
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ÚKLID, ZIMNÍ ÚDRŽBA 

 venkovních i vnitřních prostor T klubu 

 odklízení sněhu v okolí T klubu a nejbližšího okolí Společenského domu 

SPOLEČENSKÝ DŮM 

 přestavby stolů, židlí a praktikáblů dle aktuálních požadavků pro vlastní akce a akce pronajaté 

 zajištění efektivní tepelné pohody na sále a v šatnách 

 stěhování aparatury a kulis 

 technická asistence 

VÝSTAVY 

 instalace a demontáž výstav dle pokynů grafika 

HUDEBNÍ ALTÁN 

 stěhování lavic pro diváky, židlí a stolů pro účinkující atd. 

 zvučení, zastřešení 

 mokrá varianta – stěhování do Společenského domu 

JARMARKY 

 zabezpečení stánkového prodeje na Josefském a Všesvatském jarmarku – tj. evidence přihlášek, 

vygenerování, distribuce a evidence smluv, rozmístění stánků, koordinace stánkového prodeje na 

místě, kontrola záboru místa 

 aktualizace pravidel pro pořadatele jarmarku, pro prodejce na jarmarku, ceníku a dalších nezbytných 

úředních dokumentů souvisejících s pořádáním jarmarků 

 koordinace činností se subjekty provádějícími další technické zabezpečení jarmarku – zvukaři, 

elektrikáři, instalace stánků 

 odvoz a dovoz věcí sloužících pro technické zajištění jarmarků a zboží pro prodej ve stánku TKA 

 instalace a likvidace výzdoby náměstí a vestibulu MěÚ 

 

PODPORA 

 nezištná pomoc v průběhu roku s akcemi dalších organizací v Rožnově – technická a mediální podpora, 

dle možností zapůjčování praktikáblů a ozvučovací techniky. Zveřejňování akcí rožnovským spolkům a 

spolupracujícím organizacím na facebooku, zdarma vylepování plakátů (3. ETÁŽ, SVČ, Svaz žen, 

Poradna pro ženy a dívky, Iskérka, FUJARÉ, Filatelisté, folklorní soubory, Galerie Crears, Parkinsonici, 

ZUŠ, Klub seniorů, církve, amatérské kapely…) 

 technická a mediální podpora akcí města 
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PROPAGACE 

LEDEN 

Klub cestovatelů – OD ALJAŠKY PO OHŇOVOU ZEMI 
– 3. ČÁST 

plakát 

KPH – plakát – program (první půlka) plakát 

KPH – NOVOROČNÍ KONCERT SE SLAVNOSTNÍM 
PŘÍPITKEM STAROSTY MĚSTA ROŽNOVA, HANA 
FIALOVÁ – zpěv, JAKUB ŽÍDEK – klavír 

plakát, přelepka, vstupenky, program 

Divadlo – MAFIE A CITY 
Amatérský divadelní spolek Vajanova z Halenkova 

plakát, přelepka, vstupenky 

Výstava – INDIE DRUHÉ POLOVINY 20. STOLETÍ – 
Galerie Na Radnici 

plakát, kartička, pozvánka, instalace 

Dirty Sound Magnet plakát 

E, Drutty plakát 

Ostatní Panoramatka, měsíční plakát 

 

ÚNOR  

Klub cestovatelů – ČÍNA – ZEMĚ PROTIKLADŮ plakát 

Retroples vstupné, program, ostatní propagační materiál, čísla 
stolů, šerpy, různé cedule, balení tomboly atd.  

Jiří Černý – ROCKOVÁNÍ plakát 

KPH – CLARA NOVÁKOVÁ – flétna 
MONIKA KNOBLOCHOVÁ – cembalo 

plakát, vstupenky, program 

Divadlo – VYSAVAČ – Studio Dva – Praha  přelepka, vstupenky 

Ostatní Panoramatka, měsíční plakát 

Vladimír Merta plakát 

Jarda Svoboda plakát 

Vložte Kočku plakát 

 

BŘEZEN  

ROŽNOVÁCI V ZÁŘI REFLEKTORŮ plakát, vstupné 

Divadlo – BOŽSKÁ SARAH – Divadlo Kalich – Praha přelepka, vstupenky 

Klub cestovatelů – ALBÁNIE A KOSOVO – EVROPĚ 
NA STOPĚ 

plakát 

Jarmark plakát, poutač, zpracování veškeré výzdoby, instalace 
tradiční výzdoby náměstí a vstupu do MěÚ, banner 
nad most 

JEDEN SVĚT přelepka, poutač, výroba permanentek, propagační 
letáky k filmům, banner nad most a na budovu kina 

Klub seniorů – Zpívání pro radost plakát / na zakázku 

Past, Its Everyone Else plakát 

Flut, Národní Divadlo plakát 

Ostatní Panoramatka, měsíční plakát 
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DUBEN 

KPH – LUKÁŠ KLÁNSKÝ A IVAN KLÁNSKÝ plakát, vstupenky, program 

KPH – Janáčkova filharmonie – zájezdní koncert plakát 

Jiří Černý – ROCKOVÁNÍ plakát 

Výstava – MEZIGENERAČNÍ SPOLUPRÁCE 
ROŽNOVSKÝCH FOTOAMATÉRŮ – Galerie Na Radnici 

plakát, kartička, pozvánka, lepení materiálů, instalace 

Divadlo – BOSÉ NOHY V PARKU 
Agentura Harlekýn – Praha 

přelepka, vstupenky 

Klub cestovatelů – OD ALJAŠKY PO OHŇOVOU ZEMI 
– 4. ČÁST 

plakát 

SWING BAND ZUBŘÍ JINDŘICHA DOŘIČÁKA vstupenky 

Kulturní léto – celkový program plakát 

Výstava – ROŽNOV ZA STARÝCH ČASŮ A DNES 
VÝTVARNÁ SOUTĚŽ K VÝROČÍ 750 LET MĚSTA 
ROŽNOV POD RADHOŠTĚM 

plakát, kartička, pozvánka, lepení materiálů, instalace 

Katarzia plakát, přelepka 

Justin Lavash plakát 

SWING BAND ZUBŘÍ JINDŘICHA DOŘIČÁKA plakát 

Siksa plakát 

Ostatní Panoramatka, měsíční plakát 

 

KVĚTEN  

11. ROČNÍK KVETOUCÍ MĚSTO ROŽNOV P. R. 2017 plakát s přihláškou, pamětní listy, poukazy – ceny, 
pozvánky 

Výstava – ROŽNOV V HISTORICKÝCH FOTOGRAFIÍCH 
– městská knihovna 

plakát, kartička, pozvánka, grafická úprava a tisk 
fotografií, lepení materiálů, instalace 

SKOŘÁPKA 
Divadlo Ungelt 

přelepka, vstupenky, poutač 

DEN MATEK plakát 

KPH – CHVÁLA TRUBKY – PRAGUE BAROQUE 
TRUMPETS 
MAREK ZVOLÁNEK, JIŘÍ HOUDEK, MAREK VAJO – 
trubky 
DANIELA VALTOVÁ KOSINOVÁ – varhany 

plakát, vstupenky, program 

Klub cestovatelů – JIŘÍ KOLBABA – PLAVBY PO 
PLANETĚ 

plakát, vstupenky 

Výstava – ROŽNOV OBJEKTIVEM – Galerie Na Letné plakát, kartička, pozvánka, grafická úprava a tisk 
fotografií, lepení materiálů, instalace 

Hudební altán – červen, červenec, srpen plakát 

VDL Divokej Bill – do měsíčního plakátu inzerce / na zakázku 

Folklor Fusion Festival plakát 

Peru, Vole – Skate after party přelepka 

Ostatní Panoramatka, měsíční plakát 
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ČERVEN  

Výstava – SPORTOVCI MĚSTA ROŽNOVA grafické zpracování materiálů/fotografií – tisk, plakát, 
kartička, pozvánka, lepení materiálů, instalace 

Divotvorný park / Valašské zkušebny stravenky, cedule, rozcestníky apod. 

