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ÚVOD
ÚVOD
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
Letního náměstí.

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 kulturněspolečenských 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.
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ÚVOD
SPONZOŘI A DONÁTOŘI
T klub – kulturní agenturu podpořily v roce 2015 finančně tyto firmy:













Deza
Robe lighting
Remak
Montel
Solartec
AGH VLT
CS Cabot
Motýl media
Komerční domy
Čechymen
Miroslav Chuděj
On Semiconductor













Reton
Commodum
myonic
Vacuum Servis
Dobiáš
Repont
BC-Chemservis
JETI model
Cobbler
SLUBAN/Elinex Elektric
Brose












Turistické informační centrum
Valašské muzeum v přírodě
Kino Panorama
Miger
Rožnovské pivní lázně
Radegast
TKR Jašek
ROVS
KAM – Rožnovská tiskárna
CZ STREAM

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI












Spektrum Rožnovska
Jalovec
Rožnovský prostor
Město Rožnov p. R.
5 + 2 dny
Valašský deník
TV Beskyd
Rádio Čas
Grafia Nova
Valašské království
Vláček Rožnováček

GRANTY



Podpora akce Slet bubeníků z prostředků Zlínského kraje
Programová podpora MěÚ Rožnov p. R.

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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PŘEDPRODEJ A NÁVŠTĚVNOST
PŘEDPRODEJ A NÁVŠTĚVNOST
PŘEDPRODEJ
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. Díky kvalitním pořadům a také díky jejich profesionální
propagaci v médiích televizních, rozhlasových, novinových i elektronických, prostřednictvím novin,
letáků, plakátů, bannerů a facebooku je většina akcí vyprodána, nebo má velkou návštěvnost.

NÁVŠTĚVNOST AKCÍ
Účast na akcích v roce 2015 byla 65 051 návštěvníků. Je to návštěvnost ve všech budovách v Rožnově,
které TKA využívala k uspořádání 959 akcí, včetně promítání v kině Panorama a pronájmů v kině, sálu
T klubu a ve Společenském domě. Divadelní a koncertní dramaturgie TKA nabídla 142 kulturních akcí,
na které přišlo 36 834 diváků. Další hosté navštívili také vernisáže a výstavy, ty ale nejde přesně spočítat
vzhledem k tomu, že se uskutečňují na chodbách Galerie Na Radnici, v Galerii Na Letné a kině Panorama.
Odhadujeme 2 300 návštěvníků. Další návštěvníci se zúčastnili akcí na zakázku a těch, kdy TKA
Společenský dům pronajímala k různorodým seminářům a společensko–kulturním akcím jiným
subjektům. Celkem se v roce 2015 uskutečnilo v sále Společenského domu 99 akcí. Z nich 73 bylo
organizovaných formou pronájmu třetím osobám, včetně 18 lekcí Předtaneční společenské výchovy žáků
ZŠ a 10 lekcí Taneční a společenské výchovy žáků SŠ, 8 lekcí Tanečních pro manželské a partnerské páry,
2 dnů Prodeje knih, 2 dnů vědomostní soutěže Moudrá sovička a 5 dnů výstavy Kouzlem adventního času.
Pronajaté akce ve Společenském domě navštívilo asi 10 010 diváků. Dále se v sále uskutečnilo 26 akcí
TKA. Filmová představení zhlédlo 13 942 diváků a pronajaté akce také v kině Panorama absolvovalo 3
280 návštěvníků. Kulturní programy na dvoudenním Josefském a dvoudenním Všesvatském jarmarku
navštívilo přibližně 15 tisíc diváků. V budově T klubu jsme pronajali sál 19krát s návštěvností asi 650
osob. Bylo pronajato také venkovní občerstvení se zahrádkou po dobu pěti měsíců.
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DRAMATURGIE
DRAMATURGIE
Zkratky:







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

PROGRAMY PRO MŠ, I. STUPEŇ ZŠ A ZŠ PRAKTICKÁ
počet
představení

počet
návštěvníků

kde

Smetišťák Tom
Velká cirkusová pohádka
Vyprávění starého vlka aneb pravda o Karkulce
Pohádka ze staré knihy
Čarodějná pohádka
Zvířátka a loupežníci
Král šašek

2
2
2
2
2
2
2

389
298
300
405
270
384
316

K
K
K
K
K
K
K

CELKEM

14

2 362

datum
14. 1.
19. 2.
17. 3.
14. 4.
12. 5.
20. 10.
10. 11.

akce

Dramaturgie TKA dále v průběhu roku 2015 připravila 14 pořadů pro MŠ a I. stupeň ZŠ, které měly
návštěvnost 2 362 dětí. Každé představení také navštívilo bezplatně průměrně 15 dětí ze Základní školy
praktické. Celkem 2 572 dětí. Pro MŠ, I. st. a II. st. ZŠ a SŠ byla také uvedena projekce filmů v rámci festivalu
Jeden svět. Účast na tomto festivalu je uvedena ve zprávě kina Panorama.

KONCERTY VÁŽNÉ HUDBY
počet
představení

počet
návštěvníků

kde

L. Rokyta - Panova flétna, J. Rokyta - cimbál
Dekameron
Janáčkova filharmonie - zájezd
Věčná Carmen - A. Kalivodová
I. Venyš - klarinet, M. Kasík - klavír
Eva Melichaříková a přátelé
P. Pomkla -flétna, I. Dohnalová - harfa
V. Veverka - hoboj, I. Kahánek - klavír
Š. Švestka - violoncello
P. Šporcl a kapela Šporcelán

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

130
62
58
57
90
107
70
68
78
264

S
S
BD
BD
S
S
S
S
S
S

CELKEM

10

984

datum
16. 1.
17. 2.
11. 3.
1. 4.
17. 5.
6. 6.
30. 9.
6. 10.
11. 11.
16. 12.

akce
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DRAMATURGIE
V roce 2015 jsme nabídli posluchačům dva
zájezdové koncerty vážné hudby. Byly to
koncerty - Janáčkova filharmonie Ostrava a
Věčná
Carmen,
kde
se
představila
mezzosopranistka Andrea Kalivodová s
klavírním
doprovodem
Ladislavy
Vondráčkové. Oba koncerty proběhly v
Beskydském divadle v Novém Jičíně. O oba
koncerty navštívené v příjemném prostředí
divadla byl velký zájem. Nekomerční projekt
Kruh přátel hudby jsme museli z finančních
důvodů v minulých letech zrušit, ale v nabídce
koncertů vážné hudby jsme v letošním roce
díky Programové podpoře města Rožnov p. R. mohli pokračovat. Posluchačům jsme nabídli celkem 8
dalších kvalitních koncertů. Představili jsme známé umělce i top hvězdy v oblasti vážné hudby. Koncerty
vážné hudby jsou vždy milým večerním zastavením v naší uspěchané době a jsme rádi, že zájem o tyto
koncerty stále trvá. Celkem proběhlo 10 koncertů, kterých se zúčastnilo 984 posluchačů.

ROCK, FOLK, FOLKLOR, ALTERNATIVA...
počet
představení

počet
návštěvníků

kde

Chris Kazarian
Valašská bluesová společnost
Vladimír Mišík & ETC
Gwyn Ashton trio
Vojtěch Dyk & B-Side Band
Když zaválí hot-jazz nebo swing! O. Havelka a
Melody Makers
Daša fon flaša, Stern
Výprava - O. Smeykal, B. Love, A. Begay
Bleubird, Kumar & Mezi břehy
Adriano Trindade a Los Quemados
Slet bubeníků
Please The Trees
Jelly Belly
Dunajská vlna
Shilpa Ray, Repetitor
RickoLus, Ctib
Vánoční koncert Zbyňka Ternera
Oldřich Janota
Melanie Scholtz Quartet
Radujme se, veselme se

1
1
1
1
1

59
43
181
61
755

S
T
S
S
VMP

1

291

S

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

25
61
33
100
115
30
21
55
100
49
135
31
75
324

T
S
T
S
S
HA
T
T
T
T
S
T
S
KVS

CELKEM

20

2 544

datum

akce

29. 1.
4. 3.
29. 3.
28. 4.
13. 6.
16. 9.
18. 9.
19. 9.
27. 9.
7. 10.
18. 10.
21. 10.
30. 10.
6. 11.
21. 11.
25. 11.
2. 12.
4. 12.
9. 12.
28. 12.
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DRAMATURGIE
Oproti loňskému roku se nástupem dalšího dramaturga a díky finanční
podpoře zřizovatele zvýšila nabídka koncertů hlavně alternativní scény,
která v minulých letech více méně chyběla. Od září 2015 jsme rozšířili
množství a žánry koncertních akcí, z nichž většinu jsme umístili do prostor
T klubu, kde se prezentovali umělci menšinových žánrů jako hip hop, lo-fi
folk, alternativní rock či elektronika, včetně zahraničních interpretů. Mezi
jinými zahráli RickoLus, Dunajská vlna nebo Shilpa Ray. Rozšířením
dramaturgie jsme na naše akce přilákali spoustu nových návštěvníků
nejenom z Rožnova. Koncerty v klubu mají smysl i proto, že posluchač nejen
zažije koncert, ale integruje se s ostatními v klubové atmosféře. Jen je škoda,
že prostory jsou malé a pro koncerty ne zrovna ideální. Přesto v budoucnu
chceme v tomto pokračovat a nabídku ještě rozšířit. V nabídce nechyběly
dále špičkové koncerty, jako byl
například koncert Vojty Dyka s B - Side
Bandem, nebo koncert nestárnoucího
Ondřeje Havelky s Melody Makers.
Celkem bylo připraveno 20 koncertů
různých žánrů, na kterých vystoupilo 24
kapel, s návštěvností 2 544 posluchačů.
Dále probíhají pravidelně klubové
pořady pro studenty rožnovských
středních škol s celkovou návštěvností 1
600 osob. Uskutečnil se také tradiční
Retroples, který navštívilo 389 hostů.

KLUBOVÉ AKCE
počet akcí

počet
návštěvníků

kde

Klubové pořady pro studenty rožnovských
středních škol

40

1 600

T

CELKEM

40

1 600

datum
2015

akce

V T klubu se uskutečnilo 40 klubových pořadů, které navštívilo 1 600 mladých lidí.

PLES
počet akcí

počet
návštěvníků

kde

Retroples

1

389

S

CELKEM

1

389

datum
17. 2.

akce

Tradiční ples T klubu – kulturní agentury navštívilo ve všech prostorách Společenského domu 389 lidí.
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DRAMATURGIE
POSLECHOVÉ POŘADY
počet
představení

počet
návštěvníků

kde

Jiří Černý - Rockování
Jiří Černý - Petr Skoumal
Jiří Černý - Rockování
Karel Veselý - Hudba jako zbraň
Jiří Černý - Leoš Janáček

1
1
1
1
1

52
18
18
16
33

T
T
T
T
T

CELKEM

5

137

datum
19. 2.
23. 4.
24. 9.
8. 10.
26. 11.

akce

Tradiční poslechové akce Jiřího Černého nově doplnil Karel Veselý se svou audiovizuální přednáškou pod
názvem Hudba jako zbraň. Uskutečnilo se 5 poslechových pořadů s návštěvností 137 posluchačů.
Tradičně velký zájem byl o všechny programy připravené v rámci Klubu cestovatelů. Těch proběhlo 10 s
účastí 1 073 návštěvníků. Nejvíce navštíveny byly žádané přednášky cestovatele Jiřího Kolbaby.

