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T KLUB - KULTURNÍ AGENTURA ( TKA ) je příspěvkovou organizací města a
organizuje většinu kulturních akcí v Rožnově (KPH, 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.
Hospodářský výsledek TKA v roce 2009 po vyčerpání rezervních fondů:

v hlavní

činnosti +221.281,- 31 Kč a ve vedlejší činnosti +26.288,- 80 Kč.
T klub – kulturní agenturu podpořily v roce 2009 finančně tyto firmy: Deza, CS Cabot,
Solartec, B mobil, Remak, Pivovar Radegast, Alpine, Dobiáš, GrafiaNova, AGH, JETI model,
myonic, hotel Eroplán, Montezi, Elinex, CM Commodum, ST Servis. A jako mediální
partner: rádio Čas, rádio Apollo, týdeník Jalovec, Valašský deník, TV Beskyd, Metropolis,
..beskydy24.cz a Spektrum Rožnovska.
Dále TKA obdržela granty od Zlínského kraje, hudebních nadací a Nadace Děti, kultura
sport.
Zaměstnanci TKA na hlavní pracovní poměr v roce 2009:
1. L. V. - ředitelka - 571 651 233, +420603 256 266
2. P. K. - účetní - 571 651 233
3. M. P. - ekonomka - 571 620 221
4. D. C. - dramaturg - 571 651 794 ( také fax )
5. R. R. - dramaturg - 571 620 222
6. R. K. - grafik - 571 620 223
7. L. M.- šéfredaktor - 571 651 796 – do 31. 7. 2009,
Mgr. L. P. – od 1. 9. 2009
8. Š. T. – redaktorka – 571 651 796
9. L. G. – grafik – 571 620 223
10. P. Š. – správce počítačové sítě – 571 651 794
11. P. F. – technik – 571 651 794
12. P. J. – provozní manažer/dramaturg kina Panorama –571 654 727
Počet zaměstnanců na dohody o pracovní činnosti v roce 2009: 14
E-mail: tka@tka.cz, spektrum@tka.cz, kino.roznov@tka.cz, ekonomicke@tka.cz,
lenka.vicarova@tka.cz

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 2009 připravil TKA 126 akcí, které navštívilo 16490 diváků. Snahou všech
pracovníků bylo zabezpečovat rovnoměrně kulturní nabídku všem věkovým i zájmovým
vrstvám obyvatel Rožnova pod Radhoštěm, ale také sezonním 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, evangelický a 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 2009 uskutečnilo v sále Společenského domu 162 akcí. Bylo to
94 placených akcí včetně 19 lekcí Předtaneční společenské výchovy žáků ZŠ, 12 lekcí
Taneční a společenské výchovy žáků SŠ a 14 lekcí Tanečních kurzů pro dospělé. Dále se
v sále uskutečnilo 53 akcí TKA a 15 akcí 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.
Činnost TKA se v průběhu roku 2009 dělila na část programovou, která v sobě zahrnuje
pořady pro MŠ a I. stupeň ZŠ, kterých bylo připraveno 16 s návštěvností 2946 dětí. Dále
pořady pro II. stupeň ZŠ a studenty SŠ. Těch se uskutečnilo 9 s účastí 1738 žáků a studentů.
Pro rodiče s dětmi byly připraveny 2 programy. Bohužel velice oblíbený pořad Hurá
prázdniny se musel kvůli nepříznivému počasí zrušit. Účast na druhém programu byla cca
2300 osob.
Ve roce 2009 probíhaly také koncerty vážné hudby v rámci 23. a 24. 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 2009 jsme měli možnost přivítat 585
milovníků vážné hudby na 8 koncertech. Jednou z nejlépe navštívených akcí byl koncert, kdy
vystoupila harfenistka Kateřina Englichová a klavírista Martin Kasík. Velký ohlas byl také na
koncert Janáčkovy filharmonie z Ostravy, který byl pro členy KPH připraven ve spolupráci s
Beskydským divadlem v Novém Jičíně. Dále potom je každoročně oblíbený varhanní koncert
v kostele Všech svatých v Rožnově.
Rock, folk, alternativní hudba … Připraveno bylo 19 koncertů různých žánrů, na kterých
vystoupilo 31 kapel, s návštěvností 4013 posluchačů. Dále diskotéky pro studenty
rožnovských středních škol s celkovou návštěvností 1678 osob. Uskutečnil se také tradiční
Retroples, který navštívilo 389 hostů.
Besed a přednášek se uskutečnilo 4 s návštěvností 127 posluchačů. Tradičně velký zájem byl
o všechny programy připravené v rámci Klubu cestovatelů. Těch proběhlo 8 s účastí 545
návštěvníků. Bylo odehráno 6 divadelních představení, z toho 2 amatérské a 4 profesionální,
které vidělo 937 diváků. Každoroční akci Setkání heligonkářů navštívilo 321 posluchačů.
Literární soutěže

