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T KLUB – KULTURNÍ AGENTURA 

Sídlo: Zemědělská 592, 756 61 Rožnov na Radhoštěm 

Právní forma: příspěvková organizace města s právní subjektivitou 

Datum vzniku: 1. 1. 1994 

Místo zápisu: Krajský soud v Ostravě, 

Obchodní rejstřík, oddíl Pr, číslo vložky 17 

Předmět činnosti: pořádání kulturních akcí, činnost zprostředkovací, vydavatelská, 
činnost propagační, hostinská činnost, zajišťování ozvučení 

IČO: 44740743 

DIČ: Nejsme plátci DPH. 

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

Obchodní jméno: T klub – kulturní agentura, příspěvková organizace 
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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 kulturně-

společenských akcí. Sál dále pronajímá soukromým osobám, 

firmám a organizacím k pořádání konferencí, seminářů, 

plesů a rovněž kulturních akcí tak, aby co nejvíce snížila 

ztrátovost. Podle požadavků pořadatelů zajišťuje akce 

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

KINO PANORAMA 

Zastupitelstvem města, změnou ve statutu bylo rozhodnuto, 

že TKA se stala od 1. ledna 2008 také provozovatelem kina 

s kapacitou 238 míst. Současně má TKA budovu kina 

Panorama, která je v majetku města, ve správě. 

 

 



ÚVOD 

3 

SPONZOŘI A DONÁTOŘI 

T klub – kulturní agenturu podpořily v roce 2016 finančně tyto firmy:   

 Deza 
 Robe lighting 
 Remak 
 Montel 
 Solartec 
 AGH VLT 
 CS Cabot 
 Čechymen 
 Miroslav Chuděj 
 On Semiconductor 
 Elinex 
 DoldaTrans  
 Marvel 
 VaK Vsetín 

 Reton 
 myonic 
 Vacuum Servis 
 Dobiáš 
 Repont 
 BC-Chemservis 
 JETI model 
 Brose 
 Kiaora 
 Roman Kulpa 
 Sates Morava 
 VAE Therm 
 Autocentrum Lukáš 

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 

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

GRANTY, NADACE  

 Podpora koncertů Kruhu přátel hudby z prostředků Nadace Český hudební fond 
 Poskytnutí příspěvku z ÚP na vyhrazení společensky účelného pracovního místa 
 Podpora festivalu Jeden svět z prostředků nadace Člověk v tísni     

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 

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 2016 byla 76 330 návštěvníků. Je to návštěvnost ve všech budovách v Rožnově, 

které TKA využívala k uspořádání 953 akcí, včetně promítání v kině Panorama a pronájmů v kině, sálu T 

klubu a ve Společenském domě. Divadelní a koncertní dramaturgie TKA nabídla 149 kulturních akcí, na 

které přišlo 38 065 diváků. Další hosté navštívili také vernisáže a výstavy, ty ale nejde evidovat vzhledem 

k tomu, že jsou bez vstupného a konají se na chodbách Galerie Na Radnici, v Galerii Na Letné a kině 

Panorama. Odhadujeme 2 600 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 2016 uskutečnilo v sále Společenského domu 102 akcí. Z nich 75 bylo 

organizovaných formou pronájmu třetím osobám, včetně 14 lekcí Předtaneční společenské výchovy žáků 

ZŠ a 10 lekcí Taneční a společenské výchovy žáků SŠ, 8 lekcí Tanečních pro manželské a partnerské páry, 

3 dnů Prodeje knih, 2 dnů vědomostní soutěže Moudrá sovička, 5 dnů výstavy Kouzlem adventního času, 

2 dnů představení pro děti a 3 dnů Mistrovství ve stolním fotbale. Pronajaté akce ve Společenském domě 

navštívilo asi 11 960 diváků. Dále se v sále uskutečnilo 27 akcí TKA. Filmová představení zhlédlo 23 255 

diváků a pronajaté akce také v kině Panorama absolvovalo 2 700 návštěvníků. Kulturní programy na 

dvoudenním Josefském a dvoudenním Všesvatském jarmarku navštívilo přibližně 15 tisíc návštěvníků. V 

budově T klubu jsme pronajali sál 9krát s návštěvností asi 350 osob. Bylo pronajato také venkovní 

občerstvení se zahrádkou po dobu pěti měsíců. 
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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 A I. STUPEŇ ZŠ 

datum akce 
počet 

představení 
počet 

návštěvníků 
kde 

13.1. Čert Všudybyl a princezna Zlobilka 2 283 K 

11. 2. Dobrodružství na ostrově Čičidžuma 2 367 K 

3. 3.  Hurá, jaro je tady 2 424 K 

5. 4. Našel se medvěd 2 390 K 

11. 5. O Sněhurce 2 340 K 

20. 9. O Balynce, dobrém štěněti 2 386 K 

11. 10. O kouzelné kuličce 2 301 K 

24. 11. Návštěva v pekle 2 380 K 

  Jeden svět 1 101 K 

  CELKEM 17 3 092   

PROGRAMY PRO II. STUPEŇ ZŠ A SŠ 

datum akce 
počet 

představení 
počet 

návštěvníků 
kde 

12. 2. Ladislav Zibura - 40 dní pěšky do Jeruzaléma 2 370 K 

4. 5.  Andor Šándor 1 112 K 

15. 11.  
Ladislav Zibura - pěšky mezi buddhisty a 
komunisty 

2 331 K 

  Jeden svět 8 1 049 K 

  CELKEM 13 1 862   

Dramaturgie TKA dále v průběhu roku 2016 připravila 17 pořadů pro MŠ a I. stupeň ZŠ, které měly 

návštěvnost 3 092 dětí. Dále nabídla a připravila pořady pro II. stupeň ZŠ a studenty SŠ. Těch se 

uskutečnilo 13 s účastí 1 862 žáků a studentů. Každé představení pro MŠ a I. st. ZŠ také navštívilo 

bezplatně průměrně 15 dětí ze základní školy praktické kromě filmů festivalu Jeden svět. Celkem na všech 

představeních 4 954 dětí.  
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KONCERTY, WORKSHOPY... 

datum akce 
počet 

představení 
počet 

návštěvníků 
kde 

11. 1. Burian, Dědeček 1 107 kde 

13. 1. Old Boz, Unkilled Worker 1 22 T 

17. 1. Ceschi, Andy The Doorbum 1 33 T 

30. 1. As Mercy Come, Cry Excess 0 zrušeno   

13. 2. Už Jsme Doma, Telefon 1 207 S 

27. 2. Hudební workshop s Ventolinem 1 10 T 

27. 2. Ventolin, Audio Noise 1 54 T 

4. 3. MDŽ (Bocek, Šuranská, Redlová) 1 85 T 

9. 3. Marián Varga 1 86 S 

25. 3.  Kalle, Letmo 1 30 T 

8. 4. Mosskin, Mama Yeva 1 50 T 

15. 4. Hudební Workshop - Ableton 1 10 T 

15. 4. Bonus, Dizzcock 1 8 T 

19. 4. Karel Plíhal 1 267 K  

20. 4.  Jenny Dont, Buriers 1 52 T 

27. 4.  Pavel Dorda 1 11 T 

6. 5. Teepee, Čáry Života 1 10 T 

12. 5.  Michal Horáček 1 202 S 

17. 5. Laura Stevenson, Plymouth Fury, Deaf Preachers 1 21 T 

20. 5. Přednáška Hudba a Film 1 15 T 

20. 5. Monikino Kino, Mayen 1 42 T 

25. 5.  La Trola 1 9 T 

10. 6. Makella 1 15 T 

25. 6. Jared Paul, Aralkum, Kovadlina 1 43 T 

7. 7. Astronautalis, Yawl 1 78 S 

14. 10. Tonya Graves 1 182 S 

27. 10. Slet bubeníků 1 149 S 

29. 10. Syny, Kultra 1 48 T 

5. 11. repetitor, Innoxia Corpora 1 77 T 

9. 11. VBS, Paul batto 1 96 S 

16. 11. Ostrak Mode 1 14 T 

25. 11. She Owl 1 7 T 

30. 11. Zbyněk Terner 1 133 S 

9. 12. Bára Basiková a Juventus 1 261 S 

  CELKEM 34 2 434   
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Bylo připraveno 34 koncertů různých žánrů 

z toho 3 hudební workshopy, na kterých 

vystoupilo celkem 52 interpretů, s návštěvností 

2434 posluchačů. Cílem dramaturgie bylo ukázat 

pestrou škálu hudebních stylů (jazz, folk, rock, 

punk, alternativní hudba, elektronická hudba) v 

podání  profesionálních, poloprofesionálních i 

amatérských souborů z Česka i zahraničí (USA, 

Velká Británie, Polsko, Kanada, Itálie, Nový 

Zéland, Mexiko). Většina koncertů se odehrála v 

prostorách T klubu, který, ač malý, se osvědčil 

jako pravidelné místo koncertních i 

společenských setkání. Trochu chybí 

infrastruktura, diváci si nemají kde sednout před 

koncertem, ani po něm, čili místo nefunguje jako 

klub, ale spíše jako prostor pro koncerty. Mezi 

koncertní vrcholy roku 2016 patřilo určitě 

vystoupení Tonyi Graves v téměř vyprodaném 

Společenském domě a intenzivní nářez srbských 

Repetitor v našlapaném T klubu, kteří nás 

mimochodem navštívili už podruhé. Proměnlivá 

návštěvnost byla místy zapříčiněna 

konkurenčními akcemi nebo nevhodným 

termínem. Novinkou byly dva workshopy zaměřené na tvorbu elektronické hudby a jedna přednáška na 

téma Hudba a film. Dále probíhaly pravidelně klubové pořady pro studenty rožnovských středních škol s 

celkovou návštěvností 1500 osob. Uskutečnil se také tradiční Retroples, který navštívilo 416 hostů. 

KLUBOVÉ AKCE 

datum akce počet akcí 
počet 

návštěvníků 
kde 

2016 
Klubové pořady pro studenty rožnovských 
středních škol 

20 1 500 T 

  CELKEM 20 1 500   

V T klubu se uskutečnilo 20 klubových pořadů, které navštívilo 1 500 mladých lidí. 

PLES 

datum akce počet akcí 
počet 

návštěvníků 
kde 

20. 2. Retroples 1 416 S 

  CELKEM 1 416   

Tradiční ples T klubu – kulturní agentury navštívilo ve všech prostorách Společenského domu 416 lidí. 
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POSLECHOVÉ POŘADY 

datum akce 
počet 

představení 
počet 

návštěvníků 
kde 

18. 2.  Jiří Černý - Rockování 1 39 T 

21. 4. Jiří Černý - David Bowie 1 27 T 

21. 9. Jiří Černý - Rockování 1 34 T 

  CELKEM 3 100   

Uskutečnily se 3 poslechové pořady s návštěvností 100 posluchačů. Čtvrtý plánovaný pořad s Jiřím 

Černým se ze zdravotních důvodů nemohl uskutečnit. 