KLUB CESTOVATELŮ
počet
představení

počet
návštěvníků

kde

Za půlnočním sluncem do Laponska
Dotknout se Indie
Kyrgyzstán
Bosna a Hercegovina křížem krážem Orientem
Evropy
Modrobílé ticho - tajuplná Antarktida I
(Za)žít Etiopii
Mompové - zapomenutí Tibeťané
Írán - pohled do zákulisí
Léto na Aljašce - medvědi, strach a krásná příroda
Piráti z Karibiku II - jižní Antily

1
1
1

70
80
70

T
T
T

1

80

T

1
1
1
1
1
1

223
70
80
70
80
250

K
T
T
T
T
K

CELKEM

10

1 073

počet
představení

počet
návštěvníků

kde

Och. div. Chaos - Tři bratři v nesnázích, aneb …
Och. div. Chaos - Tři bratři v nesnázích, aneb …
Studio DVA - Hvězda
Frankie & Johny
Studio DVA - Sex pro pokročilé
Div. soubor Hrachovec - Proutník pod pantoflem
Divadlo Kalich - Ani spolu, ani bez sebe
Caveman

1
1
1
1
1
1
1
1

237
236
212
230
227
138
226
289

S
S
S
S
S
S
S
JS

CELKEM

8

1 795

datum

akce

15. 1.
5. 2.
12. 3.
30. 4.
28. 5.
4. 6.
10. 9.
15. 10.
12. 11.
10. 12.

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ
datum
21. 1.
22. 1.
24. 2.
25. 3.
24. 4.
21. 5.
27. 10.
16. 11.

akce
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DRAMATURGIE
V nabídce divadelních představení uvádíme profesionální divadelní soubory se známými osobnostmi české
divadelní scény a také podporujeme amatérské soubory. Divadelní sezona začíná v říjnu, vyjma měsíce prosinec,
kdy proběhl velký vánoční koncert, a končí v květnu.
Celkem bylo uvedeno 8 představení. V letních
měsících dávají návštěvníci přednost venkovním
akcím. V roce 2015 T klub - kulturní agentura uvedla
pražské divadelní soubory - Studio Dva
s představením Hvězda s Evou Holubovou a s
představením Sex pro pokročilé s Karlem Rodenem
a Janou Krausovou; Divadlo V Rytířské
s představením Frankie & Johny s Terezou
Kostkovou a Alešem Hámou; Divadlo Kalich
s představením Ani spolu, ani bez sebe s Janou
Paulovou a Davidem Suchařípou a divadlo
Caveman. Mezi amatérskými soubory mají velkou
oblibu ochotníci z Valašské Bystřice – soubor
Chaos, který tradičně v lednu vyprodá 2
představení, v roce 2015 uvedl komedii Tři bratři
v nesnázích, aneb…, dále ochotnický soubor
z Hrachovce se představil s komedií Proutník
v nesnázích. Velmi nás těší, že je o divadla zájem a
představení jsou vyprodána a vždy máme i
náhradníky. Rádi bychom rozšířili nabídku také o
jiná divadla, např. Divadlo Na Jezerce, Na zábradlí,
La Fabrika, V Dlouhé, Divadlo ABC, Švandovo
divadlo, Ypsilonka. V některých jsou již
vybudované kontakty, ale bohužel technické
podmínky Společenského domu i Janíkovy
stodoly to neumožňují. Jsme tedy velmi omezeni
ve výběru titulů, přesto se snažíme rožnovskému
publiku představovat premiérové hry s pestrou
paletou vynikajících herců a hereček. Bylo
odehráno 8 divadelních představení, z toho 3
amatérská a 5 profesionálních. Tato představení
vidělo 1 795 diváků.
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DRAMATURGIE
FESTIVALY
počet
představení

počet
návštěvníků

kde

26. valašské folkrockování

1

1 030

VMP

CELKEM

1

1 030

počet
představení

počet
návštěvníků

1

70

1

60

park

1

50

VMP

1
1
1

500
230
1 000

TGM
S
TGM

6

1 910

datum

akce

15. 8.

Jednou z dalších tradičních akcí T klubu - kulturní
agentury je festival Valašské folkrockování. V
tomto roce proběhl 26. ročník. Zájem o tento
festival v přírodním prostředí amfiteátru Na Stráni
stále trvá, a to nás těší. Letos ho navštívilo 1 030
diváků. V kině Panorama proběhly další festivaly,
a to Jeden svět, který vidělo 1 495 návštěvníků
včetně žáků a studentů základních a středních
škol, dále potom festival Expediční kamera s účastí
61 diváků a Snow film fest vidělo 83 návštěvníků.

OSTATNÍ POŘADY
datum
5. 5.
11. 5.
19. 9.
23. 9.
14. 11.
27. 11.

akce
Pietní akt - Rožnovští ogaři (70. výročí osvobození
Rožnova)
Koncert Swing-Dixie vojenské hudby Olomouc AČR
(70. výročí osvobození Rožnova)
Koncert Z horní dolní a dál na jih
(Běh Emila Zátopka - Den města Rožnova)
Koncert The Tap Tap (Jarmark nezisk. organizací)
S kouzly kolem světa - Pavel Kožíšek
Slavnostní rozsvícení vánočního stromu
CELKEM

kde

V letošním roce jsme se podíleli na organizaci akcí
spolu s organizacemi města a městem Rožnov. U
příležitosti 70. výročí osvobození Rožnova p. R.
jsme zorganizovali v rámci těchto oslav
vystoupení pěveckého sboru Rožnovští ogaři při
položení květin u Památníku obětí válek v parku a
koncert Swing-Dixie vojenské hudby Olomouc
AČR na rožnovském náměstí. Dále jsme zajišťovali
vystoupení kapely Z horní dolní a dál na jih na Dnu
města Rožnova s Během rodným krajem Emila
Zátopka a také vystoupení kapely The Tap Tap na
Jarmarku neziskových organizací. Pro děti i
dospělé proběhla dvě představení. Jedno ve Společenském domě pod názvem S kouzly kolem světa a také
kouzelný, zábavný program pouličních kejklířů na rožnovském náměstí a téměř vánoční Rozsvícení
vánočního stromu, kde nás navštívili Andělé v podání českobudějovického Divadla Kvelb. Celkem
proběhlo 6 akcí, kterých se zúčastnilo cca 1 910 lidí.
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JARMARKY
datum

akce

počet
představení

počet
návštěvníků

kde

1
1

7 000
8 000

TGM
TGM

2

15 000

20. 3. – 21. 3.
Josefský jarmark
23. 10. – 24. 10. Všesvatský jarmark
CELKEM
Již pátým rokem je pořadatelem Josefského a Všesvatského
jarmarku na Masarykově náměstí T klub - kulturní agentura ve
spolupráci s městem. TKA organizovala a celkově zajistila v roce
2015 dva. Jednalo se o Josefský jarmark a Všesvatský jarmark. Oba
dva jarmarky se těšily hojné návštěvnosti jak prodávajících stánkařů,
tak návštěvníků. Podzimní Všesvatský jarmak byl tentokrát poprvé s
prodlouženým sobotním programem až do 16 hodin. Času na zábavu
u koncertů a nákupy u stánků bylo více než při minulých jarmarcích,
nicméně návštěvníci již využili jen kulturní program a prodejci
stánky postupně balili, protože o jejich zboží nebyl už odpoledne
zájem. 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 2015 Radegast, Troják, Poštár,
Slanina), hudební skupiny ať už folkové, rockové nebo
nejrůznější revivaly z Rožnova p. R. a okolních měst
(Veselá Bída, LucieLive, Mosskin, Faunus, Zadáci). A
aktivně zapojujeme místní základní školy (vystoupení
ZŠ Záhumení při zahájení Josefského jarmarku a
kulturně-sportovní vystoupení ZŠ Videčská při
zahájení Josefského jarmarku). Prostor na každém
jarmarku dostává také, u starší generace oblíbená,
dechová hudba, tentokráte Galička (Huťařka
a Bystřičanka). Na Josefský jarmark se přihlásilo 129 a
na Všesvatský jarmark 124 prodejců.

KONCERTY V HUDEBNÍM ALTÁNU
počet
představení

počet
návštěvníků

kde

Jaroslav Hutka
Stanley´s Dixie Street Band
Radhošť a Malý Radhošť
Komorní žestě
Chris Beach
Jiří Dědeček
Václav Fajfr a Acustrio
Nedělní odpoledne s Javořinou

1
1
1
1
1
1
1
1

150
80
150
80
130
150
110
150

HA
HA
HA
HA
HA
HA
HA
HA

CELKEM

8

1 000

datum
7. 6.
21. 6.
28. 6.
12. 7.
26. 7.
9. 8.
23. 8.
6. 9.

akce
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V roce 2015 se uskutečnila sedmá 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. V době sezony od června do srpna
se uskutečnilo 8 nedělních koncertů. Návštěvnost
byla cca 1 000 posluchačů. Díky Programové
podpoře jsme v dramaturgii pokračovali v
možnosti představení zvučnějších jmen, jako jsou
například Jaroslav Hutka nebo Jiří Dědeček.
Publikum si oblíbilo i kapely s vlastní tvorbou.
Nadále jsme rádi uvedli také naše rožnovské folklorní soubory a jejich cimbálové muziky. Ač vystupují
často v nedalekém muzeu, i u altánu své početné publikum mají a nekonkurují si. Na těchto koncertech se
nevybírá žádné vstupné a díky tomu je návštěvnost pořádaných koncertů velká. Nabídka je pestrá, aby
uspokojila všechny věkové kategorie. V letošním roce jsme jeden koncert, vzhledem ke špatnému počasí,
pořádali v náhradním prostoru, a to v sále Společenského domu.

KONCERTY LETNÍ NÁMĚSTÍ
počet
představení

počet
návštěvníků

kde

Laco Deczi & Celula New York
George Kay Band
Koridor
Koncert s kytičkou
Kejklířské vystoupení Vojty Vrtka,
Pohádka Studia dell´arte
Dvojkoncert - M. Paleček a I. Jahelka
Ukulele Troublemakers
The Backwards - Beatles revival

1
1
1
1

800
500
400
300

TGM
TGM
TGM
TGM

1

100

TGM

1
1
1

800
600
1 000

TGM
TGM
TGM

CELKEM

8

4 500

datum
19. 6.
26. 6.
10. 7.
19. 7.
24. 7.
31. 7.
21. 8.
28. 8.

akce

Projekt Letní náměstí vstoupil do druhého
ročníku. Vznikl a nadále pokračoval díky
Programové podpoře města. Série volně
přístupných koncertů bez vstupného pro
širokou veřejnost v samotném centru města.
Hudební vystoupení, která probíhají na
mobilním pódiu, přitahují diváky na
Masarykovo náměstí, a tak oživují celé centrum
města. V tomto projektu bylo uspořádáno 7
koncertů pro širokou veřejnost a jedna akce
pro děti. Představily se kapely Laco Deczi &
Celula New York, George Kay Band ze
Švýcarska, zuberský Koridor, Miroslav Paleček a Ivo Jahelka, Ukulele Troublemakers, The Backwards Beatles revival a dechová hudba Rožnovanka s koncertem pod názvem Koncert s kytičkou.
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VÝSTAVY
datum
8. 1. - 27. 3.