XVI. ročníku rožnovského fejetonu 2009 a Klíčku se zúčastnilo 25

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 2009 navštívilo 498 diváků a 1208 žáků ZŠ a studentů SŠ
rožnovských škol. Na letním hudebním multižánrovém festivalu 20. valašském folkrockování
jsme přivítali v areálu Valašského muzea v amfiteátru Na Stráni 1802 návštěvníků.
Výstavní činnost v roce 2009 byla námětově různorodá. V prostorách Galerii Na Radnici jsme
mohli zhlédnout nejen další z prezentací fotografií ze života rožnovských škol a školek, ale
také výstavu družebního města Šrem, výstavu fotografické soutěže, kterou každoročně pořádá
CHKO Beskydy a knižní ilustrace rožnovské umělkyně Ludmily Vaškové. Výstava Střípky
z historie Rožnova letos putovala a tímto reprezentovala naše město v budově 21 Krajského
úřadu ve Zlíně. Nejúspěšnější a nejzajímavější se stala výstava Slavné vily Zlínského kraje,
kterou uspořádala agentura Foibos za podpory města Rožnov pod Radhoštěm a TKA. Výstavu
zhlédlo 455 návštěvníků a zápisky v knize výstav vypovídají o výše napsaném, o zajímavosti,
kvalitně a obdivu. Stala se jednou z významných událostí roku. Uskutečnilo se celkem 10
výstav z toho jedna placená.

Příloha č. 1 ke zprávě o činnosti TKA za rok 2009
Programy pro MŠ, I. stupeň ZŠ

počet představení

počet návštěv.

O Rusalce

2

354

O strašně líném Honzovi

2

369

O Růžence

1

214

Staré pověsti české

1

208

Radovanovy radovánky

2

423

Jak Krakonoš pekařku Jířu napravil

2

333

O pejskovi a kočičce

2

387

O Kubovi ze Smolné Lhoty

2

401

2

257

Vánoční hra aneb Komedie o Ježíškově slavném
narození

Celkem bylo odehráno 16 představení, kterého se zúčastnilo 2946 dětí. Každé představení
také navštívilo bezplatně průměrně 15 dětí ze Základní školy praktické. Celkem 3186 dětí.
Programy pro II. stupeň ZŠ a SŠ

počet představení

počet návštěv.

Jiří Černý – Proč odešly rockové hvězdy

1

161

Jeden svět 2009 – dokumentární filmy

6

1208

Don Quijote z Doudleb

2

369

Celkem proběhlo 9 představení, kterých se zúčastnilo 1738 žáků.
Pořady pro rodiče s dětmi

počet představení

Hurá prázdniny

počet návštěv.

akce zrušena v den pořádání pro
nepříznivé počasí

Kruh přátel hudby
Moravskoslezské komorní sdružení
Martin Kasík - klavír a Kateřina Englichová - harfa

počet návštěv.
8 + 49
86 + 49

Janáčkova filharmonie Ostrava – zájezdové představení
v Beskydském divadle v Novém Jičíně
České dechové trio

28 + 49
6 + 49

Pavel Černý – varhany a Vladislav Borovka - hoboj

38 + 49

Andrea Kalivodová – mezzosoprán a Jan Král - klavír

22 + 39

MocTet – soubor zobcových fléten a Kamil Žvak - violoncello

20 + 39

Bořivoj Navrátil – um. přednes a Gran Duetto Concertante

15 + 39

Abonentní předplatné zahrnuje 8 koncertů, celkový počet předplatitelů byl v období leden –
květen 49 osob a v období říjen – prosinec 39 osob. Doprodáno bylo 272 vstupenek. Celková
návštěvnost 585 posluchačů.
Rock, folk, folklor, alternativa...

počet návštěv.

Luboš Pospíšil a Stupid Hill Telegraf

66

Green Smatroll a Tatroska

63

Valašská bluesová společnost

58

Vladimír Václavek a Beáta Bolcek

37

Jana Uriel Kratochvílová a skupina Illuminatica

118

Black Adder a Status Praesents

47

Fleret s Jarmilou Šulákovou

172

Salamandra a Inverse a D.O.P.

63

Collegium musicum

248

Marta Töpferová bands

104

Jaromír Nohavica

1578

Chantal Poullain – Francouzský šanson u nás

132

Už jsme doma a Frontline

170

LR Cosmetic bigband a Zbyněk Terner

168

Slet bubeníků

160

Hromosvod a Jablkoň

122

Lenka Filipová

215

Hradišťan

254

EIN KESSEL BUNTES: Playback revival, Nechci vodku, děkuji!,
Práce strojům, Astmatic, Zóna lásky/Nepřirozená zvířata

238

Celkem vystoupilo 31 skupin na 19 koncertech, které navštívilo 4013 posluchačů.
Hudební akce v T klubu

počet akcí

Diskotéky pro studenty rožnovských středních škol

40

V T klubu se uskutečnilo 40 akcí, které navštívilo 1678 mladých lidí.

počet návštěv.
1678

Ples

počet návštěv.