VDL – do měsíčního plakátu inzerce / na zakázku 

Odio, Kutya Harap plakát 

Kickstarter Ritual, Lucifer Efekt plakát 

Ostatní Panoramatka, měsíční plakát 

 

ČERVENEC 

28. valašské folkrockování plakát, vstupné, 15x poutač, bulletin, instalace, různé 
informační cedule, poutače, označení infostánků apod., 
instalace reklamních log sponzorů atd., banner 

Divotvorný park přelepka 

Valašské zkušebny plakát 

VDL – do měsíčního plakátu inzerce / na zakázku – 3x 

KPH – program (druhá půlka) plakát 

Ostatní Panoramatka, měsíční plakát 

 

SRPEN 

Teatri divadelní festival různé cedule, poutač 

Teatri divadelní festival plakát 

 

ZÁŘÍ  

Klub cestovatelů – ISLANDSKOU VYSOČINOU A 
ZÁPADNÍMI FJORDY 

plakát 

Jiří Černý – ROCKOVÁNÍ plakát 

Fleret přelepka 

DSM, Cascabel plakát 

Smeykal/Nikl plakát 

Hanba plakát 

Den seniorů plakát / na zakázku 

Rozpis akcí v T klubu plakát 

Ostatní Panoramatka, měsíční plakát 
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ŘÍJEN  

KPH – Janáčkova filharmonie – zájezdní koncert plakát 

Jazzmenu – říjen celkový program plakát 

Jazzmenu – BEN HOLDER & PETR BENEŠ DUO plakát 

Jazzmenu – CARPET CABINET & JeN HOVORKA plakát 

Jazzmenu – AGA DERLAK TRIO plakát 

Jazzmenu – MARIANNE SOLIVAN & WALTER 
PHISHBACHER TRIO 

plakát 

Výstava – DOPRAVA – Galerie Na Radnici plakát, kartička, pozvánka, instalace 

SLET BUBENÍKŮ 2017 – DARK SIDE OF THE GROOVE přelepka 

Všesvatský jarmark plakát, poutač, zpracování veškeré výzdoby, instalace 
tradiční výzdoby náměstí a vstupu do MěÚ, banner 
nad most 

Divadlo – IVANIN DENÍČEK – Div.Och – Rožnov  přelepka 

Klub cestovatelů – SRÍ LANKA – PERLA INDICKÉHO 
OCEÁNU 

plakát 

Divadlo – JO, NENÍ TO JEDNODUCHÉ – Divadlo 
Palace – Praha 

přelepka 

Daša fon Flaša plakát 

Ostatní Panoramatka, měsíční plakát 

 

LISTOPAD 

KPH – JIŘÍ VODIČKA – housle, MARTIN KASÍK – klavír plakát, program 

Klub cestovatelů – Ladislav Zibura přelepka 

PAVEL DOBEŠ přelepka 

Divadlo – BESÍDKA 2017 – Divadlo Sklep – Praha  přelepka 

Jiří Černý – ROCKOVÁNÍ plakát 

VÁNOČNÍ KONCERT ZBYŇKA TERNERA S HOSTY plakát 

Klub cestovatelů – EXPEDICE TRANSASIA: VLAKEM 
KOLEM ASIE SE SKLÁDACÍMI KOLY 

plakát 

SLAVNOSTNÍ ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU plakát 

Insania, innoxia Corpora plakát, přelepka 

Zibura přelepka 

Pochwalone plakát 

Ventolin plakát 

Ostatní Panoramatka, měsíční plakát 
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PROSINEC 

Katarzia – koncert poutač, vstupné 

PF návrh 

Divadlo – COMMEDIA DELL´ARTE – Spolek Sešlých 
– Praha 

plakát 

ČESKO ZPÍVÁ KOLEDY plakát 

Vánoční koncert – VÁCLAV HUDEČEK – housle, 
MARTIN HROCH – cembalo, MUSICA MINORE –
komorní soubor 

plakát, poutač 

Klub cestovatelů – MODROBÍLÉ TICHO – TAJUPLNÁ 
ANTARKTIDA II 

plakát 

KPH – program (první půlka 2017) plakát 

Slowinski jazz plakát 

Ostatní Panoramatka, měsíční plakát 

Průběžně: bannery na weby a sociální sítě 

SEZNAM VIDEOZÁZNAMŮ Z  AKCÍ  

datum akce úkony videa 

16. 1. 2017 NOVOROČNÍ KONCERT záznam, střih, titulky, export, Youtube 2 

20. 1. 2017 DIRTY SOUND MAGNET záznam, střih, titulky, export, Youtube 2 

26. 1. 2017 MAFIE A CITY záznam X 

27. 1. 2017 
VERNISÁŽ SOUTĚŽNÍCH NÁVRHŮ NA STAVBU 
KULTURNÍHO CENTRA V R. P. R. 

záznam, střih, titulky, export, Youtube 1 

30. 1. 2017 E (USA) záznam, střih, titulky, export, Youtube 2 

12. 2. 2017 RETROPLES 2017 záznam, střih, titulky, export, Youtube 1 

25. 2. 2017 SKRYTÝ PŮVAB BYROKRACIE záznam, střih, titulky, export, Youtube 2 

25. 2. 2017 VLOŽTE KOČKU + KAPLAN BROS záznam, střih, titulky, export, Youtube 3 

3. 3. 2017 ROŽNOVÁCI V ZÁŘI REFLEKTORŮ záznam, střih, titulky, export, Youtube 1 

10. 3. 2017 FLUT + NÁRODNÍ DIVADLO záznam X 

20. 4. 2017 JUSTIN LAVASH záznam X 

26. 4. 2017 SWING BAND JINDŘICHA DOŘIČÁKA záznam X 

9. 6. 2017 LUCIFER EFEKT + KIKSTARTER RITUAL záznam X 

20. 6. 2017 
DERNISÁŽ VÝSTAVY HISTORICKÝCH 
FOTOGRAFIÍ 

záznam X 

6. 7. 2017 VALAŠSKÉ ZKUŠEBNY záznam X 

26. 7. 2017 
UPOUTÁVKA NA VALAŠSKÉ FOLKROCKOVÁNÍ 
2017 

grafika, střih, export, Youtube 2 

28. 7. 2017 JAM CLUB SPECIAL  záznam X 

12. 8. 2017 VALAŠSKÉ FOLKROCKOVÁNÍ 2017 záznam X 

26. 8. 2017 TEATRI 2017 záznam X 

15. 9. 2017 DIRTY SOUND MAGNET záznam X 

17. 9. 2017 LÍHEN – SMEYKAL + NIKL záznam X 

4. 10. 2017 POZVÁNKA IVANIN DENÍČEK grafika, střih, export, Youtube 1 

22. 10. 2017 SLET BUBENÍKŮ 2017 záznam X 

9. 11. 2017 LADISLAV ZIBURA záznam X 

17. 11. 2017 VENTOLIN záznam X 

23. 11. 2017 JIŘÍ ČERNÝ záznam X 

13. 12. 2017 ČESKO ZPÍVÁ KOLEDY záznam X 
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EKONOMIKA 