akce

Tomáš Hlucháň - Jiný svět
Výstava o Azerbajdžánu - v rámci filmového
25. 3. - 13. 4.
festivalu Jeden svět
Každý po svém - výstava rožnovského
2. 4. - 26. 6.
fotoklubu R9
1. 5. - 17. 5. Osvobozený Rožnov ve fotografiích - interiér
11. 5. - 30. 5. Osvobozený Rožnov ve fotografiích - exteriér
Středisko volného času očima dětí - výstava
2. 7. - 2. 10.
SVČ
4. 9. - 31. 12. 20 let s Broučky
8. 10. - 4. 1. Radomír Jirsák - Karpatská setkání,
2015
Pavel Bače - Zpěv křídel
Stálá výstava prací žáků výtvarného oboru
celoročně
ZUŠ
CELKEM

počet
představení

počet
návštěvníků

kde

1

100

GNR

1

1500

K

1

100

GNR

1
1

100
100

K
Rožnov

1

100

GNR

1

100

GNL

1

100

GNR

1

100

GNL

9

2 300

Výstavy v roce 2015 prezentovaly
fotografické práce, na kterých jsme
mohli zhlédnout nejen život a krásy
nádherného světa jihovýchodní
Asie na fotografiích amatéra a
samouka Tomáše Hlucháně, ale také
představy, příběhy, fantazie, sny a
dění života kolem sebe fotografů z
rožnovského fotoklubu R9. Dále
kresby dětí z mateřských a
základních škol, které ztvárnily, jak
vidí Středisko volného času v
Rožnově p. R. Měli jsme možnost
obdivovat širokou škálu zvířat obývajících karpatský oblouk v pracích Radomíra Jirsáka, a viděli jsme
jemné zachycení Okřídlených nejen v letu, jak je vidí Pavel Bače. V Galerii Na Letné jsme měli možnost
ohlédnout se za historií jedinečné akce Broučci prostřednictvím fotografií a dětských kreseb pořádané
Městskou knihovnou v Rožnově. Dále pak pokračovala stálá výstava prací žáků výtvarného oboru ZUŠ. V
kině Panorama proběhla výstava fotografií v rámci filmového festivalu Jeden svět pod názvem Výstava o
Ázerbajdžánu. V rámci oslav 70. výročí osvobození města Rožnova p. R. byla uvedena výstava Osvobozený
Rožnov ve fotografiích. V centru města byla po celý měsíc květen instalovaná exteriérová verze této
výstavy a interiérová byla k vidění v kině Panorama. Celkem se uskutečnilo 9 výstav s volným vstupem.
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dle druhu akcí

Programy pro MŠ, I. stupeň ZŠ a ZŠ praktická
Koncerty vážné hudby
Rock, folk, folklor, alternativa…
Klubové akce
Ples
Poslechové pořady
Klub cestovatelů
Divadelní představení
Festivaly
Ostatní pořady
Jarmarky
Koncerty v hudebním altánu
Koncerty Letní náměstí
Výstavy

dle návštěvnosti

Programy pro MŠ, I. stupeň ZŠ a ZŠ praktická
Koncerty vážné hudby
Rock, folk, folklor, alternativa…
Klubové akce
Ples
Poslechové pořady
Klub cestovatelů
Divadelní představení
Festivaly
Ostatní pořady
Jarmarky
Koncerty v hudebním altánu
Koncerty Letní náměstí
Výstavy
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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 5 velkých akcích, a to
na Josefském
jarmarku,
Všesvatském
jarmarku, Valašském folkrockování, na akci
Slavnostní rozsvícení vánočního stromu, na
Jarmarku neziskových organizací a také při
divadelních představeních v Janíkově stodole.
Prodej občerstvení zajišťovala TKA rovněž
ve Společenském
domě
v době,
kdy
restaurace nebyla majiteli pronajata a
provozována.
Od května se provoz restaurace obnovil, aby pak na konci listopadu znovu skončil. Krátkodobá radost, že
můžeme při akcích nabídnout našim návštěvníkům i umělcům občerstvení, vzala za své a opět jsme
občerstvení zajišťovali svépomocí a bez zázemí. V době, když restaurace není pronajata, jsou podmínky
pro pořádání akcí v sále Společenského domu ještě tristnější, než tomu bylo doposud. Majitel budovy
nemá stále do prostoru restaurace zájemce o pronájem.
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Pracovníci TKA zabezpečují 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. 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 na Masarykově náměstí. 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, ale čím
dál
více
se ozývají
nespokojené
hlasy
návštěvníků
k úrovni
prostředí
z pozice
diváka (nedostatečná viditelnost v zadních řadách
na divadelních představeních bez elevace, rozvrzané a
nepohodlné židle, minimální místo pro sezení, vydýchaný
vzduch, špatně fungující klimatizace. V předních řadách je zima a
uprostřed sálu není poznat, že je klimatizace zapnuta, je pouze slyšet
atd.).
Není možné připravovat některé technicky a prostorově náročnější
programy, o které by jak agentura, tak veřejnost měly zájem.
Například větší divadelní soubory, jež mají náročnější technické a
prostorové požadavky. Pro divadelní představení se nabízí Janíkova
stodola ve Valašském muzeu. Ta disponuje sice omezeným
technickým vybavením a zázemím pro účinkující, ale chybí zázemí
pro diváky (větší foyer, restaurace, popř. občerstvení s posezením)
a kapacita hlediště je téměř stejná jako ve Společenském domě nebo
v kině. Také nájem a platba nákladů v Janíkově stodole a
pochopitelné upřednostňování akcí VMP jsou důvodem, že ji není
prakticky možné využívat. Nelze tu pořádat ani taneční, ani rockové
koncerty a plesy. TKA musí programovou nabídku přizpůsobovat
možnostem, které má. V letošním roce se v tomto prostoru dvě
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divadelní představení uskutečnila. V praxi se potvrdilo, že organizace akce má svá úskalí. Problém je
s průjezdem nejen parkem, ale také muzeem, s parkováním techniky a auty umělců u Janíkovy stodoly.
Jevištní světla nejsou divadelní. Ve foyeru je chladno
a průvan je citelný v sále v krajních řadách. Je nutná
přítomnost asi 4 zaměstnanců VMP a koordinace
(umělec - zaměstnanec TKA – zaměstnanci VMP).
Chybí zázemí pro organizátory TKA a není k dispozici
kavárna pro občerstvení účinkujících, personálu ani
diváků. 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 – 284 míst (s přístavky) a jenom s
50 místy v sále budovy T klubu. Musíme vstupenky
vydávat
ve vyšší
cenové
relaci,
vzhledem
k podhodnocené provozní dotaci pro TKA a nutnosti
příspěvkové organizace nebýt účetně ve ztrátě.
Bohužel se takto ne vlastní vinou dostáváme
do rozporu se Statutem TKA a nejsme schopni
nabídnout některé akce širokému sociálnímu spektru
obyvatel. Ani možnost pronájmu Janíkovy stodoly
ve VMP v Rožnově tuto problematiku nevyřeší,
protože disponuje jen mírně větší kapacitou sedadel.
Organizování všech akcí na čtyřech místech
v budovách, ve kterých máme možnost je pořádat (sál
T klubu, kino Panorama, Společenský dům, Janíkova
stodola), a dalších ve venkovních prostorách (hudební
altán, Masarykovo náměstí) nese velké množství
komplikací. V některých objektech placení pronájmu,
stěhování židlí, techniky, světel, občerstvení atp.
Kulturní prostředí pro diváky je velmi vzdálená
představa.
Nevyhovující
technické
podmínky
pro pořádání divadelních představení již byly popsány
výše. 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 si zaslouží po tolika desetiletích vhodnější kulturní podmínky a
prostory.
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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 ve
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 2015 jedním ze 33 měst
ČR, kde se festival konal. Především ze strany škol je o festivalové projekce při každém ročníku obrovský
zájem a bylo nutno přidat jednu projekci, abychom pokryli poptávku.
Podařilo se navázat a pokračovat ve 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
velkému zájmu. A právě díky
dlouhodobé spolupráci s Klubem
seniorů byla ve vestibulu kina
nainstalována výstava fotografického
kroužku jeho členů.
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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.
V roce 2015 proběhlo v kině Panorama včetně školních projekcí celkem 682 představení, které navštívilo
17 557 diváků. Po rekordní tržbě za prodané vstupenky v roce 2014 zaznamenala tato částka pokles.
Tržba za prodané vstupenky za rok 2015 činila 1 703 218 Kč. Přes mírný pokles návštěvnosti a tržby je
to druhá nejvyšší částka vybraná za rok za vstupné po dobu, kdy kino provozuje TKA, tedy od roku 2008.
V rámci VHČ vykázalo kino Panorama za rok 2015 příjmy za pronájem kina ve výši 28 800 Kč.
V budově kina Panorama se, mimo promítání filmů, uskutečnila celá řada jiných akcí různých subjektů,
kterým byl pronajímán sál kina. Šlo o celkem 17 pronájmů sálu, během nichž proběhly v kině cestopisné
a jiné přednášky pro školy nebo koncerty pro školy. Odhadem navštívilo tyto dopolední akce přibližně
3 300 diváků.
Kromě těchto aktivit třetích stran jsou pravidelně jednou měsíčně v kině T klubem pořádány dopolední
divadelní představení pro školky a první stupně základních škol. A také koncerty a cestopisné přednášky
pro veřejnost ve večerních časech. Na tyto pořady zavítalo do kina Panorama celkem 2 835 diváků.
Celkový počet návštěvníků, kteří prošli během roku 2015 budovou kina Panorama na všechny druhy akcí
v kině pořádaných, je téměř 23 700.

POČET NÁVŠTĚVNÍKŮ KINA NA VŠECHNY DRUHY PROJEKCÍ
Počet diváků na pravidelná večerní promítání
Školní projekce
Seniorkino
Festivaly
Filmový klub
CELKEM ZA ROK 2015

13 942
1 230
395
1 639
351
17 557

POČET NÁVŠTĚVNÍKŮ KINA PŘI JINÝCH AKTIVITÁCH NEŽ PROMÍTÁNÍ
Divadelní představení a akce TKA
Pronájmy sálu kina

2 835
3 300

CELKEM ZA ROK 2015

6 135

Budovou kina prošlo během všech akcí pořádaných v kině Panorama za rok 2015
celkem:

23 692
diváků
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KINO PANORAMA
Struktura návštěvnosti kina na filmové projekce v roce 2015
Počet diváků na pravidelná večerní promítání
Školní projekce
Seniorkino
Festivaly
Filmový klub

Budovu kina Panorama navštívilo během všech akcí v roce 2015 celkem 23 692 diváků.