Retroples

389

Tradiční ples T klubu – kulturní agentury navštívilo 389 lidí.
Přednášky

počet návštěv.

Jiří Černý – John Lennon

30

Jiří Černý – Rockování

33

Jiří Černý – The Doors

36

Jiří Černý – Rockování

28

Celkem se uskutečnily 4 přednášky (besedy), které navštívilo 127 posluchačů.
Klub cestovatelů

počet návštěv.

Tibet a Čína

71

Maroko a Tunis

68

Dolomity

66

Manasu

71

Doteky bohů a múz

61

Znamení jižního kříže

68

Etiopie

61

Indonésie - Sumbawa a Lombok

79

Celkem se uskutečnilo 8 cestopisných přednášek (besed) s promítáním diapozitivů, kterých se
zúčastnilo 545 návštěvníků.
Divadelní představení

počet návštěv.

divadlo Chaos z Valašské Bystřice – Dva na kanapi

220

Intimní divadlo z Prahy – Evropa (Nela Boudová a Jan Kříž)

92

Divadlo The Theatre Palace z Prahy – Dveře (Jitka Smutná a Jan Hartl)

97

divadlo Ungelt z Prahy – Ledňáček (Alena Vránová, Petr Kostka a Petr Němec) 199
Divadlo The Theatre Palace z Prahy – Veřejné oko

170

divadlo Berani z Těškovic – komedie 1 + 1 = 3

159

Celkem bylo odehráno 6 divadelních představení, které navštívilo 937 diváků.

Festivaly

počet návštěv.

Jeden svět 2009 (filmový festival dokumentárních filmů)

463 + 35 hostů

20. valašské folkrockování (+ sponzorské vstupenky)

1502 + 300

Celkem proběhly 2 festivaly, které navštívilo 2300 lidí.
Ostatní pořady

počet návštěv.

21. setkání heligonkářů
XVI. rožnovský fejeton 2009 a Klíček 2009
Aleš Bárta - varhany a Zdeněk Šedivý - trubka

321
25
191

Tyto pořady navštívilo celkem 537 návštěvníků.
Výstavní činnost
Galerie Na Radnici MÚ
7. ročník fotosoutěže Valašská krajina a Jiří Kozubík – výstava CHKO Beskydy
Ať je léto nebo zima v naší školce je vždy príma – výstava MŠ 5. května 1527
ZŠ Videčská: Škola v pohybu – výstava ZŠ Videčská
Tomasz Turajski a jeho „Životopis města Šrem“ – výstava družebního města
8. ročník fotosoutěže Valašská krajina a Petr Šigut: Beskydy – výstava CHKO Beskydy
Slovo dalo obraz – výstava knižních ilustrací Ludmily Vaškové
Galerie Na Letné MÚ
stálá výstava prací žáků výtvarného oboru ZUŠ
Společenský dům
Přehlídka úspěšných fotografií VII. ročníku moravskoslezského mapového okruhu – výstava
fotografické skupiny R9
Slavné vily Zlínského kraje
Výstava organizovaná mimo město Rožnov p. R.
Střípky z historie Rožnova – výstava v budově 21 Krajského úřadu ve Zlíně
V roce 2009 se 7 výstav konalo na chodbách v prostorech MěÚ Rožnov p. R. a to v Galerii
Na Radnici a v Galerii Na Letné. Tyto výstavy jsou volně přístupné a tudíž nejde zaznamenat
počet návštěvníků. V sále Společenského domu se konaly v tomto roce výstavy 2, z toho při
výstavě s titulem Slavné vily zlínského kraje se vstupné vybíralo. Tuto výstavu zhlédlo 455
návštěvníků. Výstava, která reprezentovala naše město v budově 21 Krajského úřadu Zlín
Střípky z historie Rožnova byla rovněž bez vstupného.
Celkem se uskutečnilo 10 výstav.

