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Kultura je biologická potřeba člověka,  
tak jak potřebujeme jíst a pít,  
tak potřebujeme absorbovat výdobytky  
lidského ducha, bez toho člověk zakrní  
a projeví se to například nárůstem  
kriminality ve společnosti.

Tereza Raabová, Culture Matters, 
ArtZóna 3. 11. 2020
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1. Úvod
Činnost T klubu – kulturní agentury (TKA) ve sledovaném roce zásadně ovlivnila 
pandemie Covid 19. Kulturní a společenské akce byly první na řadě při zavádě-
ní omezení a poslední při následném uvolňování. Půl roku byla kultura vypnutá 
na základě vládních nařízení. Pro všechny to byla nová zkušenost. Dynamický vý-
voj pandemie vyžadoval rychlé zavádění změn, přesuny a rušení pořadů, vracení 
vstupného, intenzivní komunikaci s umělci, publikem i partnery agentury. 

I v tomto nečekaně složitém a pro kulturu nepříznivém roce se agentura 
snažila naplňovat své hlavní poslání, kterým je uspokojování společenských, kul-
turních a estetických potřeb obyvatel města a jeho návštěvníků. Jako vždy se za-
měřovala na všechny věkové, sociální a zájmové skupiny občanů, mnohem více 
než kdy dřív se ale musela zamýšlet nad novými formami a způsoby svého půso-
bení.

Předmětem hlavní činnosti agentury je pořádání kulturních akcí, propagační 
činnost a provozování kina Panorama. Kromě toho má vedlejší činnost zprostřed-
kovací a vydavatelskou, dále zajišťuje ozvučení prostor, pronájem nebytových pro-
stor i věcí movitých, reklamní činnost, výrobu a distribuci propagačních materiálů 
a hostinskou činnost. V roce 2020 spravovala TKA dva objekty – kino Panorama 
a hudební klub Vrátnice. 

První vlna pandemie na jaře trvala 93 dnů. Kromě agendy spojené s činností 
agentury jsme se aktivně zapojili do šití roušek a práce v městských lesích. Pořídili 
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Absence vhodného prostoru pro pořádání větších kulturních a společen-
ských akcí s dostatečnou kapacitou diváků zásadně omezovala plánování a reali-
zaci kulturních akcí TKA také v roce 2020. Výběr jednotlivých pořadů byl podřízen 
místům, ve kterých se odehrávaly. Ta jsou v Rožnově pouze dvě, a navíc s řadou 
nedostatků. Kino Panorama je bez zázemí pro účinkující, nemá jeviště a technické 
vybavení pro koncertní a divadelní pořady. V Janíkově stodole v Národním muzeu 
v přírodě může TKA realizovat pouze omezené množství pořadů, navíc je sál vyba-
ven zastaralou technikou a zázemí neposkytuje divákům ani účinkujícím standard-
ní komfort. 

Kromě pořádání zavedených kulturních a společenských akcí, které mají 
ve městě dlouholetou tradici, jsme navázali na úspěšnou výstavu výtvarného umě-
ní v budově Brillovka v loňském roce dalšími dvěma sochařskými výstavami. Nově 
jsme uspořádali sochařskou expozici v městském parku, která byla volně přístup-
ná od začátku června do konce září. Koncerty vážné hudby v kostele Všech sva-
tých a nový hudební cyklus Blues & Jazz Notes jsme museli zrušit nebo přesunout 
z důvodu pandemie. Hudební klub Vrátnice má ucelenou dramaturgii kulturních 
pořadů. Základem jsou hudební žánry, dále pak Klub cestovatelů, diskuzní pořady, 
alternativní divadelní formy, společenské akce a komerční pronájmy. Kino Panora-
ma se potýkalo s malým zájmem publika, jenž byl způsoben opatrností filmových 
distributorů, kteří z důvodu pandemie nenasazovali premiéry nových filmů.

Společensko-kulturní činnost, kterou TKA ve městě vykonává, je důležitou 
součástí výchovného procesu, komunitního dění a vývoje společnosti. Další rozvoj 
kultury byl v roce 2020 konzultován se všemi aktéry v rámci zpracování kulturní 
strategie města. TKA v tomto procesu hraje klíčovou roli. Jednoduchá zábava, ne-
konfliktní situace a prosté odreagování není naše cesta. Chceme do regionu přiná-
šet profesionální kulturu nových i zažitých forem v co nejvyšší kvalitě a reflektovat 
progresivní trendy ve společnosti. Kvalitní nabídka pořadů TKA by měla z města 
Rožnov pod Radhoštěm udělat přirozené kulturní centrum širšího regionu. 