PŘÍJMY Z PROVOZU KINA PANORAMA V ROCE 2015
Tržba za prodané vstupenky
Příjem z reklamy - Visia cinema, AGH, Vakuum servis, Auto Lukáš
Příjem za distribuci měsíčních plakátů
Ostatní
Provozní příspěvek
CELKEM ZA ROK 2015

1 703 218 Kč
45 208 Kč
70 000 Kč
105 455 Kč
951 173 Kč
2 875 054 Kč

NÁKLADY NA PROVOZ KINA PANORAMA V ROCE 2015
Půjčovné za filmové kopie
Energie
Provoz
Fond kinematografie + OSA
CELKEM ZA ROK 2015

978 853 Kč
293 517 Kč
1 567 422 Kč
35 262 Kč
2 875 054 Kč
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KINO PANORAMA
TRŽBY A NÁVŠTĚVNOST KINA VE ČTVRTLETÍCH ROKU 2015
měsíc
1. čtvrtletí
leden
únor
březen
CELKEM
2. čtvrtletí
duben
květen
červen
CELKEM
3. čtvrtletí
červenec
srpen
září
CELKEM
4. čtvrtletí
říjen
listopad
prosinec
CELKEM
CELKEM

tržba

fond
kinematografie

promítání

diváků

OSA

63
50
59
172

1 394
1 817
1 192
4 403

121 090 Kč
209 650 Kč
115 910 Kč
446 650 Kč

1 198,91 Kč
2 075, 74 Kč
1 147,62 Kč
4 422,28 Kč

969 Kč
1 677 Kč
927 Kč
3 573 Kč

69
52
53
174

2 462
872
1 568
4 902

147 300 Kč
89 950 Kč
171 435 Kč
408 685 Kč

1 458,42 Kč
890,59 Kč
1 697,38 Kč
4 046,39 Kč

1 178 Kč
720 Kč
1 371 Kč
3 269 Kč

59
60
52
171

1 557
871
1 422
3 850

170 540 Kč
100 820 Kč
155 657 Kč
427 017 Kč

1 688,51 Kč
998,22 Kč
1 541,16 Kč
4 227,89 Kč

1 364 Kč
807 Kč
1 245 Kč
3 416 Kč

57
54
54
165

1 033
1 486
1 883
4 402

104 970 Kč
139 528 Kč
176 368 Kč
420 866 Kč

1 039,31 Kč
1 381,47 Kč
1 746,22 Kč
4 166,99 Kč

840 Kč
1 116 Kč
1 411 Kč
3 367 Kč

682

17 557

1 703 218,00 Kč

16 863,54 Kč

13 626 Kč
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SPOLEČENSKÝ DŮM
SPOLEČENSKÝ DŮM
SEZNAM PRONAJATÝCH AKCÍ V SÁLE SPOLEČENSKÉHO DOMU V ROCE 2015
č.

akce

dnů

datum

1. Papučový bál (Javořina)

1

17. 1.

2. Valašský bál (Radhošť)

1

24. 1.

3. Ples Gymnázia

1

30. 1.

4. Ples SŠZePř

1

6. 2.

5. Hasičský ples (hasiči Tylovice)

1

7. 2.

6. Maškarní křesťanský ples

1

8. 2.

7. Black & White ples

1

28. 2.

8. Maškarní ples (Kamarád)

1

6. 3.

9. MAOK a Ondřej Smeykal (Alternativní centrum)

1

8. 3.

10. Ples SŠIEŘ

1

20. 3.

11. Zkouška Malého Radhoště

1

24. 3.

12. Předtaneční a společenská výchova

18

30. 3. - 26. 5.

13. Rožnovský slavíček (SVČ)

1

10. 4.

14. Mistrovství ZK ve stolním fotbale

1

2. 5.

15. Léčebné meditace (Alternativní centrum)

1

7. 5.

16. Moudrá sovička (SVČ)

2

14. - 15. 5.

17. Letní šlágr koštování

1

27. 5.

18. Víkend s Bohem - divadlo (Alternativní centrum)

1

23. 6.

19. Setkání se zahraničními soubory (Radhošť)

1

2. 7.

20. Rozloučení se zahraničními soubory (Radhošť)

1

6. 7.

21. Setkání seniorů KDU-ČSL

1

16. 9.

22. Taneční a společenská výchova

10

22. 9. - 1. 12.

23. Taneční pro manželské a přátelské páry

8

29. 9. - 5. 12.

24. Malé divadlo kjógenu (Iskérka)

1

1. 10.

25. Altai Kai - koncert (Spolek pro kulturní osvětu S-Tour)

1

9. 10.

26. Martin Chodúr (Zbyněk Terner ve spol. s TKA)

1

14. 10.

27. Beseda (Apoštolská církev)

1

29. 10.

28. Zkouška Beskydského orchestru

1

30. 10.

29. Beskydský orchestr - koncert (Sdružení přátel ZUŠ)

1

31. 10.

30. Setkání členů souboru Radhoště

1

7. 11.

31. Prodej knih (Levné knihy Beránek)

2

12. - 13. 11.

32. Hand made market

1

21. 11.

33. Kouzlem adventního času (Český svaz žen)

5

25. - 29. 11.

34. Mikulášská zábava (Kamarád)

1

4. 12.

CELKEM

73
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SPOLEČENSKÝ DŮM
SEZNAM AKCÍ TKA V SÁLE SPOLEČENSKÉHO DOMU V ROCE 2015
č.

2.

akce
Stoletá elegance „A la carte" - Liselotte Rokyta - panova flétna,
Jan Rokyta - cimbál
Tři bratři v nesnázích aneb... a je to v pytli - ochotnické divadlo Chaos

3.

Chris Kazarian

1

29. 1.

4.

Retroples

1

14. 2.

5.

Pavel Helebrand - Dekameron - hudební divadlo

1

17. 2.

6.

Hvězda - divadelní představení

1

24. 2.

7.

Frankie & Johnny - divadelní představení

1

25. 3.

8.

Vladimír Mišík & ETC... 40 let a hosté

1

29. 3.

9.

Sex pro pokročilé - divadelní představení

1

24. 4.

10. Gwyn Ashton Trio

1

28. 4.

11. Irvin Venyš - klarinet, Martin Kasík - klavír

1

17. 5.

12. Proutník pod pantoflem - ochotnické divadlo Hrachovec

1

21. 5.

13. Eva Melichaříková a přátelé - operní večer

1

6. 6.

14. Když zaválí hot-jazz nebo swing! Ondřej Havelka a jeho Melody Makers

1

16. 9.

15. Výprava 2015 - O. Smeykal, B. Love, A. Begay

1

19. 9.

16. Petr Pomkla - flétna, Ivana Dohnalová - harfa

1

30. 9.

17. Vilém Veverka - hoboj, Ivo Kahánek - klavír

1

6. 10.

18. Adriano Trindade a Los Quemados

1

7. 10.

19. Slet bubeníků 2015 - Ktož sú boží bubeníci

1

18. 10.

20. Ani spolu, ani bez sebe - divadelní představení

1

27. 10.

21. Cellománie - Štěpán Švestka - violoncello

1

11. 11.

22. S kouzly kolem světa - Pavel Kožíšek

1

14. 11.

23. Vánoční koncert Zbyňka Ternera

1

2. 12.

24. Melanie Scholtz Quartet

1

9. 12.

25. Sporcelain - Pavel Šporcl a kapela Šporcelán

1

16. 12.

1.

CELKEM

dnů

datum

1

16. 1.

2

21. - 22. 1.
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PROVOZ
PROVOZ
Zajištění veškerého technického každodenního zabezpečení provozu agentury TKA v součinnosti
s ostatními pracovníky TKA.

PROPAGACE








výměna velkoplošných poutačů na mostě a náměstí, aktualizace plakátovacích ploch a vitrín TKA
v Rožnově
objednávky výlepů plakátů u ostatních reklamních agentur, roznáška měsíčního plakátu akcí
v Rožnově a roznáška programu kina Panorama do schránek domovníků na jednotlivých
sídlištích v Rožnově
distribuce měsíčních plakátů a programů kina do agentur, sponzorům, hotelům a firmám
rozvoz měsíčníku KAM do výdejních míst
výlepy plakátů na jednotlivé akce
pořizování fotodokumentace

VSTUPENKY



tisk
distribuce do předprodejů, předprodej

VÝSTAVY


instalace a demontáž výstav dle pokynů grafika

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
dokumentů pro podání do rady města
instalace a likvidace výzdoby náměstí a vestibulu MěÚ
koordinace činností se subjekty provádějící další technické zabezpečení jarmarku – zvukaři,
elektrikáři, instalace stánků
odvoz zboží pro prodej ve stánku TKA

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 stěhování kulis
technická asistence

OSVĚTLENÍ, OZVUČENÍ, DATAPROJEKCE, POŘADATELSKÁ SLUŽBA


v sále Společenského domu, v budově kina, v budově T klubu, v aktuálně pronajatých prostorech,
na náměstí a v hudebním altánu v parku
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PROVOZ
HUDEBNÍ ALTÁN




stěhování lavic pro diváky, židlí a stolů pro účinkující atd.
zvučení, zastřešení
mokrá varianta – stěhování do Společenského domu

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 revizí
nákupy, sekretářské práce

VÝPOČETNÍ TECHNIKA



chod výpočetní a kancelářské techniky – software, hardware
zajištění provozu a aktualizace obsahu webu a FB TKA

AUTO



údržba služebního vozu a přívěsného vozíku – slouží k přepravě věci - židlí + stolů a praktikáblů
a aparatury na akce
zajištění pravidelných kontrol a prohlídek

BAR




celoroční zásobování baru TKA, manipulace s přepravkami, sudy
inventury
technické zabezpečení letního provozu zahrádky

ÚKLID, ZIMNÍ ÚDRŽBA



venkovních i vnitřních prostor T klubu
odklízení sněhu v okolí T klubu a nejbližšího okolí Společenského domu

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
(Iskérka, Filatelisté, folklorní soubory, Galerie Crears, Parkinsonici, ZUŠ, Klub seniorů, církve,
amatérské kapely…)
technická a mediální podpora akcí města
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PROPAGACE
PROPAGACE
LEDEN
Klub cestovatelů – Za půlnočním sluncem do
Laponska
KPH – program (první půlka)
KPH – Stoletá elegance „A LA CARTE“
Divadlo CHAOS – Tři bratři v nesnázích aneb ...
a je to v pytli
Chris Kazarian
Výstava – JINÝ SVĚT – Galerie Na Radnici
Ostatní

plakát
plakát
plakát, poutač, vstupenky, program
plakát, poutač, vstupenky 2x
plakát, poutač
plakát, kartička, pozvánka, lepení fotografií, instalace
panoramatka, měsíční plakát

ÚNOR
Klub cestovatelů – Dotknout se Indie
Výstava – Klub Parkinson Rožnov pod
Radhoštěm – vestibul kino

plakát
grafický návrh, plakát, kartička, pozvánka, instalace,
placená akce

Retroples

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

Divadlo – Pavel Helebrand – Dekameron
Jiří Černý – ROCKOVÁNÍ
Divadlo – Studio dva – Hvězda
Ostatní

plakát, poutač, vstupenky, program
plakát
plakát, poutač, vstupenky
panoramatka, měsíční plakát

BŘEZEN
VALAŠSKÁ BLUESOVÁ SPOLEČNOST
Janáčkova filharmonie – Ostrava
Klub cestovatelů – Kyrgyzstán

plakát, poutač
plakát
plakát

Jarmark

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

Divadlo – Frankie a Johnny
Vladimír Mišík a ETC
Klub seniorů – Zpívání pro radost
MEZI NEBEM A ZEMÍ
Ostatní

přelepka, poutač, vstupenky
přelepka, poutač, vstupenky
Grafický návrh, plakát+tisk, pozvánka, poutač,
placená akce
reklama do měsíčního plakátu
panoramatka, měsíční plakát
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PROPAGACE
DUBEN
Andrea Kalivodová – Beskydské divadlo –
Nový Jičín

plakát

JEDEN SVĚT

přelepka, poutače, instalace výstavy fotografií
ve vestibulu kina Panorama, výroba permanentek,
press kartičky, propagační letáky k filmům

Jiří Černý – Petr Skoumal
Divadlo – Sex pro pokročilé
GWYN ASHTON
Klub cestovatelů – Bosna a Hercegovina
Křížem krážem Orientem Evropy
Výstava – KAŽDÝ PO SVÉM – Galerie Na
Radnici
Ostatní

plakát
přelepka, poutač, vstupenky
přelepka, poutač, vstupenky
plakát
plakát, kartička, pozvánka, instalace
panoramatka, měsíční plakát