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK  ROKU 2017 

Roční obrat T klubu – kulturní agentury v roce 2017 11 974 652 Kč 

Dotace 6 111 000 Kč 

Transfer digitalizace 51 147 Kč 

Čerpání fondů 251 000 Kč 

Granty 10 179 Kč 

Vlastní zdroje (výnosy z pronájmů, tržby za vstupné, jarmark, publikace atd…) 5 551 326 Kč 

Z toho reklama 477 857 Kč 

 
 

Hospodářský výsledek T klubu – kulturní agentury za rok 2017 0 Kč 

ZÍSKÁVÁNÍ FINANČNÍCH  ZDROJŮ HLAVNÍ A DOPLŇKOVOU ČINNOSTÍ  

 pronájem sálu Společenského domu 

 pronájem sálu kina 

 pronájem sálu T klubu 

 získávání darů 

 žádosti o dotace a granty 

 prodej zboží při kulturních akcích 

 grafické práce na zakázku 

 pronájem vývěsních skříněk 

 zvučení a osvětlování akcí na zakázku 

 prodej vstupenek za provizi 

 sjednávání reklam s firmami 

 barterová spolupráce 

NÁPLŇ  

Ekonomické oddělení provádí činnosti týkající se účetní a mzdové agendy, personalistiky a pokladny pro TKA, 
jehož součástí je kino Panorama. 
 

 zpracovává 4x ročně účetní závěrku, 2x ročně data do Informačního systému o platech 
 zajišťuje inventarizaci 
 vede evidenci majetku včetně jeho odepisování 
 zpracovává mzdové a účetní přehledy, srovnání a statistiky 
 vzdělává se na různých školeních 
 vyhotovuje smlouvy o reklamě, kupní smlouvy, příp. darovací smlouvy 
 komunikuje s bankou, ať už osobně nebo elektronicky přes internetové bankovnictví 
 v souvislosti se mzdovou a personální agendou vyhotovuje 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 zdravotními pojišťovnami a OSSZ Vsetín 
 provádí archivaci dokumentů včetně spisové služby; vede „Knihu přijaté pošty“ 
 eviduje a zajišťuje komunikaci s úřady přes Datovou schránku 
 zasílá upomínky odběratelům, kteří neuhradili pohledávku do data splatnosti 
 vede agendu související s Fondem kulturních a sociálních potřeb; sestavuje rozpočet na daný rok, 

eviduje a sleduje jeho čerpání a na konci roku provádí celkové vyúčtování 
 zajišťuje prodej publikací vydaných TKA, distribuuje je do prodejních míst, vyúčtovává prodej, zasílá na 

dobírku 
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 zajišťuje agendu spojenou s podnájmem zasklených vitrín v lokalitách na ulici 1. máje, na ulici 5. 
května, na náměstí Míru a na Masarykově náměstí; uzavírá smlouvy s podnájemci, fakturuje 

 realizuje krátkodobé podnájmy sálu Společenského domu; eviduje objednávky, uzavírá smlouvy, 
domlouvá požadavky na úpravu sálu a další technické požadavky, fakturuje; koordinuje úklid sálu a 
přilehlých prostor; zajišťuje výzdobu sálu na plesovou sezonu a služby v šatně pro veřejnost; dle 
požadavků zajišťuje i pořadatelskou činnost 

 realizuje pronájmy sálu v budově T klubu; v případě požadavků na občerstvení, domlouvá a zajišťuje i 
tuto službu 

 připravuje veškeré podklady a je nápomocno při každoroční veřejnosprávní kontrole zřizovatele a při 
případných dalších kontrolách 

 zpracovává rozpočet při žádostech o granty a následné vyúčtování; vyúčtovává příspěvky od nadací a 
dary  

 zpracovává daňová přiznání pro finanční úřad, a to „Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti“, 
„Vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmů fyzických osob“ a „Přiznání 
k dani z příjmů právnických osob“; v případě zahraničního umělce předkládá „Hlášení plátce daně o 
dani z příjmů vybírané srážkou“  

 zpracovává „Zkrácenou roční zprávu o výsledcích finančních kontrol“ vč. příloh 
 zveřejňuje smlouvy v Registru smluv 
 seniorům zaštiťuje zájezdy do ostravských divadel – objednávka vstupenek, přebírání hotovosti od 

vedoucího zájezdu, proplácení faktur za dopravu a celkové vyúčtování celé divadelní sezony 
 zpracovává a každoročně aktualizuje Směrnice  
 zpracovává zápisy z porad 
 zajišťuje objednávky kancelářských potřeb  
 zajišťuje celoroční předprodej na všechny akce TKA a některé akce jiných organizací včetně veškerého 

vyúčtování, telefonickou a e-mailovou komunikaci při jejich rezervaci; doprodává vstupenky před 
představením v místě konání akce  

 nakupuje a připravuje občerstvení na akce; prodává zboží v baru 
 vykonává pořadatelskou činnost a pomoc při větších akcích 
 korekturuje tiskoviny, které se zhotovují v TKA 
 zajišťuje ceny do losování v tombole na Retroplese 
 koordinuje stánkový prodej na místě při jarmarcích; kontroluje zábor místa a příjem peněz na místě, 

eviduje přijaté platby (bankou nebo hotově), vystavuje příjmové doklady 
 Zajišťuje a prodává zboží ve stánku na obou jarmarcích a ostatních venkovních akcích TKA 

ROZVAHA 

Viz příloha na konci dokumentu. 

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY  

Viz příloha na konci dokumentu. 
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SPOLEČENSKÝ DŮM  

Celkem se v roce 2017 uskutečnilo v sále Společenského domu 123 akcí. Z nich 105 bylo organizovaných 

formou pronájmu třetím osobám. Návštěvnost u pronajatých akcí byla cca 12 860 lidí. 