Cílem práce všech zaměstnanců TKA je spokojený návštěvník, který si odnáší 
z kulturní akce zážitek, pocit sounáležitosti s přáteli a známými, prožitek reálného, 
živého umění a v neposlední míře obohacení a poučení.

jsme nové skladovací prostory a do nich sestěhovali stávající sklady a zázemí z kina 
Panorama, které se mělo v létě zbourat a následně měla začít výstavba nového 
kulturního centra. Ve spolupráci s podnájemcem Rožnovskou kavárnou jsme zre-
konstruovali kavárnu hudebního klubu Vrátnice. Dramaturgové absolvovali inten-
zivní školení pořádané společností Culture Matters. Celý tým agentury byl interně 
proškolen v programu MS Excel. Z kulturních pořadů jsme odvysílali první streamy 
z klubu Vrátnice, prodloužili výstavu Jindřicha Zeithammla v Brillovce a realizovali 
výstavy v galerii na chodbách městského úřadu. Česká republika úspěšně zvládla 
první vlnu pandemie, patřila k nejméně postiženým státům v Evropě. 

V průběhu léta a září jsme za dodržování hygienických omezení uspořádali 
všechny plánované akce. Výpadek jarních koncertů jsme publiku kompenzovali sé-
rií koncertů spojených s promítáním letního kina.

Druhá vlna pandemie přišla na začátku října a kultura zůstala vypnutá dal-
ších 86 dnů až do konce roku. Bohužel se nerozjela ani v době vydání této zprávy. 
Zaměstnanci agentury se ve spolupráci se sociálním odborem městského úřadu 
a Střediskem volného času zapojili do organizování péče o důchodce a lidi posti-
žené nemocí Covid 19. Provozovali jsme infolinku, rozvoz nákupů a obědů, pro 
městskou knihovnu jsme zajišťovali rozvážku knih. O Vánocích jsme vypomohli 
s rozvážkou štědrovečerní večeře. V agentuře jsme zavedli nový software na sprá-
vu a inventarizaci majetku, předělali datovou strukturu, aktualizovali engine 
webových stránek a připravili objednávkový systém na provozování výlepové služ-
by. Celý tým agentury absolvoval školení PO a BOZP. Od prosince jsme jako jedna 
z prvních kulturních agentur v České republice spustili vlastní podcastový pořad 
mapující kulturní dění spojené s naším regionem. Ve spolupráci s TV Beskyd jsme 
realizovali živý přenos rozsvícení vánočního stromu a společně se spolkem Fujaré 
jsme připravili streamy adventních koncertů. 

Tým agentury se schází na pravidelných poradách. Jednou týdně probíhá 
porada dramaturgů, jednou měsíčně porada celé agentury. Všichni zaměstnanci 
jsou informováni o záměrech a požadavcích zřizovatele a také o vývoji situace 
ohledně výstavby kulturního centra. Dramaturgové se aktivně zapojili do přípravy 
kulturní strategie města. 
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2. Kulturní  
 činnost
 nejvýznamnější kulturní projekty v roce 2020
 ▷ 31. ročník hudebního festivalu Valašské folkrockování
 ▷ 4. ročník hudebního festivalu Valašské zkušebny
 ▷ 7. ročník hudebního festivalu Jazzmenu
 ▷ Sochařská expozice Vojtěcha Míči v městském parku
 ▷ Výstava sochaře a malíře Jindřicha Zeithammla
 ▷ Výstava sochaře Matouše Háši
 ▷ Koncert zpěvačky Vladivojna La Chia
 ▷ Koncert zpěvačky Moniky Načevy
 ▷ Koncert písničkáře Xaviera Baumaxy
 ▷ Adventní koncert Liselotte Rokyty a Jaroslava Tůmy

Evropská komise říká – investujte do lidského  
potenciálu –, ale my máme pořád představu,  
že to nejcennější je financovat fyzické věci.  
Všeobecně se ví, že největší poklad  
ve společnosti jsou schopnosti lidí.  
Plán obnovy po pandemii  
by měl být založen především  
na investici do těchto lidských schopností.  
Prostě nechci, aby Česká republika byla  
pouze místem, kam jezdí Netflix točit filmy,  
ale abychom měli vlastní produkci  
a dokázali stát na vlastních nohách.

Lubomír Zaorálek, ministr kultury, 
ArtZóna 1. 12. 2020
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2. 2 Kruh přátel hudby
Koncerty klasické hudby v rámci cyklu Kruhu přá-
tel hudby proběhly regulérně pouze v lednu a úno-
ru. S nástupem pandemie byly další pořady zrušeny. 
Na podzim proběhl pouze zářijový koncert, jehož ná-
vštěvnost byla nízká, většina posluchačů je z řad se-
niorů – rizikové skupiny z hlediska pandemie. Koncer-
ty proběhly s podporou Nadace Českého hudebního 
fondu. Uskutečnily se pouze 3 koncerty s návštěvností 
203 posluchačů.