KVĚTEN
70. VÝROČÍ OSVOBOZENÍ
Irvin Venyš, Martin Kasík
Divadlo Hrachovec – Proutník pod pantoflem
Klub cestovatelů – Tajuplná Antarktida II – Jiří
Kolbaba
Hudební altán – červen, červenec, srpen, září
Letní náměstí – červen, červenec, srpen
Ostatní

poutač
plakát, poutač, vstupenky, program
plakát, poutač, vstupenky
plakát, vstupenky
plakát, poutač
plakát, poutač
panoramatka, měsíční plakát

ČERVEN
Klub cestovatelů – Za(žít) Etiopii
Eva Melichaříková a přátelé
Vojtěch Dyk a B-SIDE BAND
Valašské divadelní léto
Víkend s bohem – divadelní hra
Ostatní

plakát
plakát, poutač, vstupenky, program
plakát, poutače, vstupenky, billboard, různé
informační cedule
reklama do měsíčního plakátu
reklama do měsíčního plakátu
panoramatka, měsíční plakát

ČERVENEC
Letní náměstí – Rožnovanka – Koncert s
kytičkou
Letní náměstí – Vojta Vrtek – kejklířské
vystoupení
Výstava - STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU OČIMA
DĚTÍ – Galerie Na Radnici
Lázeňský hájek
KPH – program (druhá půlka)
Ostatní

děkovný list
plakát, poutač
plakát, kartička, pozvánka, lepení fotografií, instalace
cedule do parku
plakát
panoramatka, měsíční plakát
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PROPAGACE
SRPEN
26. valašské folkrockování

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

Javory – Ulrychovi (benefiční koncert)
Ostatní

poutač
panoramatka

ZÁŘÍ
Klub cestovatelů – Mompové – zapomenutí
Tibeťané
Když zaválí hot-jazz nebo swing!
VÝPRAVA 2015
JARMARK NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ
Jiří Černý – ROCKOVÁNÍ
PETR POMKLA – flétna, IVANA DOHNALOVÁ harfa
Výstava – 20 LET S BROUČKY – Galerie Na
Letné
Ostatní

plakát
přelepka, poutač, vstupenky
plakát, poutač, vstupenky
plakát, poutač
plakát
plakát, poutač, vstupenky, program
instalace
panoramatka, měsíční plakát

ŘÍJEN
VILÉM VEVERKA – hoboj
IVO KAHÁNEK - klavír
Jazzmenu – říjen celkový program
Jazzmenu – ADRIANO TRINDADE A LOS
QUEMADOS
Jazzmenu – MARTIN CHODÚR ZPÍVÁ JAZZ
Jazzmenu – M. WALAROWSKI TRIO
FEATURING W. LICHTAŃSKI
Jazzmenu – PETRA BÖRNEROVÁ TRIO
Klub cestovatelů – ÍRÁN – pohled do zákulisí
Galerie Na Radnici – RADOMÍR JIRSÁK –
KARPATSKÁ SETKÁNÍ
PAVEL BAČE – ZPĚV KŘÍDEL
Slet bubeníků - KTOŽ SÚ BOŽÍ BUBENÍCI
Všesvatský jarmark
Divadlo Kalich – Ani spolu, ani bez sebe
Setkání s prezidentem ČR
Ostatní

plakát, poutač, vstupenky, program
plakát, leták na FB
plakát, poutač
plakát, vstupenky
plakát
plakát
plakát
plakát, kartička, pozvánka, instalace
přelepka, poutač
plakát, poutače, program, pozvánky, výzdoba
náměstí, zpracování veškeré výzdoby, instalace
tradiční výzdoby náměstí a vstupu do MěÚ, banner
nad most
přelepka, poutač, vstupenky
poutač
panoramatka, měsíční plakát
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PROPAGACE
LISTOPAD
DUNAJSKÁ VLNA – (ex DUNAJ)
CELLOMÁNIE – ŠTĚPÁN ŠVESTKA –
violoncello
Klub cestovatelů – Léto na Aljašce – medvědi,
strach a krásná příroda
Divadlo – S KOUZLY KOLEM SVĚTA
Divadlo – CAVEMAN - Point a Theater Mogul
JIŘÍ ČERNÝ - LEOŠ JANÁČEK
SLAVNOSTNÍ ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO
STROMU
ANDĚLÉ – Divadlo KVELB
Pronájem – Společenský dům
Ostatní

přelepka, poutač
přelepka, poutač, vstupenky, program
plakát
přelepka, poutač
přelepka, poutač, vstupenky
plakát
plakát, poutač
reklama do měsíčního plakátu
panoramatka, měsíční plakát

PROSINEC
VÁNOČNÍ KONCERT ZBYŇKA TERNERA
MELANIE SCHOLTZ QUARTET
Klub cestovatelů – Piráti z Karibiku II - jižní
Antily – kino Panorama
SPORCELAIN
PAVEL ŠPORCL a kapela Šporcelán
RADUJME SE, VESELME SE
Ostatní

plakát
plakát, poutač
plakát, vstupenky
přelepka, poutač, vstupenky, program
poutač
panoramatka, měsíční plakát
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HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK ROKU 2015
Roční obrat T klubu - kulturní agentury v roce 2015
Dotace
Programová podpora
Transfer digitalizace
Čerpání fondů
Dary, granty
Vlastní zdroje (výnosy z pronájmů, tržby za vstupné, jarmark, publikace atd…)
Z toho reklama
Hospodářský výsledek T klubu - kulturní agentury za rok 2015

10 572 195 Kč
4 325 000 Kč
370 000 Kč
102 287 Kč
458 745 Kč
43 600 Kč
5 272 563 Kč
394 384 Kč
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 pracoviště 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 inventarizace fyzické i účetní
vede evidenci majetku včetně jeho odepisování
zpracovává mzdové a účetní přehledy, srovnání a statistiky
sebevzdělávání - školení
vyhotovuje smlouvy o reklamě, kupní smlouvy, příp. darovací smlouvy
komunikace s bankou, ať už osobně (převážně výběr a vklad hotovosti, výměna peněz) nebo
elektronicky přes internetové bankovnictví
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
komunikace se zdravotními pojišťovnami a s OSSZ Vsetín
provádí archivaci dokumentů včetně spisové služby, vede „Knihu přijaté pošty”
30

EKONOMIKA






























eviduje a zajišťuje komunikaci s úřady přes Datové schránky
zasílá upomínky odběratelům, kteří neuhradili pohledávku do data splatnosti
vede veškerou agendu související s Fondem kulturních a sociálních potřeb, tj. sestavuje rozpočet
na daný rok, 4x do roka zálohově převede základní příděl, rozdělení na „osobní účty”, evidence
a sledování jejich čerpání a vyúčtování
prodává publikace vydané TKA - distribuce do prodejních míst a vyúčtování prodeje
zajišťuje agendu spojenou pod nájmem 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 podnájemci,
kontakt s podnájemci v případě oprav a následná fakturace
realizuje krátkodobé 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; dle požadavků zajištění veškeré
pořadatelské činnosti
realizuje pronájmy v sále v budově T klubu; v případě požadavků na občerstvení, domlouvá
a zajišťuje i tuto službu
připravuje veškeré podklady a je nápomocno při každoročním auditu a případných dalších
kontrolách (sociální pojištění, zdravotní pojištění, granty aj.)
vypracovává rozpočet při žádostech o granty a následné vyúčtování; vyúčtování
příspěvků jednotlivých nadací (například Nadace Český hudební fond, Nadace Leoše Janáčka,
Hudební nadace OSA aj.) a vyúčtování příspěvků na základě darovacích smluv
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 „Hlášení plátce daně o dani z příjmů
vybírané srážkou”
každoročně zpracovává „Zprávu o výsledcích finančních kontrol” ve zkráceném rozsahu včetně
příloh
technická a účetní podpora pravidelných zájezdů do divadel v Ostravě - objednávka vstupenek,
přebírání hotovosti na vedoucího zájezdu, proplácení faktur za dopravu a celkové vyúčtování
celé divadelní sezony
zpracovává a každoročně aktualizuje Směrnice TKA
zpracovává zápisy z porad TKA
zajišťuje objednávky bílého a barevného papíru do tiskáren a kopírek a zajišťuje nákup dalších
kancelářských potřeb ve velkoskladu
provádí celoroční předprodej na všechny akce TKA a některé akce jiných organizací včetně
veškerého vyúčtování, telefonickou nebo e-mailovou komunikaci se zájemci o vstupenky,
v případě akcí Pragokoncertu i pořadatelskou činnost na místě
doprodává vstupenky před představením v místě konání akce
nakupuje a připravuje občerstvení na akci (Klub cestovatelů, koncerty, vernisáže, Jeden svět aj.)
a obsluhuje v baru
vykonává pořadatelskou činnost a pomoc při větších akcích - Valašské folkrockování, Retroples,
Jeden svět, jarmarky
korekturuje veškeré tiskoviny (plakáty vč. měsíčních, bulletiny, pozvánky, kartičky aj.), které
se zhotovují v TKA
zajištuje ceny do losování o ceny na Retroples
zajišťuje stánkový prodej na Josefském a Všesvatském jarmarku
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eviduje přijaté platby (bankou nebo hotově), vystavuje příjmové doklady; koordinuje stánkový
prodej na místě, kontroluje zábor místa a příjem peněz na místě
zajišťuje a spolupracuje při prodeji zboží ve stánku TKA na obou jarmarcích, na Folkrockování
a při akci „Rozsvícení vánočního stromu”

ROZVAHA – BILANCE
Viz příloha na konci dokumentu.

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
Viz příloha na konci dokumentu.
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PERSONÁL
Zaměstnanci TKA na hlavní pracovní poměr v roce 2015:










L. V.
P. K.
M. P.
R. R.
M. V.
R. K.
P. Š.
P. F.
P. J.

ředitelka
účetní, pokladní
ekonom, mzdová účetní
dramaturg, produkce
dramaturg, technik (od září 2015)
grafik, výstavář
správce počítačové sítě, zvukař
technik, údržbář
provozní manažer/dramaturg kina Panorama