SEZNAM PRONAJATÝCH AKCÍ V  SÁLE SPOLEČENSKÉHO DOMU V ROCE 2017 

č. akce 
poč. 
dnů 

datum 

1 Papučový bál (Javořina) 1 14. 1. 

2 Valašský bál (Radhošť) 1 21. 1. 

3 Ples Gymnázia 1 3. 2. 

4 Hasičský ples (hasiči Tylovice) 1 4. 2. 

5 Maškarní křesťanský ples – zdarma 1 5. 2. 

6 Ples SŠZePř 1 10. 2. 

7 Ples SŠIEŘ 1 24. 2. 

8 Black & White ples 1 25. 2. 

9 Zpíváme a tančíme s Míšou – Minidiskotéka v cirkuse 1 4. 3. 

10 Anglické divadlo 1 8. 3. 

11 Maškarní ples (Kamarád) 1 10. 3. 

12 Předtaneční a společenská výchova – 14 lekcí 14 27. 3. - 16. 5. 

13 Moudrá sovička (SVČ)  2 6. - 7. 4. 

14 Den zdraví (město Rožnov a SVČ) 1 20. 4. 

15 Zkruhu – charitativní akce – tetování 1 22. 4. 

16 Svatební hostina 1 29. 4.  

17 Setkání se Zdeňkou Jordánovou – beseda 1 17. 5. 

18 Rožnovský slavíček (SVČ) 1 19. 5. 

19 Firemní akce  1 25. 5. 

20 Mistrovství ve stolním fotbale 3 26. - 28. 5. 

21 Výstava Hry a klamy  34 31. 5. - 3. 7. 

22 Svatební hostina 1 7. 7. 

23 Na živú notečku s cimbálovou muzikou Radhošť 1 30. 8. 

24 Svatební hostina 1 2. 9. 

25 Jako tenkrát v lázních (Spolek rožnovských žen) 1 3. 9. 

26 Svatební hostina 1 9. 9. 

27 Taneční a společenská výchova – 10 lekcí 10 19. 9. - 28. 11. 

28 Taneční pro manželské a přátelské páry – 7 lekcí  7 3. 10. - 28. 11. 

29 Forum ZM a MA21 (město Rožnov) 1 4. 10. 

30 Školení ve věci parlamentních voleb (Zlínský kraj) 1 9. 10. 

31 Carpet Cabinet – koncert (Zb. Tvarůžek ve spol. s TKA) – zdarma 1 11. 10.  

32 Kouzlem adventního času (Spolek rožnovských žen) 6 21. 11 - 26. 11. 

33 Mikulášská zábava (Kamarád) 1 1. 12. 

34 Hand made market 1 9. 12. 

35 Miniveletrh hraček 2 11. 12. - 12. 12. 

  CELKEM 105   
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SEZNAM AKCÍ TKA V  SÁLE SPOLEČENSKÉHO DOMU V ROCE 2017 

č. akce 
poč. 
dnů 

datum 

1 Hana Fialová (zpěv), Jakub Žídek (klavír) – koncert 1 16. 1. 

2 Démoni současnosti – divadelní představení pro II. st. ZŠ a SŠ 1 25. 1. 

3 Mafie a city – divadelní představení 1 26. 1. 

4 Retroples 1 18. 2. 

5 Clara Nováková (flétna), Monika Knoblochová (cembalo) – koncert 1 22. 2. 

6 Vysavač – divadelní představení 1 28. 2. 

7 Rožnováci v záři reflektorů – beseda 1 3. 3. 

8 Božská Sarah – divadelní představení 1 13. 3. 

9 Lukáš Klánský (klavír) a Ivan Klánský (klavír) – koncert 1 4. 4. 

10 Bosé nohy v parku – divadelní představení 1 13. 4. 

11 Swing Band Zubří Jindřicha Dořičáka – koncert 1 26. 4. 

12 Skořápka – divadelní představení 1 3. 5. 

13 Ondřej Smeykal & Petr Nikl: LÍHEŇ – koncert 1 17. 9. 

14 Ivanin deníček – divadelní představení 1 12. 10. 

15 Slet bubeníků 2017 – koncert 1 22. 10. 

16 Jo, není to jednoduché – divadelní představení 1 30. 10. 

17 Marianne Solivan & Walter Phishbacher Trio – koncert 1 1. 11. 

18 Vánoční koncert Zbyňka Ternera s hosty 1 29. 11. 

  CELKEM 18   
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OBČERSTVENÍ  

Při kulturních programech v T klubu je 

provozován bar jako doplňková vedlejší 

činnost. V rámci zlepšení hospodářského 

výsledku TKA také zajišťovala prodej 

občerstvení na 7 velkých akcích, a to 

na Josefském jarmarku, Všesvatském 

jarmarku, Divotvorném parku, Valašských 

zkušebnách, Valašském folkrockování, 

na akci Slavnostní rozsvícení vánočního 

stromu, na Česko zpívá koledy, a také při 

divadelních představeních v Janíkově 

stodole. Prodej občerstvení zajišťovala 

TKA po celý rok rovněž ve Společenském 

domě, protože restaurace se nepodařila 

majitelům pronajmout a provozovat. Tak jako v roce 2015 a 2016 jsme základní občerstvení zajišťovali 

svépomocí a bez zázemí. V době, kdy restaurace není pronajata, jsou podmínky pro pořádání akcí v sále 

Společenského domu tristní. Majitel budovy nemá stále do prostoru restaurace zájemce o pronájem. Od II. 

čtvrtletí 2017 zajišťovala TKA také prodej občerstvení v kině Panorama na akcích zajištěných dramaturgickým 

oddělením TKA.  
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E) VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ  

Všichni zaměstnanci TKA se zúčastnili školení BOZP, školení o požární ochraně. Další školení a semináře 

absolvovali pracovníci TKA v průběhu roku dle svého pracovního zařazení. 

 seminář k sezoně koncertů vážné hudby – 1x 

 seminář s dramaturgy divadel a kulturních domů – 1x 

 školení „O dani z příjmu a legislativa PO“ – 3x 

 seminář Nadace Člověk v tísni k festivalu Jeden svět – 1x 

 hodnotící seminář k festivalu Jeden svět – 1x 

 konzultace k ONLINE rezervačnímu systému – 4x 

 konference „ Jak úspěšně pracovat s publikem“ – 2x 

 finanční podpora kulturních akcí – 2x 

 exkurze Robe – osvětlení, zvuková technika – 3x 
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F) AKTIVITY A PREZENTACE NA VEŘEJNOSTI  

NÁVŠTĚVNOST AKCÍ  

Díky kvalitním pořadům a také díky jejich profesionální propagaci je většina akcí vyprodána, nebo má velkou 

návštěvnost. Součástí každého programu, který pořádáme je propagace a následný výstup, k čemuž nám slouží 

různá média. 

Pořady avizujeme jak fyzicky, tak elektronicky. Měsíční plakáty jsou kromě výlepových ploch v Rožnově p. R. 

vyvěšeny ve vchodech obytných domů, ve firmách a veřejných institucích. Rovněž v menší míře visí samostatné 

plakáty na výlepových plochách a v prosklených vitrínách. Na našem webu na adrese www.tka.cz s předstihem 

informujeme o akcích, které pořádáme, a rovněž provozujeme archiv i fotogalerii proběhlých akcí. Na všech 

významných sociálních sítích (Facebook, Youtube, Instagram, Twitter) máme svá aktivní konta, která využíváme 

jak k propagaci, tak k raportům z proběhlých událostí. Z některých koncertů pořizujeme krátké záznamy, jež pak 

se souhlasem umělců umisťujeme na našem Youtube kanálu. K aktuálním akcím rozesíláme průměrně 3× 

měsíčně informační mail s plánovanými akcemi v nejbližších dnech a koncem každého měsíce přehled akcí na 

ten následující. Tyto informace rovněž putují novinářům, pravidelně se o nás píše v týdeníku Jalovec. 