2. 1 Divadelní představení
Z plánovaných 11 divadelních představení se jich 
uskutečnilo pouze 5. V roce 2020 neproběhlo ani jed-
no představení zájezdových profesionálních soubo-
rů z důvodu pandemie. Uskutečnila se 2 ochotnická 
představení a 3 stand-upy. Absence vhodného di-
vadelního sálu ve městě se projevila odlivem diváků 
do nedalekých obcí Zubří a Zašová a také do okoních 
měst Valašského Mezičíčí a Nového Jičína. Divadlo se 
těší v Rožnově velkému zájmu, ale řada obyvatel volí 
pro divadelní zážitek reprezentativnější prostory a po-
řizují si divadelní předplatné v okolí. Sál v Janíkově 
stodole, který je v provozu pouze mimo topnou 
sezonu, nám neumožňuje zavést divadelní abonentky, 
a tím si podchytit domácí publikum. Celková návštěv-
nost byla 814 diváků.

datum akce počet místo

16. 1. Slzy štěstí – stand up comedy 1 V

22. a 23. 1. Drcla loktem o kredenc 2 K

25. 2. Seznamka aneb proč ještě 
nemám svého Milana? 1 K

10. 3. No a! zrušeno 
Covid 19 K

8. 4. Znovu a líp zrušeno 
Covid 19 JS

25. 5. S tvojí dcerou ne zrušeno 
Covid 19 JS

8. 9. One Knor show – než začnu 1 K

1. 10. Relativita zrušeno 
Covid 19 JS

30. 10. Zticha – Mravenčení zrušeno 
Covid 19 V

18. 11. Veselé velikonoce zrušeno 
Covid 19 JS

12. 12. Radio Ivo zrušeno 
Covid 19 V

celkem 5

datum akce počet místo

21. 1. Lobkowicz trio 1 ZUŠ

18. 2. Duo CD 1 ZUŠ

20. 3. Janáčkova filharmonie zrušeno 
Covid 19 BD

21. 4. Ostrava Brass Quintet zrušeno 
Covid 19 KVS

19. 5. Irena Chřibková – varhany & Jan 
Adamus – hoboj, anglický roh

zrušeno 
Covid 19 KVS

22. 9. Vientomarero duo 1 ZUŠ

13. 10. Jan Ostrý – flétna  
& Silvie Ježková – klavír

zrušeno 
Covid 19 ZUŠ

10. 11. Violoncello dvou generací zrušeno 
Covid 19 ZUŠ

celkem 3

2. 3 Diskuzní a poslechové pořady
Naživo se uskutečnil pouze jeden diskuzní pořad.
Předpremiéra filmu Krajina ve stínu a beseda s produ-
centem Jindřichem Motýlem a představitelem hlavní 
dětské role Tobiášem Šmigurou. Ke konci roku jsme 
spustili nový pravidelný audio pořad Téčko – kulturní 
podcast z Rožnova, který si velice rychle našel své po-
sluchače.

datum akce počet místo

27. 2. Jiří Černý – Rockování zrušeno 
nemoc V

9. 9. Krajina ve stínu – předpremiéra 1 K

15. 10. Na kafe s Händelem zrušeno 
Covid 19 BRI

7. 12. O adventu s knězem Lukášem 
Engelmannem 1 ON-LINE

14. 12. Rozhovor s Petrem Fialou nejen 
o nové desce 1 ON-LINE

21. 12.
S Kristýnou Podzimkovou 
o filmových a divadelních rolích, 
kultuře a covidu

1 ON-LINE

28. 12. S Josefem Bosákem o jeho cestě 
do fotografického ráje 1 ON-LINE

celkem 5



T klub – kulTurní agenTura  |  výroční zpráva 2020

 | 7

2. 4 Klub cestovatelů
Největšímu zájmu publika se těší dlouhodobě cesto-
vatelské přednášky Jiřího Kolbaby. Jeho pořady jsme 
museli přesunout až na rok 2021. Kvůli omezením spo-
jených s vývojem pandemie se podařilo uskutečnit 
pouze 5 pořadů s celkovou návštěvností 233 poslu-
chačů.

2. 5 pořady pro školy
Pořady pro školy skončily již na konci února. S přícho-
dem pandemie byly školy buď zavřené, nebo neměly 
z preventivních důvodů o nabízené pořady zájem.

2. 6 výstavy
V galerii Na Radnici proběhly ve tříměsíčním cyklu 
4 výstavy. První tři byly fotografické. Rožnovského 
fotografa Josefa Koňaříka vystřídal krajinář Marián 
Béreš následovaný místním fotoklubem R9. Poslední 
akcí byla výstava obrazů ateliéru Malba 1 Fakulty umě-
ní Ostravské univerzity. Městský úřad byl několikrát 
v průběhu roku pro veřejnost kvůli pandemii uzavřen.

Ve velkém sále v Brillovce jsme uspořádali vý-
stavu legendárního sochaře a malíře Prof. Jindřicha 
Zeithammla a v září výstavu mladého sochaře Matou-
še Háši. Návštěvnost obou výstav byla ovlivněna pan-
demií.