Příloha č. 2 ke zprávě o činnosti TKA za rok 2009
KINO PANORAMA
V roce 2009 bylo snahou dramaturgie sestavit programovou nabídku kina tak, aby byla co
nejpestřejší a nejzajímavější škálou filmových žánrů a formátů a zaujala všechny věkové a
zájmové skupiny obyvatel města a okolí. Mimo pravidelná každodenní večerní promítání
funguje při kině Panorama Filmový klub, jemuž je vyhrazen vždy jeden čtvrtek v měsíci a
přináší jak svým členům, tak veřejnosti unikátní snímky české i světové kinematografie.
V roce 2009 se kino také zapojilo do několika celorepublikových projektů. Těmi byly
Filmový klub nejen pro středoškoláky a především již 15. ročník putovní filmové přehlídky
pořádané Asociací českých filmových klubů Projekt 100. Nepodařilo se navázat na loňský rok
a realizovat v Rožnově Ozvěny Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů Jihlava.
Ovšem podle příslibu pořadatelů festivalu by v roce 2010 měly Ozvěny své místo v programu
kina opět najít. Další částí programové nabídky pro náročnější filmové diváky je nepravidelný
cyklus umělecky zajímavých snímků pod názvem Art Kino. Pro nejmenší děti pak kino vždy
jednu neděli v měsíci, s výjimkou letních měsíců, promítá pásmo klasických českých
animovaných pohádek z archivu Krátkého filmu Praha. Samozřejmostí, která se ustálila
v nabídce kina, se stalo také promítání pro Klub seniorů Rožnov p. R., které probíhá vždy
jeden čtvrtek v měsíci s výjimkou léta. Nabídku kina Panorama pak dotváří a doplňují také
dopolední projekce pro základní a střední školy z Rožnova pod Radhoštěm a okolí. V roce
2009 proběhlo v kině Panorama včetně školních projekcí celkem 669 představení, které
navštívilo 19774 diváků. V budově kina Panorama se, mimo promítání filmů uskutečnila celá
řada jiných akcí různých subjektů, kterým byl pronajímán sál kina. Šlo o celkem 14 pronájmů
sálu, během nichž proběhly v kině cestopisné přednášky pro školy, koncerty pro školy, školní
představení a také koncert pro rožnovské seniory. V sále kina našla své zázemí také
každoroční benefice, která byla letos pořádána pro dvě mateřská centra fungující na území
města.

Příloha č. 3 ke zprávě o činnosti TKA za rok 2009
SPEKTRUM ROŽNOVSKA
Čtrnáctideník Spektrum Rožnovska, kterého je T klub – kulturní agentura vydavatelem, vyšel
v roce 2009 celkem 25krát v nákladu 2600 ks na jedno vydání. Průměrná remitenda činila na
jedno číslo 790 ks neprodaných výtisků. Noviny mají 12 stran. V uplynulém roce bylo jedno
vydání 14stranné – příloha Návrhu rozpočtu města Rožnov na rok 2010 (SR 24) a jedno
vydání (SR 7) vyšlo s přílohou k filmovému festivalu Jeden svět 2009.
Spektrum Rožnovska bylo distribuováno prostřednictvím kamelotů, PNS, trafik, prodejen a
supermarketů. V roce 2009 mělo Spektrum Rožnovska asi 135 stálých předplatitelů.
Spektrum Rožnovska dává prostor k prezentaci všem obcím mikroregionu a obci Zašová.
Spolupráce je ošetřena smluvně, smlouvy jsou uzavřeny na dobu neurčitou.
Příjem z reklamy za uplynulý rok činil 136.196,80 Kč.
31. července 2009 skončil na pozici šéfredaktora Lukáš Martinek, kterého nahradil Mgr.
Lukáš Perutka, dění v obcích mikroregionu a Zašové mapuje jako redaktorka Šárka Trčková.
Redakce se v uplynulém roce rozloučila s externím redaktorem Richardem Sobotkou, o
sportovní část novin se stará Jiří Piska. Sazba se provádí v T klubu – kulturní agentuře, kde
sídlí i redakce, komunikace mezi šéfredaktorem a grafikem je tedy efektivní. Tiskne Grafia
Nova.
Mezi hlavní informační zdroje slouží pravidelné tiskové konference pořádané Městským
úřadem v Rožnově, tiskové zprávy, účast na významných kulturních a společenských akcích,
rešerše z jiných médií, odposlechnuté tipy atd.
Při Radě města pracuje Mediální komise, se kterou se vedení redakce v roce 2009 sešlo
jednou.

Příloha č. 4 ke zprávě o činnosti TKA za rok 2009
SPOLEČENSKÝ DŮM
Přehled akcí
Placené akce

94

včetně

19 lekcí Předtaneční společenské výchovy žáků ZŠ
12 lekcí Taneční a společenské výchovy žáků SŠ
14 lekcí Tanečních kurzů pro dospělé
3 dnů výstavy Květinou pohladíš

Neplacené akce

15

včetně

8 dnů výstavy fotek R9

Akce TKA

53

včetně

34 dnů výstavy Slavné vily Zlínského kraje

Celkem

162

akcí

Příloha č. 5 ke zprávě o činnosti TKA za rok 2009
TECHNICKÉ ODDĚLENÍ
Hlavní náplní technického oddělení je technické zabezpečení běžného provozu agentury
TKA v součinnosti s ostatním pracovníky TKA. Pro odloučené pracoviště Kina Panorama
zajišťujeme každodenní odvozy a dodávku filmů z vlakového nádraží. Pro propagaci akcí
zajišťujeme výměnu velkoplošných poutačů na mostě a náměstí,