Počet zaměstnanců na dohody o pracovní činnosti v roce 2015 je 12.
Přepočteno na úvazky 3,1 – promítači, pokladní, uvaděčky, uklízečky, prodavačka.
E-mailové kontakty:






tka@tka.cz
kino.roznov@tka.cz
ekonomicke@tka.cz
provoz@tka.cz
lenka.vicarova@tka.cz
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TKA obdrželo od svého zřizovatele na rok 2015 nové zadání. Rozšířit spektrum aktivit i o další žánry a
nemít již jako jediné kritérium finanční soběstačnost akcí. TKA dále v roce 2015 nově zajišťovalo pro
město několik akcí. Pořad k výročí osvobození Rožnova, včetně výstavy v exteriéru, která mapovala
průběh osvobození Rožnova, dále kulturní program při sportovní akci Běh Emila Zátopka a program pro
Jarmark neziskových organizací.
V souladu s tímto zadáním nastoupil od září 2015 do T klubu – kulturní agentury další dramaturg.
Nabízíme různorodý program koncertů a poslechových pořadů v T klubu, které se snaží mapovat aktuální
trendy na hudební scéně s důrazem na různé menšinové žánry. Tyto pořady k nám přilákaly nové
publikum, které se s každou další akcí rozšiřovalo o další návštěvníky z okolních i vzdálenějších měst.
Zpětná vazba prostřednictvím osobní komunikace či facebookových stránek byla velmi pochvalná, nové
i stávající publikum oceňuje naši práci, a tak jsme často slyšeli slova „hlavně vydržte". Programy se
snažíme pojímat inovativně, příkladem může být koncert Please The Trees, který byl uskutečněn za tmy
v hudebním altánu na podzim, čímž se jeho atmosféra magicky znásobila.
V souvislosti s rozšířenou dramaturgií a novými akcemi se velmi zvýšilo množství práce, které souvisí
s technickým zajištěním, ozvučením, propagací a pořadatelskou službou. V dalším roce budou na TKA
převedeny další akce, jež doposud organizovalo město. V těchto souvislostech se jeví stav zaměstnanců
TKA jako nedostatečný, a proto v budoucnu je nutné rozšířit minimálně o technického pracovníka.
V roce 2015 došlo ke změně našeho služebního vozidla. Toto vozidlo slouží k zabezpečení běžného
provozu agentury, a to včetně nezbytného technického zabezpečení u pořádaných akcí. Jako je například
převážení zvukové a světelné aparatury, stanů, stolů, židlí, praktikáblů atd. Změna služebního vozidla
proběhla ve spolupráci s naším zřizovatelem. Z důvodů malého nevyhovujícího úložného prostoru byl
stávající automobil značky Škoda Fabia (rok výroby 2007) převeden do užívání pro potřeby města a jako
jeho náhrada nám byl převeden do užívání automobil Škoda Octavia (rok výroby 2007). Tento automobil
byl předtím užíván od začátku až do konce pouze Městskou policií Rožnov p. R. Z důvodu jeho stáří a
celkového opotřebení byl také nahrazen novým vozem. Celkový objem úložného prostoru je ale oproti
původnímu automobilu již téměř vyhovující. Nicméně celkový technický stav vozu, ani po už provedených
nezbytných opravách, není výhledově úplně ideální, a to hlavně z výše uvedeného dřívějšího
každodenního používání i pro účely městské policie.
Na rok 2015 byl T klubu – kulturní agentuře schválen příspěvek, který vycházel z roku 2014 a který byl
již tehdy velmi silně podhodnocen. Příspěvek zřizovatele v roce 2015 tudíž nepokryl ani základní
provozní náklady. Abychom neskončili ve ztrátě, bylo potřeba zapojit finanční fondy, a to Rezervní fond,
Fond odměn a na financování údržby a oprav majetku Fond reprodukce majetku, investiční fond. Z
důvodu, že Investiční fond nebyl krytý peněžními prostředky, museli jsme ho výsledkově snížit. Díky
všem těmto účetním operacím, díky zisku z doplňkové činnosti a díky spřízněným firmám, které nám
finančně pomohly, skončilo hospodaření naší organizace na nule. Vlastní zdroje TKA představují více než
50 % obratu, který v roce 2015 činil 10 572 195 Kč.
Především díky více než nadstandardní práci všech pracovníků agentury se podařilo fyzicky zajistit
všechny akce, které jsme pro veřejnost uspořádali. Rok 2015 by úspěšným z pohledu uspořádaných akcí
a návštěvnosti diváků. V kině Panorama se podařilo udělat druhou nejvyšší tržbu na vstupném za dobu,
co kino provozuje TKA. O všechny nabízené programy, které jsme připravili, měli obyvatelé Rožnova a
okolních měst a vesnic zájem a všechny pořady byly úspěšné a hojně navštívené. Vzhledem
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k nedostačující kapacitě T klubu a sálu Společenského domu jsme bohužel nemohli při větším zájmu
návštěvníků prodat více vstupenek na atraktivní pořady a vylepšit hospodaření TKA.
Dlouhodobým problémem rožnovské kultury, tak jak jej vnímají především návštěvníci akcí, jsou
nevyhovující prostory, ve kterých se akce v Rožnově dlouhodobě konají. V rožnovském kině stále častěji
dochází k havarijním výměnám základních technických zařízení – bojlery, sanitární technika, HW a SW,
záložní zdroje a je jen otázkou krátkého času, kdy přestane sloužit technicky zastaralá a opotřebovaná
klimatizační jednotka. Podmínky pro pořádání akcí v sále Společenského domu jsou ještě tristnější, než
tomu bylo doposud, protože navíc není po většinu roku provozována restaurace a návštěvníci koncertů,
divadelních představení a také návštěvníci pronajatých akcí (taneční, semináře,..), nemají možnost
odpovídajícího občerstvení. Majitel budovy nemá do prostoru restaurace zájemce o pronájem. Základní
občerstvení se snažíme zajišťovat vlastními silami, svépomocí a bez zázemí. Z důvodu uzavřené
restaurace se nám navíc snížil počet zájemců o pronájem. Vyžadují otevřenou restauraci s kompletní
nabídkou, včetně jídel.
Do budoucna si lze jen přát, aby se Rožnovu podařilo zajistit finanční prostředky na investiční projekt,
díky kterému by bylo možné pro Rožnovany, návštěvníky Rožnova i účinkující postavit důstojné a
kapacitně dostačující víceúčelové kulturní centrum.

Lenka Vičarová a tým pracovníků TKA
V Rožnově p. R. 31. ledna 2016
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Licence: D1GU

XCRGUVXA / VYA (01012015 / 27012015)

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
Období:
IČO:
Název:

12 / 2015
44740743
T klub - kulturní agentura

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2015
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
identifikační číslo

Předmět podnikání
44740743

právní forma
zřizovatel

MÚ Rožnov p. R.

Kontaktní údaje

hlavní činnost

Kultura, Spektrum

vedlejší činnost

Hostinská a agenturní činnost

CZ-NACE
Razítko účetní jednotky

telefon

571 651 233

fax

571 651 794

e-mail

tka@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): 29.03.2016, 14h19m 3s

29.03.2016 14h19m 3s

Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol. s r. o.
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Číslo

XCRGUVXA / VYA (01012015 / 27012015)
Syntetický

položky

A.

Název položky

účet

Náklady celkem
I.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

Náklady z činnosti
Spotřeba materiálu
Spotřeba energie
Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek
Prodané zboží
Aktivace dlouhodobého majetku
Aktivace oběžného majetku
Změna stavu zásob vlastní výroby
Opravy a udržování
Cestovné
Náklady na reprezentaci
Aktivace vnitroorganizačních služeb
Ostatní služby
Mzdové náklady
Zákonné sociální pojištění
Jiné sociální pojištění
Zákonné sociální náklady
Jiné sociální náklady
Daň silniční
Daň z nemovitostí
Jiné daně a poplatky
Smluvní pokuty a úroky z prodlení
Jiné pokuty a penále
Dary a jiná bezúplatná předání
Prodaný materiál
Manka a škody
Tvorba fondů
Odpisy dlouhodobého majetku
Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek
Prodaný dlouhodobý hmotný majetek
Prodané pozemky
Tvorba a zúčtování rezerv
Tvorba a zúčtování opravných položek
Náklady z vyřazených pohledávek
Náklady z drobného dlouhodobého majetku

29.03.2016 14h19m 3s

501
502
503
504
506
507
508
511
512
513
516
518
521
524
525
527
528
531
532
538
541
542
543
544
547
548
551
552
553
554
555
556
557
558

Běžné období

Minulé období

Hlavní činnost

Hospodářská činnost

Hlavní činnost

Hospodářská činnost

1

2

3

4

9 978 076,92

594 118,42

10 262 057,90

245 909,65

9 944 595,92
210 686,11
295 564,79
51 425,31
6 320,73

592 620,42
6 339,70
105 113,41
10 421,79
167 198,20

10 262 057,90
180 149,85
483 625,00
56 669,78
13 130,97

245 909,65
1 770,00
32 327,50
6 537,00
105 759,31

25 201,00
5 131,00
51 324,00

1 000,00

36 705,00
2 515,00
34 111,00

2 348,00

4 421 869,25
3 041 244,50
1 000 036,00
12 830,00
152 109,00

63 025,82
195 172,50
44 299,00

4 235 113,99
3 326 958,50
1 078 502,00
13 995,00
121 122,00

5 431,34
61 475,50
10 131,00

50,00

184 449,23

172 579,81

438 019,00

386 602,00

1 202,80
33 396,00
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Číslo

XCRGUVXA / VYA (01012015 / 27012015)
Syntetický

položky

Název položky

36. Ostatní náklady z činnosti
II.
1.
2.
3.
4.
5.
III.

V.

Finanční náklady
Prodané cenné papíry a podíly
Úroky
Kurzové ztráty
Náklady z přecenění reálnou hodnotou
Ostatní finanční náklady

účet

549

571
572

Daň z příjmů
1. Daň z příjmů
2. Dodatečné odvody daně z příjmů

591
595

Výnosy celkem
I.
1.
2.
3.
4.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
II.

Výnosy z činnosti
Výnosy z prodeje vlastních výrobků
Výnosy z prodeje služeb
Výnosy z pronájmu
Výnosy z prodaného zboží
Jiné výnosy z vlastních výkonů
Smluvní pokuty a úroky z prodlení
Jiné pokuty a penále
Výnosy z vyřazených pohledávek
Výnosy z prodeje materiálu
Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku
Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků
Výnosy z prodeje pozemků
Čerpání fondů
Ostatní výnosy z činnosti

Finanční výnosy
1. Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů
2. Úroky

29.03.2016 14h19m 3s

Minulé období
Hospodářská činnost

Hlavní činnost

Hospodářská činnost

1

2

3

4

14 990,00

70 589,20

561
562
563
564
569

Náklady na transfery
1. Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery
2. Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery

B.

Běžné období
Hlavní činnost

601
602
603
604
609
641
642
643
644
645
646
647
648
649

661
662

33 481,00
33 481,00

1 498,00
1 498,00

9 921 441,34

650 754,00

10 184 102,13

359 004,40

5 109 730,61

650 754,00

359 004,40

4 613 935,80
6 530,00

41 663,70
260 605,30
347 485,00

4 828 072,75
42 272,00
4 500 056,40
154 123,00
5 801,00

106 817,50
22 102,50
227 940,00

488 744,81
520,00

1 000,00

40 000,00
85 820,35

2 144,40

823,73

1 743,38

369,41

504,92
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Číslo

Syntetický

položky

IV.

C.

XCRGUVXA / VYA (01012015 / 27012015)

Název položky

účet

3. Kurzové zisky
4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou
6. Ostatní finanční výnosy

663
664
669

Výnosy z transferů
1. Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů
2. Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů

671
672

Výsledek hospodaření
1. Výsledek hospodaření před zdaněním
2. Výsledek hospodaření běžného účetního období

Běžné období

Minulé období

Hlavní činnost

Hospodářská činnost

Hlavní činnost

Hospodářská činnost

1

2

3

4

454,32

1 238,46

4 810 887,00

5 354 286,00

4 810 887,00

5 354 286,00

23 154,5856 635,58-

58 133,58
56 635,58

77 955,7777 955,77-

113 094,75
113 094,75

* Konec sestavy *

29.03.2016 14h19m 3s
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XCRGURXA / RYA (15012015 / 27012015)

ROZVAHA - BILANCE
příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
Období:
IČO:
Název:

12 / 2015
44740743
T klub - kulturní agentura

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2015
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
identifikační číslo

Předmět podnikání
44740743

právní forma
zřizovatel

MÚ Rožnov p. R.