KLUB CESTOVATELŮ 

datum akce 
počet 

představení 
počet 

návštěvníků 
kde 

28. 1. Ze srdce Evropy do Santiaga de Compostela 1 70 T 

11. 2.  Ladislav Zibura - 40 dní pěšky do Jeruzaléma 1 274 K 

31. 3. Od Aljašky po Ohňovou zemi - 1. část 1 80 T 

14. 4.  Austrálie a Tasmánie 1 80 T 

10. 5.  Jiří Kolbaba - Ukradená země 1 270 K 

9. 6. Gruzie 1 70 T 

15. 9. OD Aljašky po Ohňovou zemi - 2. část 1 80 T 

6. 10.  Do Kazachstánu na malých skútrech, aneb… 1 180 K 

10. 11. Kuba známá i neznámá 1 70 K 

14. 11. Ladislav Zibura - Mezi buddhisty a komunisty 1 271 K 

6. 12. Jiří Kolbaba - Velký okruh jihem Afriky 1 270 K 

  CELKEM 11 1 715   

Tradičně velký zájem byl o všechny programy připravené v rámci Klubu cestovatelů. Těch proběhlo 11 s 

účastí 1 715 návštěvníků. Nejvíce navštíveny byly žádané přednášky mladého cestovatele Ladislava 

Zibury a cestovatele Jiřího Kolbaby. 
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DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ 

datum akce 
počet 

představení 
počet 

návštěvníků 
kde 

20. 1. Nikdo není dokonalý aneb polib tetičku-div. Chaos 1 208 S 

21. 1. Nikdo není dokonalý aneb polib tetičku-div. Chaos 1 224 S 

9. 2. Táta - Roman Pomajbo 1 166 K 

14. 3.  Úča musí pryč - Divadlo Verze 1 234 S 

26. 4. Naši Furianti - Divadlo Těškovice 1 112 S 

18. 5. Mezi úterým a pátkem - Divadlo Ungelt 1 193 S 

12. 10. Kdo se bojí postele - Divadlo ARTUR Praha 1 136 S 

29. 11. ...Vstupte! - Agentura Harlekýn Praha 1 223 S 

14. 12. Hrdý Budžes 1 281 JS 

  CELKEM 9 1 777   

V nabídce divadelních představení uvádíme 

profesionální divadelní soubory se známými 

osobnostmi české divadelní scény a také podporujeme 

amatérské soubory.  Nabídka divadelních představení 

v letošním roce pokryla téměř celý rok. V letních 

měsících dávají návštěvníci přednost venkovním 

akcím.  V roce 2016 T klub - kulturní agentura uvedla 

pražské divadelní soubory  - Divadlo Verze s hrou Úča 

musí pryč, Divadlo Ungelt, které představilo hru Mezi 

úterým a pátkem se skvělou Regínou Rázlovou, dále 

pak Agentura Harlekýn Praha, kdy jsme přivítali 

herecké legendy Petra Nárožného, Ladislava 

Mrkvičku, Libuši Švormovou a neméně oblíbeného 

Jana Čenského v komedii ...Vstupte! Nabídku 

pražských divadel uzavírá Divadlo Artur Praha s 

titulem Kdo se bojí postele, kde jsme mohli vidět 

rožnovskou rodačku Kristýnu Podzimkovou 

(Maléřovou) a Braňo Poláka. Kristýna otevřela 

minicyklus, v němž budeme i v dalších letech uvádět 

herce, kteří se v našem městě narodili. Uvedli jsme 

také divadlo jednoho herce a to Romana Pomajba s 

jeho hravou hrou ze života Táta. Absolutní špičkou a 

krásným vánočním dárkem pro nás všechny bylo 

uvedení divadelního představení Hrdý Budžes s 

nepopsatelnou Bárou Hrzánovou v hlavní roli. Ani v 

letošním roce jsme nebyli ochuzeni o oblíbený 

amatérský soubor Chaos z Valašské Bystřice. V lednu 

opět vyprodal dvě představení s komedií Nikdo není 

dokonalý, aneb polib tetičku. Dalším amatérským 

souborem bylo divadlo Těškovice, které tentokrát 

skvěle zpracovalo hru Naši furianti. 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 
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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. V roce 2016 bylo odehráno 9 divadelních 

představení, z toho 3 amatérská a 6 profesionálních. Tato 

představení vidělo 1 777 diváků. 

 

KONCERTY VÁŽNÉ HUDBY 

datum akce 
počet 

představení 
počet 

návštěvníků 
kde 

15.1. Moravské klavírní trio, M. Helienek, P. Katsiushyn 1 89 S 

24. 2.  Julie Svěcená - housle, Václav Mácha - klavír 1 110 S 

15. 3. Jiří Bárta - violoncello, Terezie Fialová - klavír 1 81 S 

1. 4.  Janáčkova filharmonie 1 54 BD 

24. 5. 
Linda Čechová Sítková - varhany, Lucie Hilscherová 
- zpěv 

1 151 KVS 

22. 9.  Altissimo saxquartet 1 50 S 

31. 10. Bennewitzovo kvarteto 1 73 S 

15. 11. Musica Dolce Vita 1 55 S 

  CELKEM 8 663   

V roce 2016 proběhl zájezdový koncert vážné 

hudby. Byl to koncert Janáčkovy filharmonie 

Ostrava v Beskydském divadle v Novém 

Jičíně. O tento koncert navštívený v 

příjemném prostředí divadla je dlouhodobě 

velký zájem. V roce 2016 jsme rozšířili 

nabídku koncertů vážné hudby opět na 8 

koncertů i díky získané podpoře z Nadace 

Český hudební fond. Koncerty vážné hudby 

jsou v našem městě stále vyhledávanou akcí, 

ač je návštěvnost těchto koncertů nižší oproti 

komerčním akcím. Těší nás, že koncerty 

navštěvují už i mladší generace. V roce 2016 

jsme započali spolupráci s rožnovskou ZUŠ. Před každým koncertem vystupuje nadaný student, který 

prezentuje nejen svůj talent, ale také úroveň této umělecké školy. V roce 2016 se uskutečnilo 8 koncertů 

s návštěvností 663 posluchačů. 
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OSTATNÍ POŘADY 

datum akce 
počet 

představení 
počet 

návštěvníků 
kde 

25. 2.  AZ - kvíz na cestách 1 51 K 

30. 3. 10. ročník Kvetoucí město Rožnov pod Radhoštěm 1 46   

5. 4. Sportovec roku 1 100 K 

1. 5. Rožnov objektivem - fotografická Soutěž 1 20   

4. 5. Andor Šándor 1 153 K 

5. 5. 
Zeleň našeho města - v rámci soutěže Kvetoucí 
město 

1 10   

3. 6. Děda - slavnostní premiéra filmu za účasti hostů 1 250 K 

24. 6. 
THOM ARTWAY Koncert 
(ROŽNOVSKÁ OLYMPIÁDA…) 

1 100 TGM 

10. 9. Rožnov město koloběžek - zápis do knihy rekordů 1 1 500 TGM 

14. 9.  
10. ročník Kvetoucí město Rožnov p. R. - slavnostní 
vyhodnocení soutěže 

1 50   

17. 9. Běh rodným krajem E. Zátopka 1 200 VMP 

5. 10. 
Koncert Elpida + Bonus v rámci Jarmarku 
neziskových… 

1 50 S 

10. 10.  Den seniorů 1 200 K 

9. 11. 
Rožnov objektivem - slavnostní vyhodnocení 
soutěže 

1 20 MěÚ 

25. 11. Slavnostní rozsvícení vánočního stromu 1 1 000 TGM 

  CELKEM 15 3 750   

Oproti minulým rokům jsme zorganizovali 15 

různorodých akcí, do nichž se zapojilo nebo navštívilo 3 

750 lidí. Jednalo se o akce, které byly pořádány pro 

širokou veřejnost typu soutěží (10. ročník Kvetoucího 

města - soutěž o nejpěknější okna, balkony či 

předzahrádky v našem městě, Rožnov objektivem - 

fotografická soutěž), slavnostní vyhodnocení 

pořádaných soutěží, dále pak také aktivní soutěžní pořad 

AZ kvíz, známý též z televizních obrazovek. Nově jsme 

pořádali pro naše starší spoluobčany Den seniorů, kde si 

zaplněné kino zavzpomínalo na písně svého mládí se 

Swing dixie - vojenskou hudbou Olomouc. Naše agentura 

zajišťovala kulturní program na třech akcích 

pořádaných městem Rožnov p. R. (Běh rodným krajem 

Emila Zátopka, Jarmark neziskových organizací v 

sociální oblasti a Rožnovská olympiáda dětí a mládeže), 

na kterých vystoupili umělci jako Thom Artway či sbor 

seniorek ELPIDA. V roce 2016 proběhla v kině Panorama 

také premiéra filmu Děda za účasti hlavních 

protagonistů snímku. V září jsme se postarali o zápis do 

Knihy rekordů na Masarykově náměstí. V rámci akce 

Rožnov město koloběžek se sešel rekordní počet koloběžkářů, čemuž sekundovala velká účast diváků a 

mediální zájem. Zájem zaznamenala také erudovaná přednáška Ándora Šándora. Ke konci roku jsme pod 

záštitou města Rožnova společně s plným náměstím rozsvítili vánoční strom. 
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JARMARKY 

datum akce 
počet 

představení 
počet 

návštěvníků 
kde 

18. 3. – 19. 3. Josefský jarmark 1 7 000 TGM 

21. 10. – 22. 10.  Všesvatský jarmark 1 8 000 TGM 

  CELKEM 2 15 000   

Od roku 2011 má rozhodnutím Rady 

města TKA v gesci také pořádání 

jarmarků. TKA organizovala a celkově 

zajistila v roce 2016 ve spolupráci s 

městem dva. Jednalo se o Josefský 

jarmark a Všesvatský jarmark. Oba 

dva jarmarky se těšily hojné 

návštěvnosti jak prodávajících 

stánkařů, tak návštěvníků. Po celé dva 

jarmareční dny probíhal také 

doprovodný program na pódiu 

uprostřed Masarykova náměstí. 

Program je sestaven jako pestrá škála 

vystoupení a koncertů, která ovšem 

bere ohled na místní tradice a nabídku. Do programu tak zapojujeme tradiční cimbálové muziky (v roce 

2016 Kordulka, Radhošť, Polajka), hudební skupiny ať už folkové, rockové nebo nejrůznější revivaly z 

Rožnova p. R. a okolních měst (Docuku, Fish and Fish, Vagaband, Swingtime band, Ptakustik s kapelou). 

A aktivně zapojujeme místní základní školy (vystoupení ZŠ Koryčanské Paseky při zahájení Josefského 

jarmarku a vystoupení dětí ze ZŠ 5. května při zahájení Všesvatského jarmarku). Prostor na každém 

jarmarku dostává také, u starší generace oblíbená, dechová hudba, tentokráte Horňané. Na Josefský 

jarmark se přihlásilo 110 a na Všesvatský jarmark 121 prodejců.     

KONCERTY V HUDEBNÍM ALTÁNU 

datum akce 
počet 

představení 
počet 

návštěvníků 
kde 

19. 6. Rocková zuška 1 200 HA 

3. 7. Radhošť 1 150 HA 

17. 7. Pavlína Jíšová a Adéla Jonášová 1 150 HA 

24. 7. Ponk 1 150 HA 

31. 7. Zašovjanka 1 15 HA 

21. 8. Alasdair Bouch 1 120 HA 

28. 8. Goji 1 200 HA 

  CELKEM 7 985   
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V roce 2016 se uskutečnila další sezona 

nedělních koncertů v hudebním altánu v 

parku u Společenského domu. Ideou bylo, je 

a bude oživit hudební altánek hudbou, tak 

jak to bývalo v minulosti, kdy byl Rožnov 

lázeňským městem a ze stejného místa zněla 

hudba pro korzující, nejen lázeňské hosty. V 

době sezóny od června do srpna se 

uskutečnilo 7 nedělních koncertů. 