V letních měsících byla v městském parku vol-
ně přístupná sochařská expozice Vojtěcha Míči. Jeho 
sochy ozvláštnily park na pěti místech, přitahovaly 
pozornost a vyvolávaly diskuze kolemjdoucích. Město 
Rožnov pod Radhoštěm se tak vrátilo na mapu výtvar-
ného umění.

datum akce počet místo

8. 1. – 31. 3. Dvojexpozice 1 GNR

11. 3. – 30. 5.
Jindřich Zeithamml – Obraz 
dne ve dvanácti variacích 
difuze

1 BRI

17. 4. – 28. 7. Kouzlo krajiny 1 GNR

5. 5. – 14. 5. Osvobození Rožnova ve fo-
tografiích 1 WEB

16. 6. – 30. 9. Vojtěch Míča / Situace 1 MP

3. 8. – 30. 9. Tvoř/Tvor/Tvar 1 GNR

27. 8. – 30. 9. Matouš Háša – Odsvětštění 1 BRI

8. 10. – 5. 1. Malba 1 1 GNR

celkem 8

datum akce počet místo

14. 1. Truhlík a Truhlička 1 K

18. 1. Ovečka Shaun ve filmu:  
Farmagedon 1 K

24. 1. Toy Story 4: Příběh hraček 1 K

29. 1. Tajný život mazlíčků 2 1 K

30. 1. Poslední aristokratka 1 K

30. 1. Tajný život mazlíčků 2 1 K

25. 2. Zapomenutá pohádka 1 K

23. 4. O chaloupce z perníku zrušeno 
Covid 19 K

celkem 7

datum akce počet místo

17. 1. Slávek Král: Stopem se psem 
v Asii 1 V

20. 2. Snadno do světa – cestování 
za hubičku 1 K

12. 3. Barbora Polášková – Japonsko 1 V

29. 4. Jiří Kolbaba: Norsko – oslava 
přírody

přesunuto 
Covid 19 JS

11. 6. Jiří Kalát: Stopy vedou do Íránu 1 K

10. 9. Dobroběžník v Africe 1 V

15. 10.
Ekvádor: Od Galapág přes 
Amazonii po vrcholky rovníko-
vých And

zrušeno 
Covid 19 V

5. 11. Jiří Kolbaba: Norsko – oslava 
přírody

přesunuto 
Covid 19 K

celkem 5
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2. 7 Koncerty
Hudební klub Vrátnice je místem, kde se odehrává 
většina koncertů v Rožnově. Dramaturgie se soustředí 
na klubovou nezávislou scénu. Pro rok 2020 jsme při-
pravili nově sérii koncertů pod značkou Blues & Jazz 
Notes. Navazujeme tak na úspěšné Jazzmenu a zájem 
publika o tento hudební žánr. Kvůli pandemii se poda-
řilo zrealizovat pouze menší část naplánovaných akcí. 
Místo živých koncertů jsme odvysílali několik streamů. 

Očekávaný koncert D. Y. K. Tour byl přeložen 
na rok 2021. Jarní výpadek jsme částečně nahradili tře-
mi koncerty spojenými s letním kinem. Na podzim jsme 
připravili koncerty Czech Ensemble Baroque a VUS 
Ondráš z kostela Všech svatých. Oba jsou přesunuty 
na rok 2021 včetně plánovaných besed. V závěru roku 
jsme realizovali dva streamy adventních koncertů. Cel-
ková návštěvnost koncertů byla 2 460 posluchačů.

2. 8 Hudební festivaly
V roce 2020 jsme uspořádali tři hudební festivaly ze 
čtyř plánovaných. Oupn Ér na rožnovském koupališti 
byl zrušen bez náhrady kvůli pandemii. 31. ročník Va-
lašského folkrockování se stal událostí sezony. Bylo 
vyprodáno, na festivalu panovala úžasná atmosféra. 
Vydařily se také Valašské zkušebny. 4. ročník jsme 
vrátili na původní místo – náměstí 1. máje, kde 
festival začínal. Skupiny se střídaly na hlavním podiu 
a v klubu Vrátnice. Koncept otevřeného venkovního 
prostoru bez oplocení a přijatelné vstupné se 
osvědčil. Festival Jazzmenu byl po úspěšném rozjezdu 
zastaven pandemií. Ze čtyř vyprodaných koncertů se 
uskutečnily pouze první dva. Celkem festivaly navští-
vilo 1 565 posluchačů.