Ve spolupráci s městem Rožnov p. R. (TIC, destinační manažer) jsou naše akce zveřejňovány na turistických 

portálech Východní Morava a Kudy z nudy a v kalendáři akcí na městském webu. 

V měsíčníku Spektrum Rožnovska prezentujeme půlstránkovým unikátním textem akce, které chystáme. TV 

Beskyd vyrábí jednou měsíčně spot o našich připravovaných akcích na následující měsíc. Občas se objeví 

reportáž z koncertu či divadelního představení. 
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G) VÝSLEDKY KONTROL PROVEDENÉ ZŘIZOVATELEM A  VNĚJŠÍMI KONTROLNÍMI  ORGÁNY  

V roce 2017 proběhla u nás pouze veřejnosprávní kontrola zřizovatele. 

V kontrolovaném období 1-12/2016 nebyly zjištěny žádné skutečnosti nasvědčující porušení rozpočtové 

kázně, neoprávněnému použití peněžních prostředků státního rozpočtu nebo finančních prostředků 

zřizovatele, nesprávnému použití nebo zadržení peněžních prostředků státu nebo zřizovatele, neprovedení 

odvodu PO, neprovedení odvodu stanoveného zřizovatelem a neuložila organizaci žádná opatření k nápravě 

podle § 18, odst. 1 zákona 320/2001 Sb. 

Organizace dostala sedm doporučení. Doporučení nemají charakter zjištění porušení rozpočtové kázně, jsou 

jen připomenutím povinností kontrolované organizace s cílem zlepšit činnost a upozornit na vznik možného 

rizika.  
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H) ZAPOJENÍ DO ROZVOJOVÝCH A MEZINÁRODNÍCH PROGRAMŮ  

T klub – kulturní agentura se nezapojila do žádných rozvojových a mezinárodních programů. 
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I) PŘEDLOŽENÉ A REALIZOVANÉ PROJEKTY FINANCOVANÉ Z  JINÝCH ZDROJŮ  

V roce 2017 jsme obdrželi z jiných zdrojů podporu v celkové výši 38 738 Kč. 

 Podpora koncertů Kruhu přátel hudby z prostředků Nadace Český hudební fond – 11 000 Kč 

 Podpora festivalu Jeden svět z prostředků nadace Člověk v tísni – 17 559 Kč  

 Podpora koncertu Sletu bubeníků z prostředků Zlínského kraje – 10 179 Kč 
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J) REKLAMA / FINANCE 

SPONZOŘI A DONÁTOŘI  

T klub – kulturní agenturu podpořily v roce 2017 reklamou níže uvedené firmy celkovou částkou 477 857 Kč. 

 Deza 
 Robe lighting 
 Remak 
 Elong elektro 
 Solartec 
 AGH VLT 
 Miroslav Chuděj 
 On Semiconductor 
 Elinex Electric 
 Alpine 
 Lakovna Hajdík 
 Izolace Moural 
 TKR Jašek 
 Rožnovské pivní lázně 
 Základní umělecká škola 
 Galerie Crears 
 Visia Cinema 

 Embex 
 Pragokoncert Bohemia 
 Janek 
 Reton 
 myonic 
 Vacuum Servis 
 Dobiáš 
 Repont 
 BC-Chemservis 
 JETI model 
 Brose 
 Kiaora 
 Prona - Roman Kulpa 
 VAE Therm 
 Autocentrum Lukáš 
 Alpine 

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI  

 Spektrum Rožnovska 
 Jalovec 
 Město Rožnov p. R. 
 5plus2 
 Valašský deník 
 TV Beskyd 
 Grafia Nova 
 Valašské království 

 Turistické informační centrum 
 Valašské muzeum v přírodě 
 Kino Panorama 
 Miger 
 Rožnovské pivní lázně  
 Radegast  
 TKR Jašek 

DARY 

V roce 2017 jsme obdrželi dary od firem v celkové výši 240 000 Kč. 

 Podpora na pořízení on-line rezervačního systému - INFINAX – 130 000 Kč 

 Podpora na pořízení on-line rezervačního systému - ROBE – 100 000 Kč 

 Podpora festivalu Valašské folkrockování - CS CABOT – 10 000 Kč 
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K) ZÁZEMÍ  

Pracovníci TKA zabezpečují rovnoměrně kulturní nabídku všem věkovým i zájmovým vrstvám obyvatel Rožnova 

pod Radhoštěm, ale také zájemcům o kulturu z okolních i vzdálených měst a obcí a sezonním návštěvníkům. K 

pořádání jednotlivých akcí bylo využíváno několik prostorů dle typu programu. Sálek T klubu (pro menší 

koncerty a poslechové pořady), Společenský dům, jehož sál má TKA ve své správě (pro divadelní představení, 

koncerty, přehlídky, výstavy), dále kino Panorama (pro filmové produkce, filmový festival, programy pro školy, 

koncerty), katolický kostel (pro koncerty), a dále chodby městského úřadu (pro výstavy), hudební altán a 

prostor v parku za Společenským domem k venkovním koncertům a pořadům. 

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

zabezpečení dostatečných míst k sezení aj., ale také na přestavby prostoru po skončení akce. V současných 

podmínkách je to však jediný možný způsob, jak je možné připravit jednotlivé akce nejen technicky, ale také ke 

spokojenosti návštěvníků a účinkujících. Návštěvníci akcí jsou spokojeni s dramaturgií a účast je vysoká. 

Nicméně diváci ani herci nejsou spokojeni s úrovní prostředí. Je nedostatečná viditelnost v zadních řadách na 

divadelních představeních bez elevace, jsou nepohodlné židle, minimální místo pro sezení, vydýchaný vzduch a 

špatně fungující klimatizace. V předních řadách je zima a uprostřed sálu není poznat, že je klimatizace zapnuta, 

je pouze slyšet.  

V letošním roce jsme uskutečnili dvě divadelní představení v Janíkově stodole ve Valašském muzeu. Hlavním 

důvodem bylo, že hrozila výpověď ze smlouvy ze strany pronajímatele. Divadelní přestavení se domlouvají s 

renomovanými divadly dlouho dopředu, abychom snížili náklady a aby objednané tituly byly domluvené do 

šňůry s jinými městy v návaznosti s volným termínem v Janíkově stodole. Janíkova stodola nedisponuje 

divadelním vybavením, je vybavena hlavně pro akce VMP, což jsou folklorní pořady. Jsme ale velmi rádi, že 

můžeme v naší dramaturgii ponechat nabídku divadelních představení a ty od podzimu uvádět již v jediném 

prostoru na území města Rožnov p. R., v Janíkově stodole. I zde je však pořádání technicky a provozně náročné. 

Chybí zázemí pro diváky (větší foyer, restaurace, popř. občerstvení s posezením) a kapacita hlediště je téměř 

stejná jako ve Společenském domě nebo v kině. Ve foyeru je chladno a průvan je citelný v sále v krajních 

řadách. Chybí zázemí pro organizátory TKA a není k dispozici kavárna pro občerstvení účinkujících, personálu 

ani diváků. Také nájem a platba nákladů v Janíkově stodole a pochopitelné upřednostňování akcí VMP 

komplikují jak finančně, tak i organizačně zajištění divadelních představení. Občerstvení pro diváky zajišťujeme 

s týmem pracovníků TKA a převozem baru na místo. Technicky náročný je také průjezd nejen parkem, ale 

rovněž muzeem a je problém s parkováním techniky a s auty umělců u Janíkovy stodoly. Nelze zde pořádat ani 

taneční, ani rockové koncerty a plesy. TKA musí programovou nabídku přizpůsobovat možnostem, které má. 