Kontaktní údaje

hlavní činnost

Kultura, Spektrum

vedlejší činnost

Hostinská a agenturní činnost

CZ-NACE
Razítko účetní jednotky

telefon

571 651 233

fax

571 651 794

e-mail

tka@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): 29.03.2016, 14h15m51s

29.03.2016 14h15m51s
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XCRGURXA / RYA (15012015 / 27012015)
Období

Číslo

Syntetický

položky

A.
I.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
II.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
III.
1.
2.
3.
5.
6.
IV.
1.
2.
3.

Název položky

účet

Běžné
Brutto

Minulé
Korekce

Netto

AKTIVA CELKEM

9 563 763,70

6 469 484,69

3 094 279,01

3 739 378,04

Stálá aktiva
Dlouhodobý nehmotný majetek
Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje
Software
Ocenitelná práva
Povolenky na emise a preferenční limity
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek
Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek
Dlouhodobý nehmotný majetek určení k prodeji
Dlouhodobý hmotný majetek
Pozemky
Kulturní předměty
Stavby
Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí
Pěstitelské celky trvalých porostů
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek
Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji
Dlouhodobý finanční majetek
Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem
Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem
Dluhové cenné papíry držené do splatnosti
Termínované vklady dlouhodobé
Ostatní dlouhodobý finanční majetek
Dlouhodobé pohledávky
Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé
Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů
Dlouhodobé poskytnuté zálohy

8 450 581,27
85 459,58

6 455 731,47
85 459,58

1 994 849,80

2 434 459,80

85 459,58

85 459,58

8 365 121,69

6 370 271,89

1 994 849,80

2 432 868,80

1 618 349,20
4 679 646,10

1 336 371,00
2 966 774,50

281 978,20
1 712 871,60

306 985,20
2 125 883,60

2 067 126,39

2 067 126,39

29.03.2016 14h15m51s

012
013
014
015
018
019
041
044
051
035
031
032
021
022
025
028
029
042
045
052
036
061
062
063
068
069

1 591,00
462
464
465
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XCRGURXA / RYA (15012015 / 27012015)
Období

Číslo

Syntetický

položky

Název položky

5. Ostatní dlouhodobé pohledávky
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery
7. Zprostředkování dlouhodobých tranferů
B.
I.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
II.
1.
4.
5.
6.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

Oběžná aktiva
Zásoby
Pořízení materiálu
Materiál na skladě
Materiál na cestě
Nedokončená výroba
Polotovary vlastní výroby
Výrobky
Pořízení zboží
Zboží na skladě
Zboží na cestě
Ostatní zásoby
Krátkodobé pohledávky
Odběratelé
Krátkodobé poskytnuté zálohy
Jiné pohledávky z hlavní činnosti
Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé
Pohledávky za zaměstnanci
Sociální zabezpečení
Zdravotní pojištění
Důchodové spoření
Daň z příjmů
Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění
Daň z přidané hodnoty
Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce
Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi
Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi
Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery
Zprostředkování krátkodobých transferů
Náklady příštích období
Příjmy příštích období
Dohadné účty aktivní
Ostatní krátkodobé pohledávky

29.03.2016 14h15m51s

účet

Běžné
Brutto

Minulé
Korekce

Netto

469
471
475
1 113 182,43
137 630,02
111
112
119
121
122
123
131
132
138
139
311
314
315
316
335
336
337
338
341
342
343
344
346
348
373
375
381
385
388
377

13 753,22

1 099 429,21
137 630,02

1 304 918,24
143 508,45

137 630,02

143 508,45

109 773,00
70 113,00
18 340,00

20 352,75
720,00
7 190,00

1 320,00

1 320,00

11 094,75

20 000,00

20 000,00

1 348,00

137 630,02

123 526,22
83 866,22
18 340,00
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XCRGURXA / RYA (15012015 / 27012015)
Období

Číslo

Syntetický

položky

III.
1.
2.
3.
4.
5.
9.
10.
15.
16.
17.

Název položky

Krátkodobý finanční majetek
Majetkové cenné papíry k obchodování
Dluhové cenné papíry k obchodování
Jiné cenné papíry
Termínované vklady krátkodobé
Jiné běžné účty
Běžný účet
Běžný účet FKSP
Ceniny
Peníze na cestě
Pokladna

29.03.2016 14h15m51s

účet

251
253
256
244
245
241
243
263
262
261

Běžné
Brutto

Minulé
Korekce

Netto

852 026,19

852 026,19

1 141 057,04

536 578,99
17 153,20
42 840,00

536 578,99
17 153,20
42 840,00

877 250,84
15 834,20
52 770,00

255 454,00

255 454,00

195 202,00
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Číslo

XCRGURXA / RYA (15012015 / 27012015)
Syntetický

položky

C.
I.
1.
3.
4.
5.
6.
7.
II.
1.
2.
3.
4.
5.
III.
1.
2.
3.
D.
I.
1.
II.
1.
2.
4.
7.
8.
9.
III.
1.
4.
5.
7.
9.

Název položky

účet

Období
Běžné

Minulé

PASIVA CELKEM

3 094 279,01

3 739 378,04

Vlastní kapitál
Jmění účetní jednotky a upravující položky
Jmění účetní jednotky
Transfery na pořízení dlouhodobého majetku
Kurzové rozdíly
Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody
Jiné oceňovací rozdíly
Opravy předcházejících účetních období
Fondy účetní jednotky
Fond odměn
Fond kulturních a sociálních potřeb
Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření
Rezervní fond z ostatních titulů
Fond reprodukce majetku, investiční fond
Výsledek hospodaření
Výsledek hospodaření běžného účetního období
Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení
Výsledek hospodaření předcházejících účetních období

2 520 579,21
2 109 769,25
1 700 628,25
409 141,00

3 078 954,02
2 547 787,75
2 036 359,75
511 428,00

410 809,96

496 027,29

17 930,20

15 273,20

392 879,76

480 754,09
35 138,98
35 138,98

573 699,80

660 424,02

573 699,80

660 424,02

138 270,80
14 550,00

163 869,02
18 430,00

Cizí zdroje
Rezervy
Rezervy
Dlouhodobé závazky
Dlouhodobé úvěry
Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé
Dlouhodobé přijaté zálohy
Ostatní dlouhodobé závazky
Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery
Zprostředkování dlouhodobých transferů
Krátkodobé závazky
Krátkodobé úvěry
Jiné krátkodobé půjčky
Dodavatelé
Krátkodobé přijaté zálohy
Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé

29.03.2016 14h15m51s

401
403
405
406
407
408
411
412
413
414
416

431
432

441
451
452
455
459
472
475
281
289
321
324
326
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Číslo

XCRGURXA / RYA (15012015 / 27012015)
Syntetický

položky

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

Název položky

Zaměstnanci
Jiné závazky vůči zaměstnancům
Sociální zabezpečení
Zdravotní pojištění
Důchodové spoření
Daň z příjmů
Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění
Daň z přidané hodnoty
Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce
Závazky k vybraným ústředním vládním institucím
Závazky k vybraným místním vládním institucím
Krátkodobé přijaté zálohy na transfery
Zprostředkování krátkodobých tranferů
Výdaje příštích období
Výnosy příštích období
Dohadné účty pasivní
Ostatní krátkodobé závazky

účet

331
333
336
337
338
341
342
343
345
347
349
374
375
383
384
389
378

Období
Běžné

Minulé

203 440,00

247 338,00

84 342,00
35 969,00

104 388,00
44 743,00

8 949,00
23 609,00

43 126,00

39 230,00
25 340,00

153,00
33 970,00
4 407,00

* Konec sestavy *

29.03.2016 14h15m51s
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XCRGUPXA / PYA (22092015 / 27012015)

PŘÍLOHA
příspěvkové organizace zřizované ÚSC

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
Období:
IČO:
Název:

12 / 2015
44740743
T klub - kulturní agentura

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2015
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
identifikační číslo

Předmět podnikání
44740743

právní forma
zřizovatel

MÚ Rožnov p. R.

Kontaktní údaje

hlavní činnost

Kultura, Spektrum

vedlejší činnost

Hostinská a agenturní činnost

CZ-NACE
Razítko účetní jednotky

telefon

571 651 233

fax

571 651 794

e-mail

tka@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): 29.03.2016, 14h20m42s

29.03.2016 14h20m42s
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A.1.

XCRGUPXA / PYA (22092015 / 27012015)

Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka nemá informace o tom, že by byl porušen princip nepřetržitého trvání.

A.2.

Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Účetní jednotka z důvodu věrnějšího zaúčtování pronájmu sálů, změnila systém účtování z hlavní činnosti na hospodářskou činnost. Odpisy byly upraveny, zůstatkova cena byla ponížena na 0.

A.3.

Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Účetní jednotka účtuje na základě rozhodnutí zřizovatele v plném rozsahu. Účetní jednotka má i hospodářskou činnost, která zčásti pokrývá ztrátu v hlavní činnosti. Účetní jednotka provádí
odpisování na základě odpisového plánu schváleného zřizovatelem prostřednictvím čtvrtletních rovnoměrných odpisů.

29.03.2016 14h20m42s
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A.4.

XCRGUPXA / PYA (22092015 / 27012015)

Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo

Podrozvahový

položky

Název položky

P.I.

Majetek a závazky účetní jednotky
Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek
Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek
Vyřazené pohledávky
Vyřazené závazky
Ostatní majetek
Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů
Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů
Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů
Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů
Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů
Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů
Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů
Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou
Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou
Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou
Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce
Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce
Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů
Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů
Další podmíněné pohledávky
Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku
Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku
Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv
Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv
Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní
Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní
Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům
Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům
Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění
Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění
Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení
Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení
Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů
Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů
Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů

1.
2.
3.
4.
5.
P.II.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
P.III.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
P.IV.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
P.V.
1.
2.

29.03.2016 14h20m42s

účet

901
902
905
906
909

ÚČETNÍ OBDOBÍ
BĚŽNÉ

MINULÉ

240 120,58
34 670,40
205 450,18

220 117,68
28 148,50
191 969,18

911
912
913
914
915
916
4 135,00
921
922
923
924
925
926

4 135,00

931
932
933
934
939
941
942
943
944
945
947
948
951
952
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A.4.

XCRGUPXA / PYA (22092015 / 27012015)

Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo

Podrozvahový

položky

3.
4.
5.
6.
P.VI.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
P.VII.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
P.VIII.
1.
2.
3.
4.
5.

Název položky

účet

Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů
Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů
Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů
Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů
Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku
Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu
Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu
Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu
Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu
Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce
Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce
Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů
Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů
Další podmíněné závazky
Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku
Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku
Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv
Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv
Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z práv.předp.a další činn.moci zákonod,výkonné nebo soudní
Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z práv.předp.a další činn.moci zákonod,výkonné nebo soudní
Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových
Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových
Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních
Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních
Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení
Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení
Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty
Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva
Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva
Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva
Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva
Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům

953
954
955
956

29.03.2016 14h20m42s

ÚČETNÍ OBDOBÍ
BĚŽNÉ

MINULÉ

961
962
963
964
965
966
967
968
971
972
973
974
978
979
981
982
983
984
985
986
991
992
993
994
999
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A.5.

XCRGUPXA / PYA (22092015 / 27012015)

Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo

ÚČETNÍ OBDOBÍ

položky

Název položky

BĚŽNÉ

1. Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstanosti
2. Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění
3. Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů

29.03.2016 14h20m42s

Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol. s r. o.

MINULÉ

104 388,00
44 743,00
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A.6.

Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona

A.7.

Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona

A.8.

Informace podle § 66 odst. 6

A.9.