datum akce počet místo

29. 4. Zbyněk Terner Jam Band (stream) 1 V

16. 5. Ed Frazer zrušeno 
Covid 19 V

20. 5. Z Horní Dolní a dál na jih (stream) 1 V

29. 5. D.Y.K. Tour 2020 přesunuto 
Covid 19 VMP

16. 6. Heimat 1 HA

20. 6. Chorobopop, Pacino, Protijed 1 V

12. 7. Swingalia 1 HA

16. 7. Načeva a Zdivočelí koně 1 HA

26. 7. Kudla s kapelou v krabici 1 HA

30. 7. Xavier Baumaxa 1 BRI

9. 8. Spolektiv 1 HA

13. 8. Lenka Lo Hrůzová & Logarytmy 1 K

30. 8. Rožnovanka 1 HA

5. 9. Paramount Styles Trio (NY), 
Aran Epochal, Zhasni, Tilikum 1 V

27. 9. Sabot (USA), Zabloudil-A 1 V

2. 10. Labashheda (NL), Innoxia Cor-
pora, Snackthief

zrušeno 
Covid 19 V

16. 10. Zrní – Nebeský klid tour 2020 přesunuto 
Covid 19 V

19. 10. Merta – Hrubý – Fencl zrušeno 
Covid 19 V

20. 10. Czech Ensemble Baroque zrušeno 
Covid 19 KVS

31. 10. Silent Stream of Godless Elegy zrušeno 
Covid 19 V

7. 11. Muzikant Králíček zrušeno 
Covid 19 V

14. 11. Or, Vlněna zrušeno 
Covid 19 V

20. 11. Už Jsme Doma zrušeno 
Covid 19 V

24. 11. PKM zrušeno 
Covid 19 V

2. 12. Terner vánoční zrušeno 
Covid 19 HE

5. 12. Alpha Strategy, Chorobopop zrušeno 
Covid 19 V

15. 12. Cesta Světla zrušeno 
Covid 19 KVS

13. 12. Liselotte Rokyta & Jaroslav 
Tůma (stream) 1 KVS

20. 12. Plaisirs de musique trio (stream) 1 EK

celkem 20

datum akce počet místo

31. 1. Kowall Company (CZ), The Royal 
State (I)

zrušeno 
nemoc V

8. 2. První hoře, Duševní otřes 1 V

14. 2. Goji, Accident Instantané (F) 1 V

22. 2. Stopa, Biograf Band 1 V

26. 2. Rudy Horvat & Fragments 1 V

7. 3. Vladivojna La Chia & 4Trio 1 V

25. 3. June Cocó (D), Moonshye (CZ) zrušeno 
Covid 19 V

28. 3. Krank, Laundered Syrup zrušeno 
Covid 19 V

1. 4. Kristina Barta Event Horizon zrušeno 
Covid 19 V

15. 4. Juwana Jenkins Blues Band zrušeno 
Covid 19 V

25. 4. Bubolet Babu (Reggae / Nová 
Vlna Praha)

zrušeno 
Covid 19 V

datum akce počet místo

13. 6. Oupn Ér Rožnov II zrušeno 
Covid 19 KOU

22. 8. 31. Valašské folkrockování 1 VMP

11. 9. Valašské zkušebny 4 1 V

16. 9. Jazzmenu – Allison Wheeler 
Quartet 1 V

30. 9. Jazzmenu – Purple is The Color 
(CZ/AUT) 1 V

14. 10. Jazzmenu – Django Jet (CZ) přesunuto 
Covid 19 BRA

27. 10. Jazzmenu – Bee Bakare Trio 
(UK/CZ/SK)

zrušeno 
Covid 19 AGH

celkem 4
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2. 9 Filmové festivaly
V kině Panorama proběhly dva filmové festivaly, Expe-
diční kamera a Jeden svět. Snow film fest byl zrušen 
kvůli pandemii. Také průběh festivalu Jeden svět byl 
značně omezen. Neproběhly žádné projekce pro školy 
ani žádný doprovodný program a besedy. Přesto jsme 
rádi, že se podařilo tradici festivalu Jeden svět v Rož-
nově udržet. Filmové festivaly navštívilo pouze 117 di-
váků.

2. 11 ostatní kulturní pořady
Pro město Rožnov pod Radhoštěm organizujeme 
v průběhu roku řadu společenských akcí s kulturním 
programem. Většina jich byla z důvodu pandemie zru-
šena. Novou akcí bylo loučení s kinem Panorama pod 
názvem Poslední klapka. Akce byla určena pro rodiny 
s dětmi a všechny, co rádi chodí do kina. Stavba nového 
kulturního centra nebyla zahájena podle předpokladu 
a kino se nezbouralo. Úspěšně proběhl již 14. ročník 
soutěže Kvetoucí město. Zkrátka nepřišli ani jubilanti, 
na koci roku obdrželi poštou blahopřání a osobní gra-
tulaci od místostarosty Jana Kučery. Při rozsvěcování 
vánočního stromu, který musel probíhat bez diváků, 
jsme si poprvé vyzkoušeli přímý televizní přenos. 

2. 10 Jarmarky
Josefský i Všesvatský jarmark na Masarykově náměstí 
v Rožnově pod Radhoštěm byly z důvodu pandemie 
zrušeny bez náhrady.