Návštěvnost byla cca 985 posluchačů. 

Koncerty v hudebním altánu se staly 

oblíbenými a hojně navštívenými nejen 

rožnovskými občany, ale také turisty. 

Nabídka byla pestrá od skvělého koncertu pod názvem Rocková zuš, kde se představili studenti v rockové 

formaci pod vedením učitele ZUŠ Adama Fusky, přes oblíbenou cimbálovou muziku Radhošť i se svými 

soubory až k dalším žánrům, a to koncertu stálice folkového nebe Pavlíny Jíšové s dcerou Adélou 

Jonášovou, která je stejně talentovaná jako máma. Dále jsme představili brněnskou kapelu Ponk – kapelu 

složenou s profi muzikantů (cimbál, kontrabas, housle, vokály), kdy pánové folklorní základy obohatili o 

prvky folku, rocku, jazzu, blues, hip hopu, indie, elektroniky či alternativy. Bez dechové hudby by nabídka 

koncertů nebyla ucelená, a tak tentokráte potěšila milovníky této hudby dechová hudba Zašovjanka. 

Bohužel v tomto případě počasí vůbec nepřálo, neboť silně pršelo. Na tyto situace jsme připraveni tzv. 

„mokrou“ variantou, a to sálem Společenského domu. I přesto do sálu dorazilo jen pár posluchačů. 

Předposledním koncertem v nabídce byl koncert anglického písničkáře Alasdaira Boucha. Počasí opět 

nevyšlo, a koncert byl také přesunut do sálu Společenského domu. Alasdair měl však publikum početné a 

nadšené. Poslední koncert proběhl v téměř domácí atmosféře, kdy frontmankou kapely Goji je rožnovská 

rodačka Bára Petříčková. A bylo to znát, …pohodový podvečer s autorskou kapelou. V letošním roce jsme 

začátek koncertů přesunuli na 18. hodinu a u tohoto konceptu i zůstaneme. Je to příjemný čas k zakončení 

letního víkendu. Na těchto koncertech se nevybírá žádné vstupné a díky tomu je návštěvnost 

uspořádaných koncertů velká.  

KONCERTY LETNÍ NÁMĚSTÍ 

datum akce 
počet 

představení 
počet 

návštěvníků 
kde 

1. 7. Beskydský orchestr 1 300 TGM 

10. 7.  Zbyněk Terner company 1 200 TGM 

15. 7. Vladimír Merta+Jan Hrubý+O. Fencl a Hromosvod 1 300 TGM 

22. 7. Ptáci - divadelní vystoupení 1 300 TGM 

5. 8. Od šansonu k lidovce 1 150 TGM 

19. 8. Allskapones 1 200 TGM 

26. 8. Děda Mládek Illegal band 1 500 TGM 

  CELKEM 7 1 950   

V roce 2016 jsme pokračovali v letní nabídce koncertů a také jednoho divadelního přestavení na 

Masarykově náměstí. Všechny koncerty proběhly na mobilním pódiu. V  letních měsících bylo uspořádáno 

6 koncertů pro širokou veřejnost a jedno divadelní představení pro rodiče s dětmi. Návštěvníkům se 

představil Beskydský orchestr z Rožnova, kapela Zbyněk Terner company, bardi české hudební scény 

Vladimír Merta a Honza Hrubý ve spojení s mladou, ale již dlouhohrající kapelou Ondřeje Fencla 

Hromosvod, slavný „Děda“ František Segrado se svými šansony a lidové písně Marty Santovjákové 
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Gerlíkové za doprovodu cimbálu. Další kapela Allskapones 

potěšila fanoušky rytmů nejen ska muziky a o zakončení léta 

se postarala kapela Děda Mládek Illegal band s nesmrtelnými 

hity Ivana Mládka. Mystické chůdové představení Ptáci 

přivezlo Divadlo Studna z Hluboké nad Vltavou. Byla to 

netradiční podívaná na nádherné, barevné a obrovské ptáky. 

Koncerty i divadlo navštívilo dle odhadu 1 950 lidí. 

FESTIVALY 

datum akce 
počet 

představení 
počet 

návštěvníků 
kde 

13. 8. 27. valašské folkrockování 1 801 VMP 

24. 9.  Teatri - divadelní festival 1 300 P 

8. 10. Folklor Fusion Festival 1 150 S 

  CELKEM 3 1 251   

V letošním roce přibyly v nabídce dva 

nové festivaly, a to Teatri - divadelní 

festival a Folklor Fusion festival. Na 

tradičním letním hudebním 

multižánrovém festivalu 27. valašské 

folkrockování jsme přivítali v areálu 

Valašského muzea v amfiteátru Na 

Stráni 801 návštěvníků.   

Nově vzniklý Teatri divadelní festival 

pro děti i dospělé nabídl 6 

představení, které se uskutečnily z 

části v příjemném prostředí parku na 

mobilním pódiu a z části v sále 

Společenského domu. Na novinku se 

přišlo podívat cca 300 lidí. Ve 

spolupráci s partnerskými městy 

Srem, Kormend a Považská Bystrica 

jsme uspořádali první ročník 

putovního FOLKLOR FUSION 

FESTIVALu s mezinárodní účastí za 

podpory Visegrádských fondů a města 

Rožnov pod Radhoštěm. Proběhly 

čtyři eventy, každý v jednom z 

partnerských měst. V kině Panorama 

proběhly další festivaly, a to Jeden 

svět, který vidělo 1 604 návštěvníků 

včetně žáků a studentů základních a 

středních škol, dále potom festival 

Expediční kamera s účastí 79 diváků a 

Snow film fest vidělo 131 návštěvníků. 
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VÝSTAVY 

datum akce 
počet 

představení 
počet 

návštěvníků 
kde 

7. 1. - 1. 4. Výtvarka mě bavý-í 1 150 GNR 

15. 2. - 24. 6. Moje město snů 1 150 GNL 

5. 4. - 15. 4. Jeden svět - výstava 1 1 500 K 

6. 4. - 31. 8. Rožnov objektivem 1 150 GNL 

7. 4. - 25. 3. Moje město snů 1 150 GNR 

30. 6. - 30. 9. 
Rožnovské slavnosti 2015 očami Fotoklubu 
R9 

1 150 GNR 

7. 9. 2016 - 
9. 1. 2017 

Rožnov objektivem 1 100 GNL 

6. 10. 2016 - 
3. 1.2017 

Zvětšeniny 1 150 GNR 

celoročně 
Stálá výstava prací žáků výtvarného oboru 
ZUŠ 

1 100 GNL 

  CELKEM 9 2 600   

Rok 2016 zahájila výstava v Galerii 

Na Radnici Výtvarka mě bavý-í 

přehlídkou tvorby žáků ZŠ 

Sedmikráska, o. p. s. Další výstava 

výtvarných a literárních prací dětí z 

rožnovských základních škol nesla 

název i téma Moje město snů. Práce 

dětí byla zaměřena na problematiku 

odpadů a ozdravování životního 

prostředí ve městě. Výstava 

proběhla ve spolupráci s FCC Česká 

republika, s. r. o, městem Rožnov 

pod Radhoštěm, Městskou 

knihovnou Rožnov pod Radhoštěm a základními školami v Rožnově pod Radhoštěm – ZŠ Koryčanské 

Paseky, ZŠ Pod Skalkou, ZŠ praktická, ZŠ Sedmikráska, o. p. s., ZŠ Videčská a ZŠ Záhumení. Výstava byla 

vystavena nejen v Galerii Na Radnici, ale také v Galerii Na Letné. Rožnov objektivem, to je název 

fotografické soutěže, do níž se mohou zapojit občané Rožnova v různých kategoriích. Po ukončení soutěže 

a slavnostním vyhlášení vítězů vzniká výstava všech fotografií přihlášených soutěžících, která je následně 

vystavena v Galerii Na Radnici a také v Galerii Na Letné. Po dvou letech jsme opět přivítali v Galerii Na 

Radnici fotografy z rožnovské fotografické skupiny R9 s jejími krásnými fotografickými záběry z 

Rožnovských slavností 2015. A konec roku nabídl autorskou výstavu amatérského fotografa pana Josefa 

Koňaříka s jeho výstavou Zvětšeniny, která nás provedla autorovou srdeční záležitostí, a to černobílou 

fotografií vytvořenou jeho rukou v šerosvitu komory. Vystavené fotografie byly z let 1986 – 2016. 

V kině Panorama jako každý rok proběhla výstava v rámci festivalu Jeden svět. V Galerii Na Letné 

probíhala stálá výstava s názvem Retrospektiva, která mapuje různá fotografická díla z výstav v Galerii 

Na Radnici od roku 2007 do současnosti. 
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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 při koncertech v rámci cyklu Letní 

náměstí a na  6 velkých akcích, a to na Josefském 

jarmarku, Všesvatském jarmarku, Valašském 

folkrockování, na  akci Slavnostní rozsvícení 

vánočního stromu, na Jarmarku neziskových 

organizací, při akci Rožnov město koloběžek a také při 

divadelních představeních v Janíkově stodole. Prodej 

občerstvení zajišťovala TKA po celý rok rovněž 

ve Společenském domě, protože restaurace se 

nepodařila majitelům pronajmout a provozovat. Jako 

v roce 2015 jsme základní občerstvení zajišťovali 

svépomocí a bez zázemí. V době, kdy restaurace není 

pronajata, jsou podmínky pro pořádání akcí v sále 

Společenského domu ještě tristnější, než tomu bylo v 

minulosti. Majitel budovy nemá stále do prostoru 

restaurace zájemce o pronájem.  
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ZÁZEMÍ 

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. Nicméně diváci ani 

herci nejsou spokojeni s úrovní prostředí. Je 

nedostatečná viditelnost v zadních řadách 

na  divadelních představeních bez elevace, jsou 

nepohodlné židle, minimální místo pro sezení, 

vydýchaný vzduch a špatně fungující klimatizace. 

V předních řadách je zima a uprostřed sálu není 

poznat, že je klimatizace zapnuta, je pouze slyšet 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 uskutečnilo jedno divadelní představení. V praxi se opět 

potvrdilo, že organizace akce má svá úskalí. Problém je s průjezdem nejen parkem, ale také muzeem, 



ZÁZEMÍ 

19 

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 míst 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.  

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 

netrpělivě očekávají realizaci připravovaného 

Kulturního centra s vhodnějšími prostory.  
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KINO PANORAMA 

Snahou kina Panorama je, stejně jako v předchozích letech, sestavení a nabízení co nejpestřejšího 

programu. Programu sestaveného ze snímků různorodých formátů a žánrů, které mají potenciál oslovit a 

zaujmout všechny věkové a zájmové skupiny obyvatel města a okolí. 

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

Filmový klub, jež 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 2016 jedním ze 33 měst 

ČR, kde se festival konal. Především ze strany škol je o festivalové projekce při každém ročníku obrovský 

zájem. Podrobnější zpráva o festivalu Jeden svět na straně 23. 

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 poměrně ustálila a těší se poměrně dobrému zájmu.  

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

okolní základní a střední školy. A dále pak pronájmy sálu pro akce jak místních, tak cizích subjektů pro 

slavnosti škol, slavnostní předávání vysvědčení, koncerty, cestopisné přednášky apod. 