aktualizaci našich

plakátovacích ploch a vitrín v Rožnově. Zajišťujeme objednání výlepů plakátů u ostatních
reklamních agentur. Provádíme roznášku měsíčního plakátu akcí v Rožnově a programu Kina
Panorama do schránek domovníků na jednotlivých sídlištích v Rožnově. Dále zajišťujeme
distribuci těchto měsíčních plakátů a programů kina do agentur, sponzorům, hotelům a
firmám. Pro informační měsíčník KAM provádíme jeho rozvoz do jednotlivých míst jeho
výdeje. Pro Spektrum Rožnovska provádíme občasný rozvoz novin Spektrum Rožnovska
spojený s výlepem plakátů našich akcí v okolí Rožnova. Dále zabezpečujeme posílání těchto
novin předplatitelům. U provozu sálu Společenského domu pro naše i pronajaté akce
provádíme přestavby stolů, židlí a popř. praktikáblů dle požadavků. Dále zde zajišťujeme
osvětlení popř. ozvučení, které taktéž provádíme i v budově kina a restauraci Harcovna. Ve
Společenském domě se taktéž staráme o tepelnou pohodu na sále v zimním období. Je-li
potřeba zabezpečujeme taktéž obsluhu dataprojektoru včetně ozvučení v prostorách kina, sálu
Společenského domu a T klubu. Řešíme běžné nákupy a vyřizování provozních věcí pro
TKA. Provádíme drobné opravy technických věcí a vybavení našich budov včetně sálu
Společenského domu a jeho zázemí. U rozsáhlejších oprav popř. rekonstrukcích
koordinujeme tuto činnost spolu s dodavateli. Máme na starosti chod výpočetní techniky a
provoz našeho webu. Staráme se o údržbu služebního vozu a přívěsného vozíku, na kterém
přepravujeme nezbytné věci jako jsou židle + stoly a praktikábly na naše akce. Dále
provádíme technickou asistenci na našich kulturních akcích včetně asistence pořadatelské.
Pro provoz T klubu máme na starosti zásobování baru TKA, manipulaci s přepravkami, sudy
a nákupy. V létě technické zabezpečení letního provozu zahrádky. A v neposlední řadě úklid
venkovních prostor T klubu popř. akutně i jeho vnitřních prostor.

Příloha č. 6 ke zprávě o činnosti TKA za rok 2009
EKONOMICKÉ ODDĚLENÍ

EO dělá veškeré činnosti týkající se účetní a mzdové agendy, personalistiky a pokladny pro
TKA, jehož součástí je redakce Spektra Rožnovska a kino Panorama.
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 ekonomické přehledy a srovnání v programu Excel.
Vyhotovuje statistiky ať už mzdové nebo účetní.
Vzdělává se na školeních, která informují o změnách v zákonech.
Vyhotovuje smlouvy o reklamě (SR i TKA), kupní smlouvy, příp. 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 mzd. prostředků dělá 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. Koordinace úklidu sálu a přilehlých prostor.
Zajištění výzdoby sálu na plesovou sezonu a služby v šatně pro veřejnost. Přehled všech
akcích konaných v sále Společenského domu je v samostatné příloze. V případě vystoupení
skupiny Screamers zajišťujeme 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.)
EO má na starosti rozpočtovou část při žádostech o granty a následné vyúčtování. Pomáhá
s žádostí a vyúčtováním grantu od města Rožnova panu Malinovi ze souboru Heligonka.

Taktéž dělá vyúčtování příspěvků od nadací (Nadace Český hudební fond, Nadace Leoše
Janáčka, Hudební nadace OSA, Nadace Děti-kultura-sport) a dále vyúčtování příspěvků 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 zpracovává žádost o příspěvek na společensky účelná pracovní místa vyhrazená pro
uchazeče o zaměstnání u Úřadu práce a každý měsíc zasílá vyúčtování.
EO každoročně zpracovává „Zprávu o výsledcích finančních kontrol“ ve zkráceném rozsahu
včetně příloh.
EO účetně zaštiťuje zájezd do divadel v Ostravě; objednávka vstupenek, přebírání hotovosti
od vedoucího zájezdu, proplácení faktur za dopravu a celkové vyúčtování celé div. sezony.
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.
Kromě toho EO zajišťuje celoročně předprodej 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 pořadatelská činnost
na místě.
Při některých akcích doprodává vstupenky před představením v místě konání akce.
V případě potřeby nákup a příprava občerstvení na akci (Klub cestovatelů, koncerty,
vernisáže, Jeden svět, každoroční schůzka s učitelkami aj.), případná obsluha v baru.
Pořadatelská činnost a pomoc při větších akcích jako je Valašské folkrockování, Retroples,
Hurá prázdniny, Jeden svět, Rožnovský fejeton).
EO dělá korektury Spektra Rožnovska každých 14 dní, dále pomáhá s výdejem novin
kamelotům a vyúčtováním jejich prodeje.
Dále EO dělá korektury veškerých tiskovin (plakátů vč. měsíčních, bulletinů, pozvánek,
kartiček, podkladů pro měsíčník KAM aj.), které se zhotovují v TKA.
EO pomáhá se zajištěním cen do tomboly na Retroples a s balením cen.