Kapacitní možnosti hledišť ve Společenském domě a v kině Panorama, která jsou pro pořádání koncertů a 

menších divadel k dispozici, neumožňují TKA pořádat zisková představení. Přestože je o všechny pořady veliký 

zájem, tak není možné uspokojit kapacitně vždy všechny zájemce. Při zajištění kvalitního programu můžeme 

počítat pouze s kapacitou ve Společenském domě nebo kině Panorama cca 230 míst a jenom s 50 místy v sále 

budovy T klubu. Není možné příliš rozvíjet klubovou scénu a pořádat koncerty kapel v odpovídajících 

prostorách. Provizorní prostředí v sále Společenského domu je k tomu stavebně, akusticky, prostorově i 

vzhledově naprosto nevyhovující. Není už k dispozici ani dříve využívaná soukromá restaurace Harcovna a byl 

zrušen také soukromý hudební klub Vrah. Zázemí pro aktivity a setkávání se mladých lidi v Rožnově dlouhodobě 

chybí. Občané Rožnova s radostí očekávají realizaci připravovaného Kulturního centra s vhodnějšími prostory a 

rovněž plánovaného klubu Vrátnice. V letošním roce jsme také nově uspořádali akci v novém venkovním 

prostoru pod názvem Valašské zkušebny na tzv. Tesláckém náměstí. 
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L) ZÁVĚR  

Rok 2017 byl pro T klub – kulturní agenturu úspěšným z pohledu proběhlých akcí a návštěvnosti diváků. TKA 

uspořádala v roce 2017 celkem 930 akcí, včetně filmových projekcí v kině Panorama s celkovou návštěvností 

73 372 diváků. O nabízené programy – divadelní představení, pořady pro školy, koncerty vážné hudby, 

přednášky, cestovatelské pořady atd. - měli obyvatelé Rožnova, okolních a vzdálených měst a obcí, ale i turisté 

zájem a pořady byly úspěšné a hojně navštívené. Nižší návštěvnost vykazují, jak už sám název napovídá, pouze 

pořady menšinových hudebních žánrů, ale oproti roku 2016 jsme zaznamenali i tady značné navýšení počtu 

návštěvníků. Pokračovali jsme v jejich pořádání v T klubu i ve Společenském domě.  

Pokračovali jsme v úspěšném projektu Hudební altán. Projekt Letní náměstí byl přehodnocen a s ohledem na 

vhodnější místo konání byl „přestěhován“ do městského parku a prezentován pod názvem Letní park. 

Vzhledem k dalším akcím v souvislosti s oslavami 750let výročí Rožnova se v roce 2017 uskutečnil takový 

koncert 1x. Novou venkovní akcí, která proběhla pod záštitou starosty města a ve spolupráci s příspěvkovými 

organizacemi města, byla akce pro všechny obyvatele Rožnova uspořádaná k oslavám města Rožnova pod 

názvem Divotvorný park. Ta se konala v prostorách městského parku u hudebního altánu. Další novinkou byla 

akce pod názvem Valašské zkušebny, která poprvé oživila místo před bývalou Teslou na tzv. Tesláckém náměstí. 

Na akci se představily rožnovské kapely spolu s legendární kapelou The Plastik People a do třetice se město 

Rožnov pod Radhoštěm připojilo do celorepublikového projektu Česko zpívá koledy. Všechny tyto akce byly 

financovány z rozpočtu města a z darů rožnovských firem. 

TKA organizovala v roce 2017 také další osvědčené akce pro město. Pořad ke Dni matek, soutěžní projekt 

Květinové město, dále kulturní program a technické zabezpečení při sportovní akci Běh Emila Zátopka, při 

vyhodnocení akce Sportovec roku, program pro Jarmark neziskových organizací, program na Rožnovském 

festivalu vína a nově také výstavy a akce k výročí 750 let Rožnova. 

Solidní návštěvnost jsme zaznamenali také v kině Panorama. Včetně školních projekcí proběhlo celkem 678 

představení, které navštívilo 21446 diváků, což je oproti roku 2016 pokles o cca 1800 diváků, ale zároveň třetí 

nejlepší výsledek návštěvnosti za posledních 10 let, kdy kino provozuje T klub – kulturní agentura. Tržba za 

prodané vstupenky byla v roce 2017 druhá nejvyšší za uvedenou dobu a opět překročila hranici dvou milionů.  

Objekty, ve kterých pořádáme kulturní akce, nejsou ideální, ale přizpůsobili jsme se podmínkám a vše jsme 

zvládli. Podmínky pro pořádání akcí v pronajatém sále Společenského domu byly v roce 2017 stejně 

problematické jako v roce 2016. Po celý rok nebyla v objektu pronajata a provozována restaurace a návštěvníci 

koncertů, divadelních představení a také návštěvníci pronajatých akcí neměli možnost odpovídajícího 

občerstvení. V rámci možností jsme se snažili u akcí základní občerstvení zajišťovat vlastními silami, svépomocí 

a bez zázemí. Z důvodu uzavřené restaurace se nám snížil také počet zájemců o pronájem.  

V roce 2017 pracoval T klub – kulturní agentura s provozním příspěvkem od zřizovatele a se ziskem z vlastní 

doplňkové činnosti. Dále také s finančními prostředky od nadací, grantu Zlínského kraje a darů firem. Vzhledem 

k nedostačující kapacitě prostor jsme nemohli, ač byl ze strany návštěvníků zájem, prodat více vstupenek na 

atraktivní pořady a vylepšit hospodaření TKA. Hospodaření naší organizace skončilo na nule. Vlastní zdroje TKA 

představují asi 50 % obratu, který v roce 2017 činil 11 974 652 Kč. Obrat TKA byl v roce 2017 o půl milionu vyšší 

než v roce 2016. Dobrá spolupráce s našimi donátory nám přinesla pozitivní výsledky. V letošním roce jsme, 

mimo jiné, díky velké finanční podpoře firmy ROBE a firmy INFINAX, mohli zakoupit a spustit ONLINE 

elektronický prodej vstupenek na akce. 



41 
 

Díky nadstandardní práci všech pracovníků agentury jsme úspěšně zvládli všechny úkoly, které nás v roce 2017 

potkaly. Do budoucna si přejeme, aby Rožnované a návštěvníci Rožnova chtěli nadále kulturně žít a těší nás, že 

město Rožnov plánuje rekonstrukci Hudebního klubu a rozjelo investiční projekt na Kulturní centrum, díky 

kterým budou mít Rožnované, firmy, spolky, návštěvníci Rožnova i účinkující důstojné podmínky a kapacitně 

dostačující prostory a také bude možné rozšířit kulturní, spolkovou a kongresovou nabídku.  

 

 

 

Lenka Vičarová a tým pracovníků TKA 

V Rožnově p. R. 31. ledna 2017 



Licence: DAI8 XCRGURXA / RYA  (06042017 / 14022017)

ROZVAHA
příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2017
IČO: 44740743
Název: T klub - kulturní agentura 

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2017

Sídlo účetní jednotky Místo podnikání

ulice, č.p. Zemědělská 592 ulice, č.p. Zemědělská 592

obec Rožnov p. R. obec Rožnov p. R.