Na začátku června se podařilo uspořádat regionální premiéru filmu Děda, který za účasti delegace tvůrců 

a herců viděl zcela vyprodaný sál. 

V roce 2016 proběhlo v kině Panorama včetně školních projekcí celkem 656 představení, které navštívilo 

23 255 diváků, což je oproti roku 2015 nárůst o téměř 5 700 diváků a rekordní počet za posledních 9 let, 

kdy kino provozuje T klub – kulturní agentura. Také tržba za prodané vstupenky byla v roce 2016 

rekordní a poprvé překročila hranici dvou milionů. Tržba za prodané vstupenky za rok 2016 činila 

2 258 696 Kč.  
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V budově kina Panorama se, mimo promítání 

filmů, uskutečnila celá řada jiných akcí různých 

subjektů, kterým byl pronajímán sál kina. Šlo o 

celkem 11 pronájmů sálu, během nichž 

proběhly v kině cestopisné a jiné přednášky pro 

školy nebo koncerty pro školy. Odhadem 

navštívilo tyto dopolední akce přibližně 2 700 

diváků. 

Mimo tyto aktivity 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 více 

než 6 000 diváků. 

Celkový počet návštěvníků, kteří prošli během roku 2016 budovou kina Panorama na všechny druhy akcí 

v kině pořádaných, je téměř 32 000. 

POČET NÁVŠTĚVNÍKŮ KINA NA VŠECHNY DRUHY PROJEKCÍ 

Počet diváků na pravidelná večerní promítání 19 384 

Školní projekce 1 361 

Seniorkino 400 

Festivaly 1 814 

Filmový klub 332 

CELKEM ZA ROK 2016 23 255 

POČET NÁVŠTĚVNÍKŮ KINA PŘI JINÝCH AKTIVITÁCH NEŽ PROMÍTÁNÍ 

Divadelní představení a akce TKA 6 043 

Pronájmy sálu kina 2 700 

CELKEM ZA ROK 2016 8 743 

 

Budovou kina prošlo během všech akcí pořádaných v kině Panorama za rok 2016 
celkem: 

31 998 

diváků 
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Budovu kina Panorama navštívilo během všech akcí v roce 2016 celkem 31 998 diváků. 

CELKOVÝ POČET AKCÍ V KINĚ ZA ROK 2016 

Promítání pro školy 8 

Promítání pro seniory 9 

Festivalové projekce 23 

Filmový klub 22 

Pravidelné večerní projekce 620 

Celkem projekcí za rok 2016 682 

Divadla a akce TKA 23 

Pronajaté akce 11 

Celkový počet akcí mimo filmové projekce 34 

CELKOVÝ POČET AKCÍ V KINĚ PANORAMA V ROCE 2016 716 

PŘÍJMY Z PROVOZU KINA PANORAMA V ROCE 2016 

Tržba za prodané vstupenky 2 258 696 Kč 

Příjem z reklamy - Visia cinema 17 124 Kč 

Příjem za distribuci měsíčních plakátů 70 000 Kč 

Ostatní 101 253 Kč 

Provozní příspěvek 638  030 Kč 

CELKEM ZA ROK 2016 3 085 103 Kč 

Struktura návštěvnosti kina na filmové projekce v roce 2016

Počet diváků na pravidelná večerní promítání

Školní projekce

Seniorkino

Festivaly

Filmový klub
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NÁKLADY NA PROVOZ KINA PANORAMA V ROCE 2016 

Půjčovné za filmové kopie 1 293 239 Kč 

Energie 241 821 Kč 

Provoz 1 503 121 Kč 

Fond kinematografie + OSA 46 922 Kč 

CELKEM ZA ROK 2016 3 085 103 Kč 

TRŽBY A NÁVŠTĚVNOST KINA VE ČTVRTLETÍCH ROKU 2016 

měsíc promítání diváků tržba 
fond 

kinematografie 
OSA 

1. čtvrtletí 

leden 58 2 207 213 500 Kč 2 113,86 Kč 1 708 Kč 

únor 44 1 237 130 055 Kč 1 287,67Kč 1 040 Kč 

březen 54 1 461 141 816 Kč 1 404,12 Kč 1 135 Kč 

CELKEM 156 4 905 485 371 Kč 4 805,65 Kč 3 883 Kč 

2. čtvrtletí 

duben 71 2 985 173 655 Kč 1 719.36 Kč 1 389 Kč 

květen 50 1 265 134 300 Kč 1 329,70 Kč 1 074 Kč 

červen 45 1 366 152 200 Kč 1 506,93 Kč 1 218 Kč 

CELKEM 166 5 616 460 155 Kč 4 555,99 Kč 3 681 Kč 

3. čtvrtletí 

červenec 57 1 924 209 220 Kč 2 071,49 Kč 1 674 Kč 

srpen 60 2 150 223 385 Kč 2 211,73 Kč 1787 Kč 

září 51 1 155 121 365 Kč 1 201,63 Kč 971 Kč 

CELKEM 168 5 229 553 970 Kč 5 484,85 Kč 4 432 Kč 

4. čtvrtletí 

říjen 54 1 974 222 665 Kč 2 204,60 Kč 1 781 Kč 

listopad 55 2 314 213 185 Kč 2 110,74 Kč 1 705 Kč 

prosinec 57 3 217 323 350 Kč 3 201,49 Kč 2 587 Kč 

CELKEM 166 7 505 759 200 Kč 7 516,83 Kč 6 074 Kč 

CELKEM 656 23 255 2 258 696,00 Kč 22 363,33 Kč 18 070 Kč 

 

Jeden svět 2016  

Festival Jeden svět 2016 proběhl v termínu 11. 4. – 13. 4. 2016, jako obvykle od pondělí do středy. 

Promítání pro školy bylo o dva dny delší, projekce probíhaly ještě v dopoledních hodinách do pátku 

15. 4. 2016 a promítacím místem bylo jako již tradičně kino Panorama. Festival byl oficiálně zahájen v 

pondělí 11. 4. v 19:00 hodin. Festival zahájil Ondřej Kamenický za organizaci Člověk v tísni a Pavel 

Jakubík, hlavní koordinátor rožnovského festivalu. Starosta města Ing. Radim Holiš převzal nad 

festivalem záštitu a diváky přišel pozdravit po projekci zahajovacího filmu. Po projekci zahajovacího 

snímku Mezi věřícími proběhla beseda s Lukášem Lhoťanem, autorem knihy Islám a islamismus v ČR. A 

besedovalo se také poslední den po posledním festivalovém filmu V kožešině a konkrétně s Terezou Bílou 

ze společnosti Svoboda zvířat. Už první den festivalu přinesl poměrně dobrou návštěvnost na jednotlivé 

projekce a celkově byl počet diváků výrazně vyšší než v loňském roce. Způsobeno to mohlo být několika 
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faktory. Kvalitou snímků, které byly letos do regionů uvolněny a díky tomu zajímavým programem. 

Možným důvodem vyšší návštěvnosti je také kvalitnější propagace díky velkoformátovým bannerům 

umístěným jak na budově kina, tak nad hlavním tahem do centra města. A v neposlední řadě se festival 

dostal do povědomí obyvatel města díky vysoké aktivitě, především členů SPD, na našich facebookových 

stránkách. Díky tomu o konání festivalu vědělo velmi široké spektrum lidí. Zájem škol byl tradičně velký 

a z toho důvodu bylo dopolední promítání pro školy o dva dny delší než rožnovský festival. Všechny školy, 

které projevily zájem, by se to tří dnů při kapacitě kina nedaly natěsnat. 

Festival dopadl zcela dle našich představ po všech stránkách. Nebyly žádné problémy technického ani 

organizačního rázu. Pro příští ročník uvažujeme o změnách. Pravděpodobně bychom festival prodloužili, 

promítali tak denně méně filmů a získali více prostoru na besedy s hosty. V příštím roce také jakousi 

záštitu nad besedami pro školy převezme Městská knihovna, ve které bychom zároveň rádi uspořádali 

některou z výstav, které se budou tematicky blížit hlavnímu tématu festivalu v roce 2017. 
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SPOLEČENSKÝ DŮM 

SEZNAM PRONAJATÝCH AKCÍ V SÁLE SPOLEČENSKÉHO DOMU V ROCE 2016 

č. akce dnů datum 

1 Papučový bál (Javořina) 1 16. 1. 

2 Valašský bál (Radhošť) 1 23. 1. 

3 Ples Gymnázia 1 29. 1. 

4 Sportovní ples (TJ Rožnov) 1 30. 1. 

5 Maškarní křesťanský ples – finanční barter za Varhanní koncert v kostele 1 31. 1. 

6 Hasičský ples (hasiči Tylovice) 1 6. 2. 

7 Ples SŠIEŘ 1 12. 2. 

8 Anglické divadlo 1 23. 2. 

9 Ples SŠZePř 1 26. 2. 

10 Black & White ples 1 27. 2. 

11 Travesti show skupiny Screamers - Účastníci zájezdu 1 29. 2. 

12 Maškarní ples (Kamarád) 1 4. 3. 

13 Anglické divadlo 1 7. 3. 

14 Předtaneční a společenská výchova - 14 lekcí 14 4. 4. - 19. 5. 

15 Moudrá sovička (SVČ)  2 14. -15. 4. 

16 Hand made market 1 16. 4. 

17 Hudba radost dává… koncert 1 23. 4. 

18 Oslava narozenin 1 7. 5. 

19 Rožnovský slavíček (SVČ) 1 13. 5. 

20 Buď s námi dál … koncert 1 14. 5. 

21 Mistrovství ve stolním fotbale 3 20. - 22. 5. 

22 Společenská zábava - Ondrášova valaška 1 11. 6. 

23 Na stojáka live (Alternativní centrum) 1 27. 6. 

24 Svatební obřad 1 6. 8. 

25 Společné šlágrování s Frantou Uhrem a jeho hosty (Petarda Production) 1 14. 9. 

26 Taneční a společenská výchova - 10 lekcí 10 20. 9. - 28. 11. 

27 Taneční pro manželské a přátelské páry - 8 lekcí  8 26. 9. - 3. 12. 

28 Školení ve věci krajských voleb (Zlínský kraj) 1 26. 9. 

29 Vzpomeň si na zítra - divadelní představení (Iskérka) 1 4. 10. 

30 Jarmark neziskových organizací (město Rožnov) 1 5. 10. 

31 Představení pro školy (MŠ a ZŠ Horní Bečva) 2 17. - 18. 10. 

32 Boris Band Combination (Zbyněk Terner ve spolupráci s TKA)  1 19. 10.  

33 Prodej knih (Levné knihy Beránek)  3 2. - 4. 11. 

34 Hand made market 1 19. 11. 

35 Kouzlem adventního času (Český svaz žen) 5 23. 11 - 27. 11. 

36 Mikulášská zábava (Kamarád) 1 2. 12. 

  CELKEM 75   
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SEZNAM AKCÍ TKA V SÁLE SPOLEČENSKÉHO DOMU V ROCE 2016 

č. akce dnů datum 

1 Moravské klavírní trio - novoroční koncert 1 15. 1. 

2 Nikdo není dokonalý aneb polib tetičku - divadelní představení 2 20. - 21. 1. 

3 Už jsme doma - koncert 1 13. 2. 

4 Retroples 1 20. 2. 

5 Julie Svěcená - housle, Václav Mácha - klavír 1 24. 2. 

6 Marián Varga - koncert 1 9. 3. 

7 Úča musí pryč - divadelní představení 1 14. 3. 