Příloha č. 7 ke zprávě o činnosti TKA za rok 2009
GRAFICKÉ PRÁCE
Název akce

Plakát

Přelepka

Vstupné

Poutač

Program Pozvánky Kartička Instalace

Leden 2009
GALERIE NA
RADNICI
7.
ROČNÍK
FOTOSOUTĚŽE
VALAŠSKÁ KRAJINA
& JIŘÍ KOZUBÍK

SPEKTRUM
ROŽNOVSKA
2.

Plakát

Pozvánka Kartička Instalace

č. 1.,
2x měsíčně – graf. návrhy inzerátů , 2x sazba a graf. návrh Spektra Rožnovska +
korektury

ZUŠ
Plakát
KPH
MORAVSKOSLEZSKÉ
KOMORNÍ SDRUŽENÍ

TKA
Klub cestovatelů
ČÍNA a TIBET

Plakát

TKA
JIŘÍ ČERNÝ
- John Lennon

Plakát

Vstupné

Společenský dům
divadlo Chaos
DVA NA KANAPI

Plakát

Vstupné

bigbít Harcovna
LUBOŠ POSPÍŠIL
& 5P - Praha
STUPID HILL
TELEGRAPH –
Rožnov p. R.

Přelepka

Plakát
MĚSÍČNÍ PLAKÁT

KINO

Poutač

Program

Poutač

Program

Poutač

Panoramatka

Město Rožnov
Billboard – Cyklostezka údolím rožnovské Bečvy

Únor 2009
GALERIE NA
RADNICI
AŤ JE
LÉTO NEBO ZIMA
V NAŠÍ ŠKOLCE JE
VŽDY PRÍMA
SPEKTRUM
ROŽNOVSKA
4.

Plakát

Pozvánky Kartička Instalace

č. 3.,

TKA
VALAŠSKÁ
BLUESOVÁ
SPOLEČNOST
unplugged

2x měsíčně – graf. návrhy inzerátů , 2x sazba a graf. návrh Spektra Rožnovska +
korektury
Plakát

Společenský dům
INTIMNÍ DIVADLO
– Praha
EVROPA

Přelepka

Vstupné

Poutač

Vstupné

Poutač

Vstupné

Poutač

TKA
Plakát
KLUB CESTOVATELŮ
VÁNOČNÍ MAROKO A
TAJUPLNÝ TUNIS

Společenský dům
RETROPLES

Plakát

Program

tombola, čísla stolů, šerpy, různé cedule atd.
KPH
Společenský dům
KATEŘINA
ENGLICHOVÁ – harfa
MARTIN KASÍK klavír
bigbít Harcovna
TATROSKA –
Kopřivnice
GREEN SMATROLL Praha
Společenský dům
DIVADLO PALACE

Plakát

Poutač

Plakát

Poutač

Přelepka

Vstupné

Poutač

Program

THEATRE – Praha
DVEŘE aneb
PANE, VY JSTE
NÁHODA!
Plakát
MĚSÍČNÍ PLAKÁT

KINO
Panoramatka

Březen 2009
SPEKTRUM
ROŽNOVSKA
6.

č. 5.,
2x měsíčně – graf. návrhy inzerátů , 2x sazba a graf. návrh Spektra Rožnovska +
korektury

Společenský dům
JANA URIEL
KRATOCHVÍLOVÁ
a ILLUMINATICA
KPH
Beskydské divadlo
Nový Jičín
JANÁČKOVA
FILHARMONIE
OSTRAVA

Přelepka

Vstupné

Plakát

Poutač

Poutač

Program

TKA
Plakát
KLUB CESTOVATELŮ
OBRAZY V
DOLOMITECH II

TKA
ROCKOVÁNÍ S JIŘÍM
ČERNÝM

TKA
VLADIMÍR VÁCLAVEK

kino Panorama
JEDEN SVĚT 2009

noviny - akce
placená DURA

Plakát

Vstupné

Přelepka

Přelepka

Poutač

Vstupné

Poutač

Program Pozvánky

Instalace

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

Kompletní sazba čtvrtletního firemního časopisu DuraNews + korektury
Plakát
MĚSÍČNÍ PLAKÁT

KINO
Panoramatka

Město Rožnov
Josefovský jarmark

Plakát

Poutač

Pozvánka

Pozvánka zpracovaná do Spektra Rožnovska

Duben 2009
GALERIE NA
RADNICI
ZŠ
VIDEČSKÁ: ŠKOLA V
POHYBU

SPEKTRUM
ROŽNOVSKA č. 7.,
8., 9.