PSČ, pošta 756 61 PSČ, pošta 756 61

Údaje o organizaci Předmět podnikání

identifikační číslo 44740743 hlavní činnost Kultura

právní forma Příspěvková organizace vedlejší činnost Hostinská a agenturní činnost

zřizovatel MÚ Rožnov p. R. CZ-NACE 801010

Kontaktní údaje Razítko účetní jednotky

telefon 571 651 233

fax

e-mail ekonomicke@tka.cz

WWW stránky www.tka.cz

Osoba odpovědná za účetnictví Statutární zástupce

Petra Krupová Lenka Vičarová

Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

Podpisový záznam statutárního
orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 15.02.2018, 10h24m33s
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Licence: DAI8 XCRGURXA / RYA  (06042017 / 14022017)

Období

Číslo Syntetický Běžné Minulé

položky Název položky účet Brutto Korekce Netto

AKTIVA CELKEM 10 014 222,89 7 064 616,81 2 949 606,08 3 147 538,01 

A. Stálá aktiva 8 546 851,39 7 050 863,59 1 495 987,80 1 736 481,80 

I. Dlouhodobý nehmotný majetek 104 150,76 104 150,76   

1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012     

2. Software 013     

3. Ocenitelná práva 014     

4. Povolenky na emise a preferenční limity 015     

5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018 104 150,76 104 150,76   

6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019     

7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041     

8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051     

9. Dlouhodobý nehmotný majetek určení k prodeji 035     

II. Dlouhodobý hmotný majetek 8 442 700,63 6 946 712,83 1 495 987,80 1 736 481,80 

1. Pozemky 031     

2. Kulturní předměty 032     

3. Stavby 021 1 618 349,20 1 368 511,00 249 838,20 256 971,20 

4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí 022 4 626 137,20 3 379 987,60 1 246 149,60 1 479 510,60 

5. Pěstitelské celky trvalých porostů 025     

6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028 2 198 214,23 2 198 214,23   

7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029     

8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 042     

9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 052     

10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji 036     

III. Dlouhodobý finanční majetek     

1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 061     

2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem 062     

3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 063     

5. Termínované vklady dlouhodobé 068     

6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek 069     

IV. Dlouhodobé pohledávky     

1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 462     

2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů 464     

3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 465     

5. Ostatní dlouhodobé pohledávky 469     

6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery 471     
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Licence: DAI8 XCRGURXA / RYA  (06042017 / 14022017)

Období

Číslo Syntetický Běžné Minulé

položky Název položky účet Brutto Korekce Netto

B. Oběžná aktiva 1 467 371,50 13 753,22 1 453 618,28 1 411 056,21 

I. Zásoby 142 074,95  142 074,95 132 035,00 

1. Pořízení materiálu 111     

2. Materiál na skladě 112     

3. Materiál na cestě 119     

4. Nedokončená výroba 121     

5. Polotovary vlastní výroby 122     

6. Výrobky 123     

7. Pořízení zboží 131     

8. Zboží na skladě 132 142 074,95  142 074,95 132 035,00 

9. Zboží na cestě 138     

10. Ostatní zásoby 139     

II. Krátkodobé pohledávky 113 788,08 13 753,22 100 034,86 80 842,58 

1. Odběratelé 311 30 202,48 13 753,22 16 449,26 7 692,00 

4. Krátkodobé poskytnuté zálohy 314 13 010,00  13 010,00 18 220,00 

5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti 315     

6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé 316     

9. Pohledávky za zaměstnanci 335     

10. Sociální zabezpečení 336     

11. Zdravotní pojištění 337     

12. Důchodové spoření 338     

13. Daň z příjmů 341     

14. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění 342     

15. Daň z přidané hodnoty 343     

16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce 344     

17. Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi 346     

18. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi 348     

28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery 373     

30. Náklady příštích období 381 9 575,60  9 575,60 6 711,00 

31. Příjmy příštích období 385     

32. Dohadné účty aktivní 388 61 000,00  61 000,00 48 219,58 

33. Ostatní krátkodobé pohledávky 377     

III. Krátkodobý finanční majetek 1 211 508,47  1 211 508,47 1 198 178,63 

1. Majetkové cenné papíry k obchodování 251     

2. Dluhové cenné papíry k obchodování 253     

3. Jiné cenné papíry 256     
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Licence: DAI8 XCRGURXA / RYA  (06042017 / 14022017)

Období

Číslo Syntetický Běžné Minulé

položky Název položky účet Brutto Korekce Netto

4. Termínované vklady krátkodobé 244     

5. Jiné běžné účty 245     

9. Běžný účet 241 923 130,07  923 130,07 925 001,43 

10. Běžný účet FKSP 243 1 346,40  1 346,40 27 093,20 

15. Ceniny 263 72 600,00  72 600,00 40 000,00 

16. Peníze na cestě 262     

17. Pokladna 261 214 432,00  214 432,00 206 084,00 

15.02.2018 10h24m33s Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 4 / 6



Licence: DAI8 XCRGURXA / RYA  (06042017 / 14022017)

Číslo Syntetický Období

položky Název položky účet Běžné Minulé

PASIVA CELKEM 2 949 606,08 3 147 538,01 

C. Vlastní kapitál 2 168 088,12 2 447 495,91 

I. Jmění účetní jednotky a upravující položky 1 610 906,75 1 851 400,75 

1. Jmění účetní jednotky 401 1 304 065,75 1 493 412,75 

3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku 403 306 841,00 357 988,00 

4. Kurzové rozdíly 405   

5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody 406   

6. Jiné oceňovací rozdíly 407   

7. Opravy předcházejících účetních období 408   

II. Fondy účetní jednotky 557 181,37 596 095,16 

1. Fond odměn 411   

2. Fond kulturních a sociálních potřeb 412 6 365,40 27 764,20 

3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření 413   

4. Rezervní fond z ostatních titulů 414   

5. Fond reprodukce majetku, fond investic 416 550 815,97 568 330,96 

III. Výsledek hospodaření   

1. Výsledek hospodaření běžného účetního období   

2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 431   

3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období 432   

D. Cizí zdroje 781 517,96 700 042,10 

I. Rezervy   

1. Rezervy 441   

II. Dlouhodobé závazky   

1. Dlouhodobé úvěry 451   

2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 452   

4. Dlouhodobé přijaté zálohy 455   

7. Ostatní dlouhodobé závazky 459   

8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery 472   

III. Krátkodobé závazky 781 517,96 700 042,10 

1. Krátkodobé úvěry 281   

4. Jiné krátkodobé půjčky 289   

5. Dodavatelé 321 197 837,11 201 063,10 

7. Krátkodobé přijaté zálohy 324 2 143,85 17 420,00 

9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé 326   

10. Zaměstnanci 331 300 638,00 250 333,00 

15.02.2018 10h24m33s Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 5 / 6



Licence: DAI8 XCRGURXA / RYA  (06042017 / 14022017)