Informace podle § 66 odst. 8

XCRGUPXA / PYA (22092015 / 27012015)

Organizace k 31.12.2015 snížila investiční fond podle ustanovení § 66 odst. 8 vyhlášky č. 410/2009 Sb. a to zápisem MD 416/ DAL 648. Důvodem byla skutečnost, že organizace měla
podhodnocený provozní příspěvek na rok 2015. Organizaci se nepodařilo zajistit v takové výši finanční zdroje ke krytí investičního fondu.

29.03.2016 14h20m42s

Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol. s r. o.
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XCRGUPXA / PYA (22092015 / 27012015)

B.
Číslo

Syntetický

položky

Název položky

účet

B.1.
B.2.
B.3.
B.4.

Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva
Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků
Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem
Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem

364
364
364
364

29.03.2016 14h20m42s

Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol. s r. o.

ÚČETNÍ OBDOBÍ
BĚŽNÉ

MINULÉ
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C.

XCRGUPXA / PYA (22092015 / 27012015)

Doplňující informace k položkám rozvahy "C.I.1 Jmění účetní jednotky" a "C.I.3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku"

Číslo

ÚČETNÍ OBDOBÍ

položky

Název položky

C.1.
C.2.

Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období
Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti

29.03.2016 14h20m42s

BĚŽNÉ

Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol. s r. o.

MINULÉ

102 287,00

94 286,00
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XCRGUPXA / PYA (22092015 / 27012015)

D.1.

Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku

D.2.

Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem

D.3.

Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2

D.4.

Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem

D.5.

Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem

D.6.

Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem

D.7.

Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

29.03.2016 14h20m42s

Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol. s r. o.
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E.1.

XCRGUPXA / PYA (22092015 / 27012015)

Doplňující informace k položkám rozvahy

K položce

Doplňující informace

A II, B1

Organizace podle zřizovací listiny pořizuje veškerý majetek do vlastnictví zřizovatele. Veškerý objem majetku vykázaný na majetkových účtech je
tedy vlastnictvím zřizovatele.

29.03.2016 14h20m42s

Částka

Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol. s r. o.
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E.2.

XCRGUPXA / PYA (22092015 / 27012015)

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položce

29.03.2016 14h20m42s

Doplňující informace

Částka

Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol. s r. o.
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E.3.

XCRGUPXA / PYA (22092015 / 27012015)

Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

K položce

29.03.2016 14h20m42s

Doplňující informace

Částka

Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol. s r. o.
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E.4.

XCRGUPXA / PYA (22092015 / 27012015)

Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

K položce

29.03.2016 14h20m42s

Doplňující informace

Částka

Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol. s r. o.
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F.

XCRGUPXA / PYA (22092015 / 27012015)

Doplňující informace k fondům účetní jednotky
Fond kulturních a sociálních potřeb
Položka

Číslo

Název

A.I.
A.II.

Počáteční stav fondu k 1.1.
Tvorba fondu
Základní příděl
Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992
Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu
Peněžní a jiné dary určené do fondu
Ostatní tvorba fondu
Čerpání fondu
Půjčky na bytové účely
Stravování
Rekreace
Kultura, tělovýchova a sport
Sociální výpomoci a půjčky
Poskytnuté peněžní dary
Úhrada příspěvku na penzijní připojištění
Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění
Ostatní užití fondu
Konečný stav fondu

1.
2.
3.
4.
5.
A.III.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
A.IV.

29.03.2016 14h20m42s

BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ

Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol. s r. o.

15 273,20
28 251,00
28 251,00

25 594,00
18 820,00
6 774,00

17 930,20
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XCRGUPXA / PYA (22092015 / 27012015)

Rezervní fond - příspěvkové organizace zřizované územními samosprávnými celky a svazky obcí
Položka
Číslo

Název

D.I.
D.II.

Počáteční stav fondu k 1.1.
Tvorba fondu
Zlepšený výsledek hospodaření
Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie
Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv
Peněžní dary - účelové
Peněžní dary - neúčelové
Ostatní tvorba
Čerpání fondu
Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření
Úhrada sankcí
Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele
Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady
Ostatní čerpání
Konečný stav fondu

1.
2.
3.
4.
5.
6.
D.III.
1.
2.
3.
4.
5.
D.IV.

29.03.2016 14h20m42s

BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ

37 027,98
7 027,98

10 000,00
20 000,00
37 027,98

37 027,98
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XCRGUPXA / PYA (22092015 / 27012015)

Investiční fond - příspěvkové organizace zřizované územními samosprávnými celky a svazky obcí
Položka
Číslo

Název

F.I.
F.II.

Počáteční stav fondu k 1.1.
Tvorba fondu
Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku
Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele
Investiční příspěvky ze státních fondů
Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku
Dary a příspěvky od jiných subjektů
Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace
Převody z rezervního fondu
Čerpání fondu
Financování investičních výdajů
Úhrada investičních úvěrů nebo půjček
Odvod do rozpočtu zřizovatele
Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku
Konečný stav fondu

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
F.III.
1.
2.
3.
4.
F.IV.

29.03.2016 14h20m42s

BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ

480 754,09
335 731,50
335 731,50

423 605,83
397 404,83

26 201,00
392 879,76

Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol. s r. o.

strana 16 / 20

Licence: D1GU

G.

XCRGUPXA / PYA (22092015 / 27012015)

Stavby
ÚČETNÍ OBDOBÍ

Číslo

BĚŽNÉ

položky

Název položky

G.
G.1.
G.2.
G.3.
G.4.
G.5.
G.6.

Stavby
Bytové domy a bytové jednotky
Budovy pro služby obyvatelstvu
Jiné nebytové domy a nebytové jednotky
Komunikace a veřejné osvětlení
Jiné inženýrské sítě
Ostatní stavby

H.

Pozemky

BRUTTO

MINULÉ
KOREKCE

NETTO

1 618 349,20

1 336 371,00

281 978,20

306 985,20

1 414 089,20
140 000,00

1 221 053,00
51 058,00

193 036,20
88 942,00

214 485,20
92 500,00

64 260,00

64 260,00

ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo

BĚŽNÉ

položky

Název položky

H.
H.1.
H.2.
H.3.
H.4.
H.5.

Pozemky
Stavební pozemky
Lesní pozemky
Zahrady, pastviny, louky, rybníky
Zastavěná plocha
Ostatní pozemky

29.03.2016 14h20m42s

BRUTTO

Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol. s r. o.
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XCRGUPXA / PYA (22092015 / 27012015)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty
Číslo

ÚČETNÍ OBDOBÍ

položky

Název položky

BĚŽNÉ

I.
I.1.
I.2.

Náklady z přecenění reálnou hodnotou
Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64
Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou

MINULÉ

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty
Číslo

ÚČETNÍ OBDOBÍ

položky

Název položky

J.
J.1.
J.2.

Výnosy z přecenění reálnou hodnotou
Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64
Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou

29.03.2016 14h20m42s

BĚŽNÉ

Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol. s r. o.
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K.

XCRGUPXA / PYA (22092015 / 27012015)

Doplňující informace k poskytnutým garancím

K.1.

Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým

K.2.

Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním

Poznámky k vyplnění:
Číslo
sloupce

Poznámka

1

IČ je identifikační číslo osoby (číselný kód k jednoznačné identifikaci subjektu), které jí bylo přiděleno Českým statistickým úřadem, Obchodním rejstříkem nebo živnostenskýmúřadem. IČ by mělo být unikátní. V tomto sloupci uvede účetní
jednotka IČ osoby (účetní jednotky), v jejíž prospěch byla garance poskytnuta.

2

Název nebo obchodní jméno účetní jednotky, v jejíž prospěch byla garance poskytnuta. Název představuje označení, pod kterým účetní jednotka provozuje svoji činnost.Obchodním jménem účetní jednotky zapsané do obchodního rejstříku
je obchodní firma.

3

IČ je identifikační číslo osoby (číselný kód k jednoznačné identifikaci subjektu), které jí bylo přiděleno Českým statistickým úřadem, Obchodním rejstříkem nebo živnostenskýmúřadem. IČ by mělo být unikátní. V tomto sloupci uvede účetní
jednotka IČ účetní jednotky (účetní jednotky), za jejíž závazek byla garance poskytnuta.

4

Název nebo obchodní jméno účetní jednotky, za jejíž závazek byla poskytnuta garance. Název představuje označení, pod kterým účetní jednotka provozuje svoji činnost.Obchodním jménem účetní jednotky zapsáné do obchodního rejstříku
je obchodní firma.

5

Datumem poskytnutí garance se rozumí její zachycení v podrozvaze. Okamžikem vzniku podmíněného závazku se rozumí den poskytnutí písemného prohlášení ručitele veřiteli oručení za závazky dlužníka vůči věřiteli (včetně podpisu avalu
směnky), není-li dohodnuto jinak, podpisu záruční listiny, schválení zákona o poskytnutí záruky Českou republikou.

6

Výše zajištěné pohledávky k aktuálnímu či poslednímu rozvahovému dni.

7

Den a měsíc účetního období, za které je sestavována účetní závěrka, a v němž došlo k plnění vyplývajícímu z garance. Plněním se rozumí realizace garance, neboli úplnéči částečné převzetí dluhu za původního dlužníka z titulu poskytnuté
garance, neboť dlužník není schopen splatit pohledávku vznikou ručiteli z realizace garance.

8

Částka uhrazené pohledávky z titulu ručení či záruky v účetním období, za které je sestavována podrozvaha.

9

Souhrn dosavadních plnění (úhrad realizovaných ručitelem) z titulu konkrétního ručení či záruky.

10

Účetní jednotka uvede číslo dle následujícího výčtu: 1 - Půjčky (zápůjčky), úvěry, návratné finanční výpomoci, 2 - Dluhové cenné papíry (včetně směnek),3 - Přijaté vklady a depozita, 4 - Ostatní dlouhodobé závazky.

29.03.2016 14h20m42s
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L.

XCRGUPXA / PYA (22092015 / 27012015)

Doplňující informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Poznámky k vyplnění:
Číslo sloupce

Poznámka

1

Číslo a název veřejné zakázky, jak je uveden ve Věstníku veřejných zakázek.

2

Podle charakteru služeb, které jsou předmětem veřejné zakázky, uvede účetní jednotka odpovídající písmenné označení z následujícího výčtu: A - Dopravní infrastruktura,B - Vzdělávání a související služby, C - Vodovody, kanalizace a
nakládání s odpady, D - Sociální služby, E - Zdravotnické služby, F - Teplo, energie, G - Ostatní.

6 až 7
9 až 12
13
14 a 15
16,18,20,22
17,19,21,23
24
25 až 29

Předpokládaný nebo skutečný rok zahájení a rok ukončení stavby, pokud je stavba součástí předmětné veřejné zakázky.
Skutečné náklady dodavatele na pořízení majetku v jednotlivých letech.
Skutečné náklady na pořízení majetku v celkové výši od uzavření smlouvy.
Rok zahájení a rok ukončení plateb poskytovaných účetní jednotkou dodavateli.
Celkové platby za dostupnost hrazené účetní jednotkou dodavateli. Obvykle zahrnují tak zvanou servisní složku, úhradu nákladů na pořízení majetku, úhradu nákladů na externí dluhové financování a další.
Investiční složka platby za dostupnost, neboli výdaje na pořízení majetku v jednotlivých letech.
Celkové výdaje na pořízení majetku v platbách za dostupnost.
Další plnění zadavatele v souvislosti s projektem (například nákup pozemků, úvěr poskytnutý dodavateli a další).

* Konec sestavy *
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