Plakát

3x měsíčně – graf. návrhy inzerátů , 3x sazba a graf. návrh Spektra Rožnovska +
korektury

TKA
Klub cestovatelů
MANASLU – HORA
DUCHŮ

Plakát

KPH
ZUŠ
ČESKÉ DECHOVÉ
TRIO

Plakát

Společenský dům
FLERET s Jarmilou
Šulákovou
bigbít Harcovna
BLACK ADDER
– Valašské Meziříčí
STATUS PRAESENTS
– Praha
Společenský dům
divadlo Ungelt

Pozvánky Kartička Instalace

Poutač

Přelepka

Vstupné

Přelepka

Přelepka

Program

Poutač

Poutač

Vstupné

Poutač

Program

LEDŇÁČEK

Plakát
MĚSÍČNÍ PLAKÁT

KINO
Panoramatka

Seniorcentrum –
Den matek

Plakát

Květen 2009
SPEKTRUM
ROŽNOVSKA
11.

č.10.,

TKA
Klub cestovatelů
DOTEKY BOHŮ A
MÚZ

2x měsíčně – graf. návrhy inzerátů , 2x sazba a graf. návrh Spektra Rožnovska +
korektury
Plakát

bigbít Harcovna
Plakát
DISSOLVING OF
PRODIGY – Havířov
SALAMANDRA –
Ostrava
INVERSE – Rožnov p.
R.
KPH - kostel Všech
Plakát
svatých
VARHANNÍ
KONCERT
PAVEL ČERNÝ –
varhany
VLADISLAV
BOROVKA – hoboj

Poutač

Poutač

Společenský dům
COLLEGIUM
MUSICUM
koncert

Přelepka

Vstupné

Poutač

Společenský dům
MARTA TÖPFEROVÁ
koncert

Přelepka

Vstupné

Poutač

Program

Plakát
MĚSÍČNÍ PLAKÁT

KINO
Panoramatka
Panel
ZUŠ – A1 panel

Červen 2009
HURÁ PRÁZDNINY Plakát
Velká předprázdninová
akce

SPEKTRUM
ROŽNOVSKA
12., 13.

Poutač 2x Program
různé propagační cedule

č.

21. SETKÁNÍ
HELIGONKÁŘŮ

2x měsíčně – graf. návrhy inzerátů , 2x sazba a graf. návrh Spektra Rožnovska +
korektury
Plakát

Poutač 2x Program Pozvánky

Poutače malé 6x, přihlášky, výzdoba sálu, různé cedule, pamětní listy, diplomy
VÝSTAVA
SPOLEČENSKÝ DŮM
PŘEHLÍDKA
ÚSPĚŠNÝCH
FOTOGRAFIÍ

Instalace
VII. ročníku Moravskoslezského mapového okruhu (dodali jsme papíry a pomáhali
jim lepit, rámovat a věšet)

KINO
Panoramatka

ZAHRÁDKA U
SKÁKAVÉHO KONÍKA

Plakát

Letáček

Poutač

noviny - akce
placená DURA
Kompletní sazba čtvrtletního firemního časopisu DuraNews + korektury

Plakát
MĚSÍČNÍ PLAKÁT

Červenec 2009
GALERIE NA
Plakát
RADNICI
TOMASZ TURAJSKI A
JEHO „ŽIVOTOPIS
MĚSTA ŚREM“
SPEKTRUM
ROŽNOVSKA
14., 15.

Pozvánky Kartička Instalace

č.
2x měsíčně – graf. návrhy inzerátů , 2x sazba a graf. návrh Spektra Rožnovska +
korektury

VÝSTAVA
Plakát
SPOLEČENSKÝ DŮM
SLAVNÉ VILY
ZLÍNSKÉHO KRAJE

Poutač 3x

Pozvánky Kartička Instalace

Navrtával (technici) se závěsný systém na Spoláku

Plakát

90TKOVÁ
DISKOTÉKA

20. VALAŠSKÉ
FOLKROCKOVÁNÍ

Plakát Letáček A5 Vstupné Poutač 5x Program

Brožurka Instalace

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

KINO
Panoramatka

Srpen 2009
Francouzský šanson
u nás
CHANTAL POULLAIN

SPEKTRUM
ROŽNOVSKA
16., 17.

Přelepka

Vstupné

Poutač

Program

č.
2x měsíčně – graf. návrhy inzerátů , 2x sazba a graf. návrh Spektra Rožnovska +
korektury

KPH
leták/skládačka/program na novou sezonu, permanentky
TKA
Klub cestovatelů
ZNAMENÍ JIŽNÍHO
KŘÍŽE

Plakát

Plakát
MĚSÍČNÍ PLAKÁT

KINO
Panoramatka
Plakát

Senioři
DEN SENIORŮ

Září 2009
TKA
JIŘÍ ČERNÝ - THE
DOORS

SPEKTRUM
ROŽNOVSKA
18., 19.