Číslo Syntetický Období

položky Název položky účet Běžné Minulé

11. Jiné závazky vůči zaměstnancům 333   

12. Sociální zabezpečení 336 130 271,00 107 110,00 

13. Zdravotní pojištění 337 55 836,00 45 910,00 

14. Důchodové spoření 338   

15. Daň z příjmů 341 11 780,00 6 840,00 

16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění 342 53 061,00 39 166,00 

17. Daň z přidané hodnoty 343   

18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce 345   

19. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím 347   

20. Závazky k vybraným místním vládním institucím 349   

32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 374   

35. Výdaje příštích období 383   

36. Výnosy příštích období 384 10 941,00 9 980,00 

37. Dohadné účty pasivní 389 19 010,00 22 220,00 

38. Ostatní krátkodobé závazky 378   

* Konec sestavy *
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Licence: DAI8 XCRGUVXA / VYA  (01012017 / 01012017)

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2017
IČO: 44740743
Název: T klub - kulturní agentura 

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2017

Sídlo účetní jednotky Místo podnikání

ulice, č.p. Zemědělská 592 ulice, č.p. Zemědělská 592

obec Rožnov p. R. obec Rožnov p. R.

PSČ, pošta 756 61 PSČ, pošta 756 61

Údaje o organizaci Předmět podnikání

identifikační číslo 44740743 hlavní činnost Kultura

právní forma Příspěvková organizace vedlejší činnost Hostinská a agenturní činnost

zřizovatel MÚ Rožnov p. R. CZ-NACE 801010

Kontaktní údaje Razítko účetní jednotky

telefon 571 651 233

fax

e-mail ekonomicke@tka.cz

WWW stránky www.tka.cz

Osoba odpovědná za účetnictví Statutární zástupce

Petra Krupová Lenka Vičarová

Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

Podpisový záznam statutárního
orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 15.02.2018, 10h26m13s
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Licence: DAI8 XCRGUVXA / VYA  (01012017 / 01012017)

Číslo Syntetický Běžné období Minulé období

položky Název položky účet Hlavní činnost Hospodářská činnost Hlavní činnost Hospodářská činnost

1 2 3 4

A. Náklady celkem 11 345 694,00 628 957,69 10 934 938,39 548 461,69 

I. Náklady z činnosti 11 334 562,00 628 309,69 10 929 804,39 547 534,69 

1. Spotřeba materiálu 501 212 799,22 10 779,37 251 006,81 5 289,96 

2. Spotřeba energie 502 341 408,91 91 897,47 316 095,72 90 213,28 

3. Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503 40 343,51 9 668,64 45 611,98 10 338,04 

4. Prodané zboží 504 7 265,16 174 911,25 3 687,91 156 757,49 

5. Aktivace dlouhodobého majetku 506     

6. Aktivace oběžného majetku 507     

7. Změna stavu zásob vlastní výroby 508     

8. Opravy a udržování 511 81 349,00 2 000,00 32 870,30 195,00 

9. Cestovné 512 2 795,00  9 587,00  

10. Náklady na reprezentaci 513 66 228,50  63 683,20  

11. Aktivace vnitroorganizačních služeb 516     

12. Ostatní služby 518 4 487 210,30 121 045,46 4 558 954,27 74 341,42 

13. Mzdové náklady 521 3 960 288,50 181 729,50 3 488 494,50 174 130,50 

14. Zákonné sociální pojištění 524 1 312 735,00 36 278,00 1 145 414,00 36 269,00 

15. Jiné sociální pojištění 525 16 142,00  14 016,00  

16. Zákonné sociální náklady 527 224 689,00  184 653,00  

17. Jiné sociální náklady 528     

18. Daň silniční 531     

19. Daň z nemovitostí 532     

20. Jiné daně a poplatky 538 206 587,07  413 838,20  

22. Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541     

23. Jiné pokuty a penále 542   6 000,00  

24. Dary a jiná bezúplatná předání 543     

25. Prodaný materiál 544     

26. Manka a škody 547     

27. Tvorba fondů 548     

28. Odpisy dlouhodobého majetku 551 109 440,01  258 368,00  

29. Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek 552     

30. Prodaný dlouhodobý hmotný majetek 553     

31. Prodané pozemky 554     

32. Tvorba a zúčtování rezerv 555     

33. Tvorba a zúčtování opravných položek 556     

34. Náklady z vyřazených pohledávek 557     

35. Náklady z drobného dlouhodobého majetku 558 243 891,82  116 780,50  
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Licence: DAI8 XCRGUVXA / VYA  (01012017 / 01012017)

Číslo Syntetický Běžné období Minulé období

položky Název položky účet Hlavní činnost Hospodářská činnost Hlavní činnost Hospodářská činnost

1 2 3 4

36. Ostatní náklady z činnosti 549 21 389,00  20 743,00  

II. Finanční náklady     

1. Prodané cenné papíry a podíly 561     

2. Úroky 562     

3. Kurzové ztráty 563     

4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou 564     

5. Ostatní finanční náklady 569     

III. Náklady na transfery     

1. Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery 571     

2. Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery 572     

V. Daň z příjmů 11 132,00 648,00 5 134,00 927,00 

1. Daň z příjmů 591 11 132,00 648,00 5 134,00 927,00 

2. Dodatečné odvody daně z příjmů 595     

B. Výnosy celkem 11 326 411,50 648 240,19 10 884 723,08 598 677,00 

I. Výnosy z činnosti 5 135 947,61 648 240,19 4 997 364,30 598 677,00 

1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků 601     

2. Výnosy z prodeje služeb 602 4 793 808,47 18 735,00 4 928 445,00 11 848,00 

3. Výnosy z pronájmu 603  271 401,19  270 252,00 

4. Výnosy z prodaného zboží 604 7 485,00 352 159,00 3 725,00 316 577,00 

8. Jiné výnosy z vlastních výkonů 609     

9. Smluvní pokuty a úroky z prodlení 641     

10. Jiné pokuty a penále 642     

11. Výnosy z vyřazených pohledávek 643     

12. Výnosy z prodeje materiálu 644 2 000,00    

13. Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku 645     

14. Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků 646   100,00  

15. Výnosy z prodeje pozemků 647     

16. Čerpání fondů 648 326 808,00  52 764,30  

17. Ostatní výnosy z činnosti 649 5 846,14 5 945,00 12 330,00  

II. Finanční výnosy 18 137,89  50 205,78  

1. Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů 661     

2. Úroky 662 48,85  105,78  
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Licence: DAI8 XCRGUVXA / VYA  (01012017 / 01012017)

Číslo Syntetický Běžné období Minulé období

položky Název položky účet Hlavní činnost Hospodářská činnost Hlavní činnost Hospodářská činnost

1 2 3 4

3. Kurzové zisky 663     

4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 664     

6. Ostatní finanční výnosy 669 18 089,04  50 100,00  

IV. Výnosy z transferů 6 172 326,00  5 837 153,00  

1. Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů 671     

2. Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů 672 6 172 326,00  5 837 153,00  

C. Výsledek hospodaření     

1. Výsledek hospodaření před zdaněním 8 150,50- 19 930,50 45 081,31- 51 142,31 

2. Výsledek hospodaření běžného účetního období 19 282,50- 19 282,50 50 215,31- 50 215,31 

* Konec sestavy *
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