8 Jiří Bárta - violoncello, Terezie Fialová - klavír 1 15. 3. 

9 Naši furianti - divadelní představení 1 26. 4. 

10 Michal Horáček - Na cestě 1 12. 5. 

11 Mezi úterým a pátkem - divadelní představení 1 18. 5. 

12 Astronautalis, Yawl - koncert 1 7. 7. 

13 Altissimo Saxquartet 1 22. 9. 

14 Teatri - divadelní festival pro děti a dospělé 1 24. 9. 

15 Folklor Fusion Festival 1 8. 10. 

16 Kdo se bojí postele? - divadelní představení 1 12. 10. 

17 Tonya Graves s kapelou 1 14. 10. 

18 Slet bubeníků 1 27. 10. 

19 Bennewitzovo kvarteto 1 31. 10. 

20 Valašská bluesová společnost, Paul Batto 1 9. 11. 

21 Musica Dolce Vita 1 15. 11. 

22 ….Vstupte! - divadelní představení 1 29. 11. 

23 Vánoční koncert Zbyňka Ternera 1 30. 11. 

24 Bára Basiková a pěvecký sbor Juventus 1 9. 12. 

  CELKEM 25   
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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  

 výlepy plakátů na jednotlivé akce 

 aktivní webová propagace 

 pořizování fotodokumentace a videozáznamů z akcí 

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 a dovoz 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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HUDEBNÍ ALTÁN 

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

 zvučení, zastřešení 

 mokrá varianta – stěhování do Společenského domu 

LETNÍ NÁMĚSTÍ 

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

 stěhování aparatury, stěhování kulis 

 zvučení 

 zajištění stánku s občerstvením 

 technická asistence 

ÚDRŽBA, PROVOZ A OPRAVY 

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

Společenského domu a jeho zázemí  

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

 zajištění a koordinace kontrol a revizí 

 nákupy, sekretářské práce 

VÝPOČETNÍ TECHNIKA 

 chod výpočetní a kancelářské techniky – software, hardware  

 zajištění provozu a aktualizace obsahu webu, facebookového profilu a Youtube kanálu TKA 

AUTO 

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

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

podpora, dle možností zapůjčování praktikáblů a ozvučovací techniky. Zveřejňování akcí 

rožnovským spolkům a spolupracujícím organizacím na facebooku, zdarma vylepování plakátů 

(3. ETÁŽ, SVČ, Svaz žen, Poradna pro ženy a dívky, Iskérka, FUJARÉ, Filatelisté, folklorní soubory, 

Galerie Crears, Parkinsonici, ZUŠ, Klub seniorů, církve, amatérské kapely…) 

 technická a mediální podpora akcí města 
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PROPAGACE 

LEDEN 

Klub cestovatelů – ZE SRDCE EVROPY DO 
SANTIAGA DE COMPOSTELA 

plakát 

OLD BOY (Kanada), UNKILLED WORKER 
(Praha) 

plakát 

KPH – program (první půlka) plakát 

KPH – NOVOROČNÍ KONCERT S PŘÍPITKEM 
STAROSTY 
MORAVSKÉ KLAVÍRNÍ TRIO 

plakát, přelepka, poutač, vstupenky, program 

CESCHI (USA), ANDY THE DOORBUM (USA) plakát 

divadlo CHAOS – Nikdo není dokonalý aneb 
polib tetičku 

plakát, poutač, vstupenky 2x 

Dědeček a Burian koncert plakát, přelepka, poutač, vstupenky 

Výstava –VÝTVARKA MĚ BAVÝ Í ! – Galerie Na 
Radnici 

plakát, kartička, pozvánka, instalace 

AS MERCY COMES (I), CRY EXCESS (I), PIGS IN 
THE LIVING ROOM (Slovensko) 

plakát 

ostatní Panoramatka, měsíční plakát 

ÚNOR 

Klub cestovatelů – Zibura, 40 dní pěšky do 
Jeruzaléma _ kino 

přelepka, poutač, vstupenky 

Výstava – Moje město snů – GALERIE NA 
LETNÉ – ve spolupráci s MěÚ 

plakát, kartička, pozvánka, lepení materiálů, 
instalace 

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

Divadlo – TÁTA přelepka, poutač, vstupenky 

Jiří Černý – ROCKOVÁNÍ plakát 

UŽ JSME DOMA – koncert přelepka, poutač 

KPH – Svěcená, Mácha plakát, poutač, vstupenky, program 

AZ KVÍZ NA CESTÁCH přelepka, poutač, vstupenky 

HUDEBNÍ WORKSHOP S VENTOLINEM plakát 

Screamers – placená akce 
Přelepka na plakát, poutač, reklama do měsíčního 
plakátu 

ostatní Panoramatka, měsíční plakát 
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BŘEZEN 

Marián Varga – sólový koncert  vstupenky, poutač, plakát 

MDŽ (BEATA BOCEK, LUCIE REDLOVÁ A 
JITKA ŠURANSKÁ) 

plakát 

Úča musí pryč – divadlo Verze přelepka, vstupenky 

KPH – Bárta, Fialová plakát, poutač, vstupenky, program 

Klub cestovatelů – Od Aljašky po ohňovou 
zemi – 1. část 

plakát 

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

Klub seniorů – den matek grafický návrh, plakát + tisk,  

KALLE (Tábor), LETMO (Vsetín) plakát 

Kvetoucí město 
plakát s přihláškou, výroba schránek na přihlášky 7 
ks 

ostatní Panoramatka, měsíční plakát 

DUBEN 

KPH – Janáčkova filharmonie – Ostrava plakát 

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

MOSSKIN (CZ/USA/S), MAMA YEVA (NZ/CZ) přelepka 

Jiří Černý – David Bowie plakát 

Divadlo – Těškovice – Naši furianti plakát, poutač, vstupenky 

Karel Plíhal přelepka, poutač, vstupenky 

Klub cestovatelů – AUSTRÁLIE A TASMÁNIE plakát 

2. HUDEBNÍ WORKSHOP – ABLETON S 
KREATONEM RÁDIA WAVE 

plakát 

BONUS & DJ MARY C (ČLOVĚK POKROKOVÝ, 
PRAHA), DIZZCOCK  

plakát, poutač 

Výstava – Moje město snů – Galerie Na Radnici pozvánka, instalace 

Výstava – Rožnov objektivem – Galerie Na 
Letné 

plakát, kartička, pozvánka, lepení materiálů, 
instalace 

Jenny don´t and the spurs přelepka, poutač 

ROŽNOV OBJEKTIVEM 2016 plakát 

PAVEL DORDA HRAJE JOHNA MAYERA plakát 

ostatní Panoramatka, měsíční plakát 
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KVĚTEN 

Laura Stevenson – koncert – TK plakát, poutač 

Andor Šándor kino Panorama vstupenky, plakát, poutač 

TEEPEE, ČÁRY ŽIVOTA plakát, poutač 

KPH – ČECHOVÁ-SÍTKOVÁ, HILSCHEROVÁ – 
KOSTEL – varhany 

plakát, poutač, vstupenky, program 

Divadlo Ungelt – Mezi úterým a pátkem přelepka, poutač, vstupenky 

Klub cestovatelů – UKRADENÁ ZEMĚ – 
Kolbaba 

plakát, vstupenky 

Hudební altán – červen, červenec, srpen plakát, poutač 

LA TROLA přelepka 

Michal Horáček – na cestě plakát, vstupenky, poutač 

Monikino, hudba a film přelepka, poutač 

Kvetoucí město děkovný list, list ocenění, pozvánka, poukazy,  

ostatní Panoramatka, měsíční plakát 

ČERVEN 

Klub cestovatelů – GRUZIE plakát 

MÄKKELÄ & THE HOLYCOPTERS přelepka, poutač 

Děda – kino – premiéra Přelepka, poutače 

Olympiáda poutač na koncert 

Valašské divadelní léto reklama do měsíčního plakátu 

JARED PAUL, KOVADLINA, ARALKUM plakát 

Letní náměstí – červenec, srpen plakát, poutač, reklama Spektrum  

ostatní Panoramatka, měsíční plakát 

ČERVENEC 

ASTRONAUTALIS přelepka, poutač 

Letní náměstí – Ptáci – vystoupení plakát, poutač 

Výstava – R9– Rožnovské slavnosti – Galerie 
Na Radnici 

plakát, kartička, pozvánka, instalace 

Valašské divadelní léto reklama do měsíčního plakátu 

KPH – program (druhá půlka) plakát, reklama Spektrum 

ostatní Panoramatka  

SRPEN 

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

Výstava – Rožnov objektivem – Galerie Na 
Letné 

plakát, kartička, pozvánka, lepení fotografií, instalace 

ostatní Panoramatka, měsíční plakát 
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ZÁŘÍ 

Klub cestovatelů –Od Aljašky po ohňovou 
zemi – 2. část 

plakát 

Jiří Černý – ROCKOVÁNÍ plakát 

KPH Altissimo plakát, poutač, vstupenky, program 

Rožnov město koloběžek 
různé cedule, tombola, plakát, poutač, nálepky, 
nálepky na medaile, reklama Spektrum, reklama 
bulletin VF 

Teatri divadelní festival 
cedule, vstupenky 3 druhy, plakát, poutač, reklama 
Spektrum 

ostatní Panoramatka, měsíční plakát 

ŘÍJEN 

KPH BENNEWITZOVO KVARTETO plakát, poutač, vstupenky, program 

Jazzmenu – říjen celkový program 
plakát, leták na FB a na měsíční plakát, reklama 
Spektrum 

Jazzmenu – INBAR FRIDMAN QUARTET  plakát,  

Jazzmenu – TONYA GRAVES S KAPELOU plakát, poutač, vstupenky 

Jazzmenu – BORIS BAND COMBINATION plakát 

Jazzmenu – LES GARS D'EN BAS plakát 

FOLKLOR FUSION FESTIVAL plakát, přelepka, poutač 

Výstava – Josef Koňařík – Zvětšeniny – Galerie 
Na Radnici 

plakát, kartička, pozvánka, instalace 

Den seniorů plakát, pozvánka 

Slet bubeníků - KTOŽ SÚ BOŽÍ BUBENÍCI přelepka, poutač 

Všesvatský jarmark 

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

Divadlo Artur – Kdo se bojí postele přelepka, poutač, vstupenky, reklama Spektrum 

SYNY (PL) KULTRA (ROŽNOV) plakát 

ostatní Panoramatka, měsíční plakát 
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LISTOPAD 