datum akce počet místo

6. 3. Expediční kamera 1 K

5. – 8. 10. Jeden svět – až naprší a uschne 1 K

celkem 2

datum akce počet místo

20. – 21. 3. Josefský jarmark zrušeno 
Covid 19 TGM

23. – 24. 10. Všesvatský jarmark zrušeno 
Covid 19 TGM

celkem 0

datum akce počet místo

17. – 24. 3. Vybroušený tvar 1 zrušeno 
Covid 19 BRI

14. 4. Vybroušený tvar 2 zrušeno 
Covid 19 BRI

24. 4. Sportovec roku zrušeno 
Covid 19 K

10. 5. Den matek zrušeno 
Covid 19 K

18. 6. Setkání jubilantů zrušeno 
Covid 19 HE

27. 6. Poslední klapka aneb za dva 
roky to roztočíme... 1 K

23. 9. 14. ročník Kvetoucí město 1 RPR

30. 9. Jsme stále mladí zrušeno 
Covid 19 JS

12. 11. Setkání jubilantů zrušeno 
Covid 19 HE

27. 11. Rozsvícení vánočního stro-
mu (TV přenos) 1 TGM

7. – 11. 12. Vánoce na náměstí zrušeno 
Covid 19 TGM

9. 12. Česko zpívá koledy zrušeno 
Covid 19 TGM

celkem 3
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2. 13 Kino panorama
Snahou kina Panorama je, stejně jako v předchozích 
letech, nabízet publiku co nejpestřejší dramaturgii. 
Tedy program sestavený ze snímků různorodých for-
mátů a žánrů, které mají potenciál oslovit a zaujmout 
všechny věkové a zájmové skupiny obyvatel města 
a okolí.
I díky tomu se návštěvnost filmových projekcí držela 
v první čtvrtině roku na velmi dobré úrovni. Absolut-
ním diváckým hitem prvního kvartálu se stal doku-
ment Víta Klusáka a Barbory Chalupové V síti. Mimo 
pravidelné večerní projekce funguje při kině stálý Fil-
mový klub, jež pravidelně nabízí jak svým členům, tak 
veřejnosti zajímavé snímky české a světové kinema-
tografie. Ještě před uzavřením kin v polovině března 
jsme stihli uspořádat tradiční filmový festival Expedič-
ní kamera. Po lockdownu bylo kino uzavřené a zaháji-
lo promítání 1. června. Návštěvnost ovšem odpovídala 
obavám lidí ze shromažďování se v uzavřených prosto-
rech a návštěvnost na jednotlivé projekce nedosaho-
vala ani zdaleka obvyklé úrovně. Mírný obrat k lepší-
mu přišel až v září, kdy se návštěvnost dostala alespoň 
na 50 % obvyklého průměru. Na začátku října proběhl 
odložený festival Jeden svět. Ovšem bez dopoledních 
školních projekcí a s minimálním zájmem publika. Byl 
historicky nejméně úspěšným za svou 21letou existen-
ci. Od 11. října až do konce roku bylo opět kino uzavře-
né z důvodů pandemie.

2. 12 Kulturní akce na zakázku
Akce na zakázku jsme připravili pouze dvě pro město 
Rožnov pod Radhoštěm. Jednalo se o kulturní pro-
gram na Jarmarku neziskovek a na sportovní akci Běh 
rodným krajem Emila Zátopka. Další plánované akce 
pro naše partnery byly zrušeny z důvodu pandemie.

datum akce počet místo

7. 3. Ples NXP zrušeno 
Covid 19 ZAŠ

13. 6. ON Semiconductor Family Day zrušeno 
Covid 19 KSH

26. – 27. 6. Dny města zrušeno 
Covid 19 PAL

9. 9. David Stypka & Bandjeez 1 TGM

19. 9. Rocky Eagles v rámci Běhu rod-
ným krajem Emila Zátopka 1 NMP

celkem 2

použité zkratky:

AGH hotel AGH
BD Beskydské divadlo Nový Jičín
BRA Brasserie Avion
BRI Brillovka
GNR Galerie Na Radnici
HA hudební altán v parku
HE hotel Energetic
JS Janíkova stodola
K kino Panorama
KOU Rožnovské koupaliště
KSH Kemp Sport a sportovní hala
KVS kostel Všech svatých
MU Městský úřad
NMP Národní muzeum v přírodě
PAL ulice Palackého
TGM Masarykovo náměstí
V hudební klub Vrátnice
ZAŠ kulturní dům Zašová
ZUŠ Základní umělecká škola
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Matouš Háša
Odsvětštění / desecularizatiOn

27. 8. – 30. 9. 2020

Pořadatel 

Ve spolupráci 

Brillovka – velký sál
Po–Pá 10:00–12:00 / 13:00–17:00  

So 11:00–14:00

foto © Marcel Rozhoň

výběr z pořádaných akcí
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3

3. Statistické  
 údaje
 nejdůležitější čísla za rok 2020
 ▷ 64 uskutečněných kulturních a společenských akcí ze 139 plánovaných
 ▷ 21 377 návštěvníků těchto akcí
 ▷ 290 filmových projekcí v kině Panorama
 ▷ 6 728 diváků filmových projekcí
 ▷ 49 kulturních a společenských akcí na Vrátnici
 ▷ 10 698 930 Kč roční obrat z plánovaných 16 500 000 Kč
 ▷ 293 535 Kč hospodářský výsledek

Kultura má pro nás cenu,  
nelze ji jednoduše nazývat  
volnočasovou aktivitou.  
Žádný národ nevydělal na kultuře,  
ale každý prodělal na nekulturnosti.  
Jedna jednotka vložená do kultury  
generuje v multiplikacích až šestinásobek.  
V době krize se nemá šetřit,  
ale dobře investovat. 

Stanislav Moša, ředitel městského divadla Brno, 
ArtZóna 3. 11. 2020
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3. 1 Souhrnná čísla k programu TKa
V roce 2020 ovlivnila pořádání kulturních akcí pandemie Covid 19. Ze 139 plánova-
ných akcí uspořádala TKA 64 akcí, které navštívilo 21 377 návštěvníků. Nově jsme 
uspořádali bluesové koncerty pod značkou Blues & Jazz Notes, realizovali sochař-
skou expozici v městském parku, začali se loučit s budovou kina Panorama rodin-
ným odpolednem Poslední klapka, uspořádali tři koncerty spojené s letním kinem, 
připravili dvě besedy Na kafe s… navazující na koncerty vážné hudby v kostele 
Všech svatých.