Plakát

Vstupné

č.
2x měsíčně – graf. návrhy inzerátů , 2x sazba a graf. návrh Spektra Rožnovska +
korektury

bigbít Harcovna
UŽ JSME DOMA –
PRAHA
FRONTLINE - VIDČE
GALERIE NA
RADNICI
8.
ROČNÍK
FOTOSOUTĚŽE
VALAŠSKÁ KRAJINA
A PETR ŠIGUT:
BESKYDY

Přelepka

Poutač

Plakát

Pozvánky Kartička Instalace

VÝSTAVA - ZLÍN 21 Plakát
STŘÍPKY Z HISTORIE
ROŽNOVA ve Zlíně

Instalace

KPH
kostel Všech svatých
ALEŠ BÁRTA –
varhany ZDENĚK
ŠEDIVÝ - trubka

Plakát

Poutač

Program

Koncert k 15. výročí založení firmy myonic
Plakát

MĚSÍČNÍ PLAKÁT

KINO
Panoramatka

Podzimní putování s
broučky

Přelepka

Poutač

Přelepka

Poutač 2x

Jarek Nohavica

noviny - akce
placená DURA
Kompletní sazba čtvrtletního firemního časopisu DuraNews + korektury

Říjen 2009
KPH - Spol. dům
ANDREA
KALIVODOVÁ –
mezzosoprán
a JAN KRÁL – klavír
SPEKTRUM
ROŽNOVSKA
21.

Plakát

Vstupné

Poutač

Program

č.20.,
2x měsíčně – graf. návrhy inzerátů , 2x sazba a graf. návrh Spektra Rožnovska +
korektury

Společenský dům
koncert
SLET BUBENÍKŮ

Přelepka

Společenský dům
divadelní představení
VEŘEJNÉ OKO

Přelepka

Poutač

Vstupné

Poutač

Program

Plakát

TKA
Klub cestovatelů
ETIOPIE

SLAVNOSTNÍ
OTEVŘENÍ
OBNOVENÉHO
ALTÁNU

Plakát

Poutač

Program Pozvánky

Plakát
MĚSÍČNÍ PLAKÁT

KINO
Panoramatka

noviny - akce
placená DURA
graf. návrhy inzerátů, sazba a graf. návrh + korektury

TKA
ROCKOVÁNÍ S JIŘÍM
ČERNÝM

Plakát

Vstupné

Společenský dům
Swingový koncert
LR COSMETIC BIG
BAND – Ostrava

Plakát

Vstupné

Poutač

Poutač 2x

Zdravý Rožnov akce placená

Listopad 2009
Společenský dům
Koncert
LENKA FILIPOVÁ

SPEKTRUM
ROŽNOVSKA
23.

Přelepka

Vstupné

Poutač

č.22.,
2x měsíčně – graf. návrhy inzerátů , 2x sazba a graf. návrh Spektra Rožnovska +
korektury

TKA
Klub cestovatelů
INDONÉSIE

Plakát

bigbít Harcovna
JABLKOŇ – Praha
HROMOSVOD –
Praha
KPH - evangelický
kostel
MOCTET– soubor
zobcových fléten
KAMIL ŽVAK –
violoncello
Společenský dům
divadlo Berani z
Těškovic
1+1=3

Přelepka

Poutač

Plakát

Plakát

Vstupné

Poutač

Program

Poutač

Program

KINO
Panoramatka
GALERIE NA
Plakát
RADNICI SLOVO
DALO OBRAZ Ludmila
Vašková

Pozvánky Kartička Instalace

Masarykovo náměstí Plakát
ROZSVĚCENÍ
VÁNOČNÍHO
STROMU
Plakát
MĚSÍČNÍ PLAKÁT

Plakát

Poutač

Pozvánka

MěÚ – 17. Listopad
Psaní transparentu na vlečku a instalace na vlečku

Prosinec 2009
Městská knihovna
XVI. ROŽNOVSKÝ
FEJETON 2009
A KLÍČEK 2009

Plakát
Almanach, cedulky na klíče

SPEKTRUM
ROŽNOVSKA
č.24., 25.
ZUŠ - KPH - Mozart
na Bertramce BOŘIVOJ NAVRÁTIL
– umělecký přednes,
GRAN DUETTO
CONCERTANTE

2x měsíčně – graf. návrhy inzerátů , 2x sazba a graf. návrh Spektra Rožnovska +
korektury
Plakát

Poutač

Přelepka

Společenský dům
Vánoční koncert
HRADIŠŤAN
restaurace Tatra
Plakát
Vigantice
EIN KESSEL BUNTES
Koncert rožnovských
amatérských kapel.
kostel Všech
Plakát
svatých
cimbálová muzika
Soláň
BUDEM ZPÍVATI,
KOLEDOVATI…
KPH ZUŠ (na
Plakát
leden)
MIROSLAV AMBROŠ
–
housle
a
ZUZANA
AMBROŠOVÁ - klavír

Vstupné

Program

Poutač

Poutač

Přelepka

Poutač

Program

noviny - akce
placená DURA
Kompletní sazba čtvrtletního firemního časopisu DuraNews + korektury
Plakát
MĚSÍČNÍ PLAKÁT

KINO
Panoramata