VALAŠSKÁ BLUESOVÁ SPOLEČNOST poutač, vstupné 

REPETITOR, INNOXIA CORPORA, MY DEAD 
CAT 

plakát 

KPH DOLCE VITA plakát, vstupenky, program, reklama Spektrum 

Klub cestovatelů –Kuba známá i neznámá plakát 

Klub cestovatelů –Ladislav Zibura – Pěšky 
mezi buddhisty a komunisty 

přelepka, vstupné 

OSTRAK MODE (EX - DUNAJSKÁ VLNA), 
DUŠEVNÍ OTŘES (ROŽNOV) 

přelepka 

Divadlo – Vstupte přelepka, vstupenky, reklama Spektrum 

SHE OWL (IT), BIORCHESTR (BRNO) přelepka 

Vánoční koncert Zbyněk Terner plakát, vstupné 

Jiří Černý– byl přeložen plakát 

SLAVNOSTNÍ ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO 
STROMU 

plakát, reklama Spektrum 

ostatní Panoramatka, měsíční plakát 

PROSINEC 

Katarzia – koncert plakát 

PF návrh 

Klub cestovatelů – Kolbaba – Velký okruh 
jihem Afriky 

plakát, vstupenky 

BÁRA BASIKOVÁ A ROŽNOVSKÝ SBOR 
JUVENTUS 

plakát, přelepka, vstupenky 

Divadlo – HRDÝ BUDŽES přelepka, vstupenky 

KPH – program (první půlka 2017) plakát, reklama Spektrum 

ostatní Panoramatka, měsíční plakát 
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SEZNAM VIDEOZÁZNAMŮ Z AKCÍ 

datum akce úkony videí 

15. 04. 2016 BONUS A DJ MARY C záznam, střih, titulky, export, youtube 1 

15. 04. 2016 
2. hudební workshop - Ableton s Kreatonem 
Rádia Wave 

záznam, střih, titulky, export, youtube 1 

04. 05. 2016 
ANDOR ŠÁNDOR – Islámský stát, geopolitika 
Blízkého východu a dopady migrace 

záznam, střih, titulky, export, youtube 1 

06. 05. 2016 ČÁRY ŽIVOTA  záznam, střih, titulky, export, youtube 1 

06. 05. 2016 TEEPEE - Albatros záznam, střih, titulky, export, youtube 1 

17. 05. 2016 PLYMOUTH FURY záznam, střih, titulky, export, youtube 1 

17. 05. 2016 DEAF PREACHERS záznam, střih, titulky, export, youtube 1 

17. 05. 2016 LAURA STEVENSON  záznam, střih, titulky, export, youtube 1 

20. 05. 2016 Přednáška Hudba a film  záznam, střih, titulky, export, youtube 1 

20. 05. 2016 MONIKINO KINO záznam, střih, titulky, export, youtube 2 

08. 06. 2016 
Veřejné projednávání - kulturní centrum 
Rožnov p. R. 

záznam, střih, titulky, export, youtube 1 

08. 06. 2016 
Veřejné projednávání - přístavba Městské 
knihovny Rožnov p. R. 

záznam, střih, titulky, export, youtube 1 

30. 06. 2016 
Slavnostní premiéra filmu Děda v kině 
Panorama Rožnov p. R. 

záznam, střih, titulky, export, youtube 1 

10. 06. 2016 MÄKKELÄ & THE HOLYCOPTERS záznam, střih, titulky, export, youtube 2 

24. 06. 2016 THOM ARTWAY s kapelou záznam, střih, titulky, export, youtube 1 

01. 07. 2016 LETNÍ NÁMĚSTÍ: BESKYDSKÝ ORCHESTR záznam, střih, titulky, export, youtube 1 

07. 07. 2016 YAWL  záznam, střih, titulky, export, youtube 2 

03. 08. 2016 Upoutávka na Valašské folkrockování 2016 úprava grafiky, střih, audio, animace 1 

22. 07. 2016 
LETNÍ NÁMĚSTÍ: PTÁCI na Masarykově 
náměstí v Rožnově p. R.  

záznam, střih, titulky, export, youtube 1 

07. 07. 2016 ASTRONAUTALIS záznam, střih, titulky, export, youtube 2 

24. 07. 2016 HUDEBNÍ ALTÁN: PONK záznam, střih, titulky, export, youtube 1 

19. 08. 2016 LETNÍ NÁMĚSTÍ: ALLSKAPONES záznam, střih, titulky, export, youtube 1 

21. 08. 2016 HUDEBNÍ ALTÁN: ALASDAIR BOUCH záznam, střih, titulky, export, youtube 1 

09. 09. 2016 Prezentace Rozkvetlé město 2016 prezentace z fotografií na vyhlašování 1 

05. 08. 2016 LETNÍ NÁMĚSTÍ: Od šansonu k lidovce  záznam, střih, titulky, export, youtube 1 

26. 08. 2016 
LETNÍ NÁMĚSTÍ: DĚDA MLÁDEK ILLEGAL 
BAND  

záznam, střih, titulky, export, youtube 1 

12. 08. 2016 Valašské folkrockování 2016 
záznam, střih, titulky, překlad, grafika, 
export, youtube 

1 

10. 09. 2016 Rožnov město koloběžek  záznam, střih, titulky, export, youtube 1 

14. 10. 2016 TONYA GRAVES s kapelou záznam, střih, titulky, export, youtube 1 

24. 09. 2016 TEATRI - divadelní festival pro děti a dospělé záznam, střih, titulky, export, youtube 1 

08. 10. 2016 FOLKLOR FUSION FESTIVAL  záznam, střih, titulky, export, youtube 1 

27. 10. 2016 SLET BUBENÍKŮ - KTOŽ SÚ BOŽÍ BUBENÍCI  záznam, střih, titulky, export, youtube 1 

31. 10. 2016 BENNEWITZOVO KVARTETO  záznam, střih, titulky, export, youtube 1 

25. 11. 2016 BIORCHESTR záznam, střih, titulky, export, youtube 3 

25. 11. 2016 SHE OWL záznam, střih, titulky, export, youtube 2 

09. 12. 2016 
BÁRA BASIKOVÁ A ROŽNOVSKÝ SBOR 
JUVENTUS  

záznam, střih, titulky, export, youtube 2 
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EKONOMIKA 

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK ROKU 2016 

Roční obrat T klubu - kulturní agentury v roce 2016 11 483 400 Kč 

Dotace 5 696 000 Kč 

Programová podpora 0 Kč 

Transfer digitalizace 51 153 Kč 

Čerpání fondů 31 764 Kč 

Dary, granty 21 000 Kč 

Vlastní zdroje (výnosy z pronájmů, tržby za vstupné, jarmark, publikace atd…) 5 683 483 Kč 

Z toho reklama 378 820 Kč 

 
 

Hospodářský výsledek T klubu - kulturní agentury za rok 2016 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” 
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 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. 

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE 

Viz příloha na konci dokumentu. 
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PERSONÁL 

Zaměstnanci TKA na hlavní pracovní poměr v roce 2016: 

 L. V.  ředitelka 

 P. K.  účetní, pokladní 

 M. P. ekonom, mzdová účetní 

 R. R. dramaturg, produkce 

 M. V. dramaturg, technik 

 R. K. grafik, výstavář 

 P. Š. správce počítačové sítě, zvukař 

 M. V. technik, IT (od května 2015) 

 P. F. technik, údržbář 

 P. J. provozní manažer/dramaturg kina Panorama 

Počet zaměstnanců na dohody o pracovní činnosti v roce 2016 je 12. 

Přepočteno na úvazky 3,0 – promítači, pokladní, uvaděčky, uklízečky, prodavačka. 

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

školení a semináře absolvovali pracovníci TKA v průběhu roku dle svého pracovního zařazení. Seminář k 

sezoně koncertů vážné hudby – 1x, seminář s dramaturgy divadel a kulturních domů – 1x, Grantový 

fundraising, seminář/workshop – 4x, školení „Povinné zveřejňování smluv podle zákona č. 340/2015 Sb.“ 

– 1x, seminář k práci s FB a weby – 2x, seminář Nadace Člověk v tísni k festivalu Jeden svět – 1x, Hodnotící 

seminář k JS – 1x. 

E-mailové kontakty: 

 tka@tka.cz 

 kino.roznov@tka.cz 

 graficke@tka.cz 

 ekonomicke@tka.cz 

 provoz@tka.cz 

 lenka.vicarova@tka.cz 

mailto:tka@tka.cz
mailto:kino.roznov@tka.cz
mailto:ekonomicke@tka.cz
mailto:provoz@tka.cz
mailto:lenka.vicarova@tka.cz
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Rok 2016 byl pro T klub – kulturní agenturu úspěšným z pohledu uspořádaných akcí a návštěvnosti 

diváků. Především díky více než nadstandardní práci všech pracovníků agentury se podařilo fyzicky 

zajistit všechny akce, které jsme pro veřejnost uspořádali. V kině Panorama se podařilo udělat největší 

tržbu na vstupném za dobu, co kino provozuje TKA. Oproti roku 2015 se zvýšila návštěvnost kina o 5 700 

diváků. Pokračovali jsme také v projektech Hudební altán a Letní náměstí, které byly také finančně 

podpořeny zřizovatelem. O nabízené programy, které jsme připravili, měli obyvatelé Rožnova, okolních 

měst a vesnic, ale i turisté zájem a pořady byly úspěšné a hojně navštívené. Nižší návštěvnost vykazují, 

jak už sám název napovídá, pouze pořady menšinových hudebních žánrů. Pokračovali jsme v jejich 

pořádání v T klubu i ve Společenském domě. Hudebníci z různých koutů světa (USA, Francie, Německo, 

Mexiko, Finsko, Anglie, Itálie, Srbsko) a samozřejmě i domácí umělci udrželi vysokou laťku.  

TKA od roku 2015 rozšířilo na základě doporučení kulturní komise a úkolu zřizovatele spektrum aktivit 

právě o další žánry a dále v tom pokračuje a nemá již jako jediné kritérium finanční soběstačnost akcí. 

TKA zajišťovalo v roce 2016 další akce také pro město, ty dříve zajišťovalo právě město. Byl to pořad ke 

Dni seniorů, fotografická soutěž Rožnov objektivem a soutěžní projekt Květinové město, dále kulturní 

program a technické zabezpečení při sportovní akci Běh Emila Zátopka, při Dětské olympiádě, při 

vyhodnocení akce Sportovec roku a program pro Jarmark neziskových organizací. 

V souvislosti s rozšířenou dramaturgií a novými akcemi se velmi zvýšilo množství práce, které souvisí 

s technickým zajištěním, ozvučením, propagací a pořadatelskou službou. Proto v návaznosti na nové 

úkoly nastoupil za finanční podpory Úřadu práce technický pracovník. 

Kulturní infrastruktura města není ideální, ale podmínky pro pořádání akcí v pronajatém sále 

Společenského domu byly v roce 2016 ještě problematičtější. Po celý rok nebyla v objektu pronajata a 

provozována restaurace a návštěvníci koncertů, divadelních představení a také návštěvníci pronajatých 

akcí neměli možnost odpovídajícího občerstvení. V rámci možností jsme se snažili u akcí základní 

občerstvení zajišťovat vlastními silami, svépomocí a bez zázemí. Z důvodu uzavřené restaurace se nám 

snížil také počet zájemců o pronájem. V kině Panorama dochází k havarijním výměnám základních 

technických zařízení – sanitární technika, HW a SW, záložní zdroje a doufáme, že technicky zastaralá a 

opotřebovaná klimatizační jednotka bude sloužit do doby demolice objektu. 

Od roku 2015 užíváme vozidlo Škoda Octavia, které nám bylo převedeno z Městské policie Rožnov p. R. a 

slouží k zabezpečení nezbytného technického zabezpečení u pořádaných akcí (např. převážení zvukové a 

světelné aparatury, stanů, stolů, židlí, praktikáblů). Nicméně celkový technický stav vozu (rok výroby 

2007) není ani po provedených nezbytných opravách výhledově úplně ideální a odhadujeme, že v letech 

2018 – 2019 bude nutná jeho obměna. 