Návštěvnost akcí byla od března do konce roku ovlivněna vládními nařízení-
mi a také obavami z šíření pandemie.

Pořady podle druhu akce

64

koncerty (20)

filmové festivaly (2)

pořady pro školy (7)

klub cestovatelů (5)
divadelní představení (5)

akce na zakázku (2)
ostatní pořady (3)

diskuzní 
a poslechové 

pořady (5)

Kruh přátel hudby (3)

hudební festivaly (4)

výstavy (8)

Pořady podle CS

prázdné 
hnízdo (56)

senioři (41)
mladí produktivní

věk (34)

rodiny s dětmi (9)

studenti (7)

děti (18)

turisté (11)

Pořady podle návštěvnosti

21 377filmové festivaly (117)

pořady pro školy (974) klub cestovatelů (233)

divadelní představení (814)
akce na zakázku (650)

ostatní pořady (1 743)

koncerty (2 160)

diskuzní a poslechové pořady (920)

Kruh přátel hudby (203)

hudební festivaly (1 565)

výstavy
(odhad 11 998)
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Kino panorama
V roce 2020 proběhlo v kině Panorama včetně školních projekcí celkem 290 filmo-
vých představení, které navštívilo 6 728 diváků. Po provozní stránce nebyly měsí-
ce, po které bylo kino otevřeno a promítalo se, nijak neobvyklé. 

Budova a její součásti odpovídají svému stáří, daří se je prozatím držet v pro-
vozuschopném stavu a dodržovat veškeré zásady bezpečného provozu pro divá-
ky. Projekční a zvuková technika je, díky pravidelnému servisu, i přes svůj vyšší 
věk v dobrém stavu. Změny ve stabilním týmu zaměstnanců kina jsou minimální, 
v roce 2020 proběhla výměna jednoho z promítačů. 

LEDEN ÚNOR BŘEZEN DUBEN KVĚTEN ČERVEN ČERVENEC SRPEN ZÁŘÍ ŘÍJEN LISTOPAD PROSINEC CELKEM

5000

10 000

15 000

20 000

25 000

Návštěvnost kina 2019 vs 2020

27
 5

15
6 

72
8

20
19

20
20

Pořady kina podle typu projekce

290

pravidelné večerní 
projekce (266)

promítání pro školy (5)

festivalové projekce (13)
filmový klub (3)

promítání pro seniory (3)

Pořady kina podle návštěvnosti

6 728

pravidelné večerní 
projekce (5 750)

promítání pro školy (662)

festivalové projekce (117)
filmový klub (36)

promítání pro seniory (163)
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Hudební klub vrátnice
V hudebním klubu Vrátnice proběhlo 49 kulturních a společenských akcí. TKA 
pořádá ve Vrátnici především koncerty, dále cestovatelské pořady, besedy, malé 
divadelní formy a projekce artových filmů. Klub nabízí posluchačům velké spek-
trum hudebních žánrů jako rock, punk, alternativní hudba, jazz, folk, elektronic-
kou hudbu, metal a také pop. Interpreti k nám přijíždějí nejčastěji z České repub-
liky a Slovenska, ale i jiných zemí. V roce 2020 jsme zahájili nový cyklus Blues & 
Jazz Notes, na kterém spolupracujeme se Zbyňkem Ternerem. Navazujeme tak 
na úspěšnou několikaletou spolupráci na festivalu Jazzmenu, jehož dva koncerty 
proběhly v klubu také v letošním roce. Nejočekávanějším umělcům sezony, jako 
byli Newyorčanka Jarboe a kapela Zrní, stejně jako řadě dalších, se vystoupení ne-
podařilo z důvodů pandemie zrealizovat. Přesto měli diváci co zažít – experimen-
tální rockové První hoře, americkou jazzovou zpěvačku Alison Wheeler, Načevu 
s programem „Zdivočelí koně“, Vladivojnu s kapelou a další hudebníky. Na pódiu 
se během festivalu Valašské zkušebny vystřídalo několik místních kapel. 

Během jarní vlny pandemie jsme z klubu streamovali koncerty, od listopadu 
se z Vrátnice stalo mimo jiné nahrávací studio pro sérii podcastů Téčko. 

Rožnovská kavárna pořádá převážně komunitní akce. Nejnavštěvovanějším 
pořadem je Hospodský kvíz, který se koná pravidelně jednou za dva týdny. 

Prostory klubu jsou rovněž pronajímány k pořádání společenských a kultur-
ních akcí, oslav a školení. Několikrát jsme poskytli zázemí neziskovým organizacím 
Auxilium a Bečvanské maměnky pro jejich činnost.