Na rok 2016 byl T klubu – kulturní agentuře schválen od zřizovatele základní provozní příspěvek. 

V průběhu roku byly TKA zadány nové úkoly a v souvislosti s nimi byl v odpovídající výši rozpočet TKA 

navýšen prostřednictvím rozpočtových opatření. Díky tomu a díky zisku z doplňkové činnosti, díky 

nadaci, díky grantu a díky spřízněným firmám, které nám finančně pomohly reklamou či darem, skončilo 

hospodaření naší organizace na nule. Vzhledem k nedostačující kapacitě sálu Společenského domu a kina 

Panorama jsme bohužel nemohli, při větším zájmu návštěvníků, prodat více vstupenek na atraktivní 

pořady a vylepšit hospodaření TKA. Vlastní zdroje TKA představují asi 50 % obratu, který v roce 2016 

činil 11 483 400 Kč. Obrat TKA byl v roce 2016 o 1 milion vyšší než v roce 2015. 
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Do budoucna si přejeme, aby Rožnované a návštěvníci Rožnova vytrvali a nadále chtěli kulturně žít a aby 

se Rožnovu podařilo v dohledné době dokončit plánovaný  investiční projekt na kulturní centrum, díky 

kterému bude možné Rožnovanům, firmám, spolkům, návštěvníkům Rožnova i účinkujícím nabídnout 

důstojné a kapacitně dostačující prostory a také rozšířit kulturní, spolkovou a kongresovou nabídku.  

 

 

 

Lenka Vičarová a tým pracovníků TKA 

V Rožnově p. R. 31. ledna 2017 



Licence: D1GU XCRGURXA / RYA  (06042016 / 01012016)

ROZVAHA - BILANCE
příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2016
IČO: 44740743
Název: T klub - kulturní agentura 

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2016

Sídlo účetní jednotky Místo podnikání

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

obec Rožnov p. R. obec Rožnov p. R.

PSČ, pošta 756 61 PSČ, pošta 756 61

Údaje o organizaci Předmět podnikání

identifikační číslo 44740743 hlavní činnost Kultura

právní forma vedlejší činnost Hostinská a agenturní činnost

zřizovatel MÚ Rožnov p. R. CZ-NACE

Kontaktní údaje Razítko účetní jednotky

telefon 571 651 233

fax

e-mail ekonomicke@tka.cz

WWW stránky www.tka.cz

Osoba odpovědná za účetnictví Statutární zástupce

Petra Krupová Lenka Vičarová

Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

Podpisový záznam statutárního
orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 20.02.2017, 11h38m36s
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Licence: D1GU XCRGURXA / RYA  (06042016 / 01012016)

Období

Číslo Syntetický Běžné Minulé

položky Název položky účet Brutto Korekce Netto

AKTIVA CELKEM 9 959 688,00 6 812 149,99 3 147 538,01 3 094 279,01 

A. Stálá aktiva 8 534 878,57 6 798 396,77 1 736 481,80 1 994 849,80 

I. Dlouhodobý nehmotný majetek 85 459,58 85 459,58   

1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012     

2. Software 013     

3. Ocenitelná práva 014     

4. Povolenky na emise a preferenční limity 015     

5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018 85 459,58 85 459,58   

6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019     

7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041     

8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051     

9. Dlouhodobý nehmotný majetek určení k prodeji 035     

II. Dlouhodobý hmotný majetek 8 449 418,99 6 712 937,19 1 736 481,80 1 994 849,80 

1. Pozemky 031     

2. Kulturní předměty 032     

3. Stavby 021 1 618 349,20 1 361 378,00 256 971,20 281 978,20 

4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí 022 4 679 646,10 3 200 135,50 1 479 510,60 1 712 871,60 

5. Pěstitelské celky trvalých porostů 025     

6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028 2 151 423,69 2 151 423,69   

7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029     

8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 042     

9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 052     

10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji 036     

III. Dlouhodobý finanční majetek     

1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 061     

2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem 062     

3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 063     

5. Termínované vklady dlouhodobé 068     

6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek 069     

IV. Dlouhodobé pohledávky     

1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 462     

2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů 464     

3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 465     

5. Ostatní dlouhodobé pohledávky 469     

6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery 471     
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Licence: D1GU XCRGURXA / RYA  (06042016 / 01012016)

Období

Číslo Syntetický Běžné Minulé

položky Název položky účet Brutto Korekce Netto

B. Oběžná aktiva 1 424 809,43 13 753,22 1 411 056,21 1 099 429,21 

I. Zásoby 132 035,00  132 035,00 137 630,02 

1. Pořízení materiálu 111     

2. Materiál na skladě 112     

3. Materiál na cestě 119     

4. Nedokončená výroba 121     

5. Polotovary vlastní výroby 122     

6. Výrobky 123     

7. Pořízení zboží 131     

8. Zboží na skladě 132 132 035,00  132 035,00 137 630,02 

9. Zboží na cestě 138     

10. Ostatní zásoby 139     

II. Krátkodobé pohledávky 94 595,80 13 753,22 80 842,58 109 773,00 

1. Odběratelé 311 21 445,22 13 753,22 7 692,00 70 113,00 

4. Krátkodobé poskytnuté zálohy 314 18 220,00  18 220,00 18 340,00 

5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti 315     

6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé 316     

9. Pohledávky za zaměstnanci 335     

10. Sociální zabezpečení 336     

11. Zdravotní pojištění 337     

12. Důchodové spoření 338     

13. Daň z příjmů 341     

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

15. Daň z přidané hodnoty 343     

16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce 344     

17. Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi 346     

18. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi 348     

28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery 373     

30. Náklady příštích období 381 6 711,00  6 711,00 1 320,00 

31. Příjmy příštích období 385     

32. Dohadné účty aktivní 388 48 219,58  48 219,58 20 000,00 

33. Ostatní krátkodobé pohledávky 377     

III. Krátkodobý finanční majetek 1 198 178,63  1 198 178,63 852 026,19 

1. Majetkové cenné papíry k obchodování 251     

2. Dluhové cenné papíry k obchodování 253     

3. Jiné cenné papíry 256     
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Licence: D1GU XCRGURXA / RYA  (06042016 / 01012016)

Období

Číslo Syntetický Běžné Minulé

položky Název položky účet Brutto Korekce Netto

4. Termínované vklady krátkodobé 244     

5. Jiné běžné účty 245     

9. Běžný účet 241 925 001,43  925 001,43 536 578,99 

10. Běžný účet FKSP 243 27 093,20  27 093,20 17 153,20 

15. Ceniny 263 40 000,00  40 000,00 42 840,00 

16. Peníze na cestě 262     

17. Pokladna 261 206 084,00  206 084,00 255 454,00 
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Číslo Syntetický Období

položky Název položky účet Běžné Minulé

PASIVA CELKEM 3 147 538,01 3 094 279,01 

C. Vlastní kapitál 2 447 495,91 2 520 579,21 

I. Jmění účetní jednotky a upravující položky 1 851 400,75 2 109 769,25 

1. Jmění účetní jednotky 401 1 493 412,75 1 700 628,25 

3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku 403 357 988,00 409 141,00 

4. Kurzové rozdíly 405   

5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody 406   

6. Jiné oceňovací rozdíly 407   

7. Opravy předcházejících účetních období 408   

II. Fondy účetní jednotky 596 095,16 410 809,96 

1. Fond odměn 411   

2. Fond kulturních a sociálních potřeb 412 27 764,20 17 930,20 

3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření 413   

4. Rezervní fond z ostatních titulů 414   

5. Fond reprodukce majetku, fond investic 416 568 330,96 392 879,76 

III. Výsledek hospodaření   

1. Výsledek hospodaření běžného účetního období   

2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 431   

3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období 432   

D. Cizí zdroje 700 042,10 573 699,80 

I. Rezervy   

1. Rezervy 441   

II. Dlouhodobé závazky   

1. Dlouhodobé úvěry 451   

2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 452   

4. Dlouhodobé přijaté zálohy 455   

7. Ostatní dlouhodobé závazky 459   

8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery 472   

III. Krátkodobé závazky 700 042,10 573 699,80 

1. Krátkodobé úvěry 281   

4. Jiné krátkodobé půjčky 289   

5. Dodavatelé 321 201 063,10 138 270,80 

7. Krátkodobé přijaté zálohy 324 17 420,00 14 550,00 

9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé 326   

10. Zaměstnanci 331 250 333,00 203 440,00 
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Licence: D1GU XCRGURXA / RYA  (06042016 / 01012016)

Číslo Syntetický Období

položky Název položky účet Běžné Minulé

11. Jiné závazky vůči zaměstnancům 333   

12. Sociální zabezpečení 336 107 110,00 84 342,00 

13. Zdravotní pojištění 337 45 910,00 35 969,00 

14. Důchodové spoření 338   

15. Daň z příjmů 341 6 840,00 8 949,00 

16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění 342 39 166,00 23 609,00 

17. Daň z přidané hodnoty 343   

18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce 345   

19. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím 347   

20. Závazky k vybraným místním vládním institucím 349   

32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 374   

35. Výdaje příštích období 383   

36. Výnosy příštích období 384 9 980,00 39 230,00 

37. Dohadné účty pasivní 389 22 220,00 25 340,00 

38. Ostatní krátkodobé závazky 378   

* Konec sestavy *
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Licence: D1GU XCRGUVXA / VXA  (01012016 / 01012016)

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2016
IČO: 44740743
Název: T klub - kulturní agentura 

Číslo Syntetický Běžné období Minulé období

položky Název položky účet Hlavní činnost Hospodářská činnost Hlavní činnost Hospodářská činnost
1 2 3 4

A. Náklady celkem 10 934 938,39 548 461,69 9 978 076,92 594 118,42 

I. Náklady z činnosti 10 929 804,39 547 534,69 9 944 595,92 592 620,42 

1. Spotřeba materiálu 501 251 006,81 5 289,96 210 686,11 6 339,70 

2. Spotřeba energie 502 316 095,72 90 213,28 295 564,79 105 113,41 

3. Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503 45 611,98 10 338,04 51 425,31 10 421,79 

4. Prodané zboží 504 3 687,91 156 757,49 6 320,73 167 198,20 

5. Aktivace dlouhodobého majetku 506     

6. Aktivace oběžného majetku 507     

7. Změna stavu zásob vlastní výroby 508     

8. Opravy a udržování 511 32 870,30 195,00 25 201,00 1 000,00 

9. Cestovné 512 9 587,00  5 131,00  

10. Náklady na reprezentaci 513 63 683,20  51 324,00  

11. Aktivace vnitroorganizačních služeb 516     

12. Ostatní služby 518 4 558 954,27 74 341,42 4 421 869,25 63 025,82 

13. Mzdové náklady 521 3 488 494,50 174 130,50 3 041 244,50 195 172,50 

14. Zákonné sociální pojištění 524 1 145 414,00 36 269,00 1 000 036,00 44 299,00 

15. Jiné sociální pojištění 525 14 016,00  12 830,00  

16. Zákonné sociální náklady 527 184 653,00  152 109,00 50,00 

17. Jiné sociální náklady 528     

18. Daň silniční 531     

19. Daň z nemovitostí 532     

20. Jiné daně a poplatky 538 413 838,20  184 449,23  

22. Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541     

23. Jiné pokuty a penále 542 6 000,00    

24. Dary a jiná bezúplatná předání 543     

25. Prodaný materiál 544     

26. Manka a škody 547     
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Licence: D1GU XCRGUVXA / VXA  (01012016 / 01012016)

Číslo Syntetický Běžné období Minulé období

položky Název položky účet Hlavní činnost Hospodářská činnost Hlavní činnost Hospodářská činnost
1 2 3 4

27. Tvorba fondů 548     

28. Odpisy dlouhodobého majetku 551 258 368,00  438 019,00  

29. Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek 552     

30. Prodaný dlouhodobý hmotný majetek 553     

31. Prodané pozemky 554     

32. Tvorba a zúčtování rezerv 555     

33. Tvorba a zúčtování opravných položek 556     

34. Náklady z vyřazených pohledávek 557     

35. Náklady z drobného dlouhodobého majetku 558 116 780,50  33 396,00  

36. Ostatní náklady z činnosti 549 20 743,00  14 990,00  

II. Finanční náklady     

1. Prodané cenné papíry a podíly 561     

2. Úroky 562     

3. Kurzové ztráty 563     

4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou 564     

5. Ostatní finanční náklady 569     

III. Náklady na transfery     

1. Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery 571     

2. Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery 572     

V. Daň z příjmů 5 134,00 927,00 33 481,00 1 498,00 

1. Daň z příjmů 591 5 134,00 927,00 33 481,00 1 498,00 

2. Dodatečné odvody daně z příjmů 595     

B. Výnosy celkem 10 884 723,08 598 677,00 9 921 441,34 650 754,00 

I. Výnosy z činnosti 4 997 364,30 598 677,00 5 109 730,61 650 754,00 

1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků 601     

2. Výnosy z prodeje služeb 602 4 928 445,00 11 848,00 4 613 935,80 41 663,70 

3. Výnosy z pronájmu 603  270 252,00  260 605,30 

4. Výnosy z prodaného zboží 604 3 725,00 316 577,00 6 530,00 347 485,00 

8. Jiné výnosy z vlastních výkonů 609     

9. Smluvní pokuty a úroky z prodlení 641     

10. Jiné pokuty a penále 642     

11. Výnosy z vyřazených pohledávek 643     

12. Výnosy z prodeje materiálu 644     
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Licence: D1GU XCRGUVXA / VXA  (01012016 / 01012016)

Číslo Syntetický Běžné období Minulé období

položky Název položky účet Hlavní činnost Hospodářská činnost Hlavní činnost Hospodářská činnost
1 2 3 4

13. Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku 645     

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

15. Výnosy z prodeje pozemků 647     

16. Čerpání fondů 648 52 764,30  488 744,81  

17. Ostatní výnosy z činnosti 649 12 330,00  520,00 1 000,00 

II. Finanční výnosy 50 205,78  823,73  

1. Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů 661     

2. Úroky 662 105,78  369,41  

3. Kurzové zisky 663     

4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 664     

6. Ostatní finanční výnosy 669 50 100,00  454,32  

IV. Výnosy z transferů 5 837 153,00  4 810 887,00  

1. Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů 671     

2. Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů 672 5 837 153,00  4 810 887,00  

C. Výsledek hospodaření     

1. Výsledek hospodaření před zdaněním 45 081,31- 51 142,31 23 154,58- 58 133,58 

2. Výsledek hospodaření běžného účetního období 50 215,31- 50 215,31 56 635,58- 56 635,58 

* Konec sestavy *

20.02.2017 11h39m52s Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 3 / 3



Licence: D1GU XCRGUPXA / PXA  (14042016 / 16022016)

PŘÍLOHA
příspěvkové organizace zřizované ÚSC

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2016
IČO: 44740743
Název: T klub - kulturní agentura 

A.1. 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
Doba odpisování (Digitalizace kina) byla prodloužena z 8 na 12 let.

A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Účetní jednotka účtuje na základě rozhodnutí zřitovatele 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.

20.02.2017 11h40m33s Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 1 / 18



Licence: D1GU XCRGUPXA / PXA  (14042016 / 16022016)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo Podrozvahový ÚČETNÍ OBDOBÍ

položky Název položky účet BĚŽNÉ MINULÉ

P.I. Majetek a závazky účetní jednotky 278 164,08 240 120,58 

1. Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 901 63 056,90 34 670,40 

2. Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 902 215 107,18 205 450,18 

3. Vyřazené pohledávky 905   

4. Vyřazené závazky 906   

5. Ostatní majetek 909   

P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů   

1. Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 911   

2. Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 912   

3. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 913   

4. Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 914   

5. Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 915   

6. Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 916   

P.III. Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou   

1. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 921   

2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 922   

3. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 923   

4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 924   

5. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 925   

6. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 926   

P.IV. Další podmíněné pohledávky   

1. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 931   

2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 932   

3. Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 933   

4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 934   

5. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 939   

6. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 941   

7. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 942   

8. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 943   

9. Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 944   

10. Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 945   

11. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 947   

12. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 948   

P.V. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů   

1. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 951   

2. Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 952   
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Licence: D1GU XCRGUPXA / PXA  (14042016 / 16022016)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo Podrozvahový ÚČETNÍ OBDOBÍ

položky Název položky účet BĚŽNÉ MINULÉ

3. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 953   

4. Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 954   

5. Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 955   

6. Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 956   

P.VI. Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku   

1. Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 961   

2. Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 962   

3. Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 963   

4. Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 964   

5. Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 965   

6. Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 966   

7. Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 967   

8. Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 968   

P.VII. Další podmíněné závazky   

1. Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 971   

2. Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 972   

3. Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 973   

4. Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 974   

5. Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 975   

6. Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 976   

7. Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z práv.předp.a další činn.moci zákonod.,výkon. nebo soudní 978   

8. Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z práv.předp.a další činn.moci zákonod.,výkon. nebo soudní 979   

9. Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 981   

10. Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 982   

11. Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 983   

12. Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 984   

13. Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 985   

14. Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 986   

P.VIII. Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty   

1. Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 991   

2. Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 992   

3. Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 993   

4. Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 994   

5. Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 999 278 164,08 240 120,58 
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Licence: D1GU XCRGUPXA / PXA  (14042016 / 16022016)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona
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B.1. Informace podle § 66 odst. 6

B.2. Informace podle § 66 odst. 8

B.3. Informace podle § 68 odst. 3

20.02.2017 11h40m33s Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 5 / 18
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C. 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 BĚŽNÉ MINULÉ

C.1. Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období   

C.2. Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 51 153,00 102 287,00 
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Licence: D1GU XCRGUPXA / PXA  (14042016 / 16022016)

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
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Licence: D1GU XCRGUPXA / PXA  (14042016 / 16022016)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položce Doplňující informace Částka
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E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položce Doplňující informace Částka
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Licence: D1GU XCRGUPXA / PXA  (14042016 / 16022016)

E.3. Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

K položce Doplňující informace Částka
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E.4. Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

K položce Doplňující informace Částka
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Licence: D1GU XCRGUPXA / PXA  (14042016 / 16022016)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Fond kulturních a sociálních potřeb

Položka

Číslo Název BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ

A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 17 930,20 

A.II. Tvorba fondu 44 649,00 

1. Základní příděl 44 649,00 

2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992  

3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu  

4. Peněžní a jiné dary určené do fondu  

5. Ostatní tvorba fondu  

A.III. Čerpání fondu 34 815,00 

1. Půjčky na bytové účely  

2. Stravování 21 480,00 

3. Rekreace  

4. Kultura, tělovýchova a sport 7 335,00 

5. Sociální výpomoci a půjčky  

6. Poskytnuté peněžní dary 6 000,00 

7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění  

8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění  

9. Ostatní užití fondu  

A.IV. Konečný stav fondu 27 764,20 
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Licence: D1GU XCRGUPXA / PXA  (14042016 / 16022016)

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

Položka

Číslo Název BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ

D.I. Počáteční stav fondu k 1.1.  

D.II. Tvorba fondu 21 000,00 

1. Zlepšený výsledek hospodaření  

2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie  

3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv  

4. Peněžní dary - účelové 21 000,00 

5. Peněžní dary - neúčelové  

6. Ostatní tvorba  

D.III. Čerpání fondu 21 000,00 

1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření  

2. Úhrada sankcí  

3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele  

4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady  

5. Ostatní čerpání 21 000,00 

D.IV. Konečný stav fondu  
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Licence: D1GU XCRGUPXA / PXA  (14042016 / 16022016)

Fond investic - příspěvkové organizace zřizované územními samosprávnými celky a svazky obcí

Položka

Číslo Název BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ

F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 392 879,76 

F.II. Tvorba fondu 207 215,50 

1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu 207 215,50 

2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele  

3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů  

4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku  

5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů  

6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace  

7. Převody z rezervního fondu  

F.III. Čerpání fondu 31 764,30 

1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s vyjímkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku  

2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček  

3. Odvod do rozpočtu zřizovatele  

4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost 31 764,30 

F.IV. Konečný stav fondu 568 330,96 
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Licence: D1GU XCRGUPXA / PXA  (14042016 / 16022016)

G. Doplňující informace k položce "A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ÚČETNÍ OBDOBÍ

Číslo BĚŽNÉ MINULÉ

položky Název položky BRUTTO KOREKCE NETTO

G. Stavby 1 618 349,20 1 361 378,00 256 971,20 281 978,20 

G.1. Bytové domy a bytové jednotky     

G.2. Budovy pro služby obyvatelstvu 1 414 089,20 1 242 502,00 171 587,20 193 036,20 

G.3. Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 140 000,00 54 616,00 85 384,00 88 942,00 

G.4. Komunikace a veřejné osvětlení     

G.5. Jiné inženýrské sítě     

G.6. Ostatní stavby 64 260,00 64 260,00   

H. Doplňující informace k položce "A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ÚČETNÍ OBDOBÍ

Číslo BĚŽNÉ MINULÉ

položky Název položky BRUTTO KOREKCE NETTO

H. Pozemky     

H.1. Stavební pozemky     

H.2. Lesní pozemky     

H.3. Zahrady, pastviny, louky, rybníky     

H.4. Zastavěná plocha     

H.5. Ostatní pozemky     
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I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

Číslo ÚČETNÍ OBDOBÍ

položky Název položky BĚŽNÉ MINULÉ

I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou   

I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64   

I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou   

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

Číslo ÚČETNÍ OBDOBÍ

položky Název položky BĚŽNÉ MINULÉ

J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou   

J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64   

J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou   
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K. 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 živnostenským úřadem. 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 živnostenským úřadem. 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 věřiteli o ručení 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 úplné či 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.
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L. 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 Předpokládaný nebo skutečný rok zahájení a rok ukončení stavby, pokud je stavba součástí předmětné veřejné zakázky.

9 až 12 Skutečné náklady dodavatele na pořízení majetku v jednotlivých letech.

13 Skutečné náklady na pořízení majetku v celkové výši od uzavření smlouvy.

14 a 15 Rok zahájení a rok ukončení plateb poskytovaných účetní jednotkou dodavateli.

16,18,20,22 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.

17,19,21,23 Investiční složka platby za dostupnost, neboli výdaje na pořízení majetku v jednotlivých letech.

24 Celkové výdaje na pořízení majetku v platbách za dostupnost.

25 až 29 Další plnění zadavatele v souvislosti s projektem (například nákup pozemků, úvěr poskytnutý dodavateli a další).

* Konec sestavy *
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