Pořady v klubu Vrátnice podle pořadatele

49

pořadatel TKA (14)
pronájmy (11)

pořadatel 
kavárna (24)

Pořady v klubu Vrátnice podle žánru

49

koncerty (18)
společenské akce (16)

poslechové pořady 
a besedy (1)

divadla a stand-up 
comedy (3)

filmové projekce (1)

jiné (10)
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3. 3 výsledky kontrol

všeobecná zdravotní pojišťovna čr – 28. 1. 2020
Předmět kontroly: 
▷ kontrola plateb pojistného na veřejné zdravotní pojištění a dodržování  
 ostatních povinností plátce pojistného
Kontrolované období:
1. 12. 2015 – 31. 12. 2019
Výsledek kontroly: 
Provedená kontrola nezjistila žádné nedostatky a opatření nebyla uložena.

Město rožnov – 21. 9. 2020
Předmět kontroly: 
▷ kontrola hospodaření s veřejnými finančními prostředky příspěvkové  
 organizace ve smyslu § 11 odst. 4 písm. a) zákona 320/2001 Sb. o finanční  
 kontrole
▷ zjištění přiměřenosti a účinnosti systému finanční kontroly podle § 9  
 zákona 320/2001 Sb., o finanční kontrole
▷ zjištění věrného a poctivého obrazu předmětu účetnictví podle § 8 zákona  
 č. 563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění
Kontrolované období: 
rok 2019
Výsledek kontroly: 
Provedená kontrola nezjistila v kontrolovaném účetním období žádné skutečnosti 
nasvědčující porušení rozpočtové kázně, neoprávněné použití peněžních prostřed-
ků státního rozpočtu nebo finančních prostředků zřizovatele, nesprávné použití 
nebo zadržení peněžních prostředků státu nebo zřizovatele, neprovedení odvodu 
příspěvkovou organizací, neprovedení odvodu stanoveného zřizovatelem a neulo-
žila organizaci žádná opatření k nápravě podle § 18, odst. 1 zákona 320/2001 Sb.

3. 2 Souhrnná čísla k hospodaření

Hospodářský výsledek TKa za rok 2020
Obrat TKA je nižší o necelých 6 milionů korun oproti předpokladu. Tento výpadek 
je způsoben omezením činnosti agentury z důvodů pandemie. Výrazný pokles je 
z příjmu za vstupné pořádaných akcí a zisk z doplňkové činnosti poklesl na mini-
mum. Čerpání financí z grantů stouplo meziročně na dvojnásobek. Podařilo se také 
navýšit příjmy z reklamy a propagace. Přes velice složitý rok skončilo hospodaření 
agentury se ziskem 293 535 Kč. 

Hospodaření kina panorama za rok 2020
Kino Panorama vykázalo nejnižší tržbu za prodané vstupenky za posledních 13 let. 
Provoz kina byl dotován z rozpočtu TKA částkou 417 719 Kč.

Roční obrat T klubu – kulturní agentury v roce 2020 10 698 930 Kč

Dotace 7 870 000 Kč

Transfer digitalizace 51 147 Kč

Čerpání fondů 83 000 Kč

Granty 103 000 Kč

Reklama a propagace 668 950 Kč

Vlastní zdroje (výnosy z pronájmů, tržby za vstupné, jarmark, publikace atd.) 1 922 833 Kč

Hospodářský výsledek T klubu – kulturní agentury za rok 2020 293 535 Kč

Příjmy z provozu kina Panorama v roce 2020 1 337 773 Kč

Tržba za prodané vstupenky 713 785 Kč

Příjem z reklamy 26 400 Kč

Ostatní 179 869 Kč

Provozní příspěvek 417 719 Kč

Náklady na provoz kina Panorama v roce 2020 1 337 773 Kč

Půjčovné za filmové kopie 425 328 Kč

Energie 204 756 Kč

Provoz 693 780 Kč

Fond kinematografie + OSA 13 909 Kč
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4

4. Realizace  
 kulturních  
 pořadů
4. 1 Spolupráce
Při organizování akcí spolupracujeme s řadou organizací, spolků, firem a jednot-
livců. Nejdůležitějším partnerem je pro nás Město Rožnov, dále rožnovské základ-
ní a střední školy, základní umělecká škola, Národní muzeum v přírodě, městská 
knihovna a řada dalších. Realizace náročnějších akcí se neobejde bez spolupráce 
s řadou subdodavatelů a specialistů ve svém oboru. Velké poděkování patří také 
všem, kteří nezištně pomáhají TKA svou prací, radou a zkušenostmi, které jsou 
k nezaplacení.

Na druhou stranu TKA vypomáhá ostatním subjektům při pořádání jejich 
akcí. Technická výpomoc spočívá převážně v zapůjčování mobiliáře a ozvučovací 
techniky, mediální pomoc s propagací akcí vylepováním plakátů a šířením infor-
mací v on-line prostředí a na sociálních sítích. 

V průběhu roku jsme několikrát poskytli v dopoledních hodinách bezplatně 
prostory klubu Vrátnice komunitnímu centru Bečvanské maměnky a společnosti 
Auxilium o.p.s., která je poskytovatelem sociálních služeb podporujících život ro-
din pečujících o děti a osoby s nejtěžším stupněm ZP. 

Kultura v evropském měřítku  
je strašně důležitá pro ekonomiku  
a pro mentální zdraví nás všech.  
Mělo by se jasně říct, co jsou priority  
tohoto státu v oblasti kultury.  
Pak se možná stane, když si starosta  
přečte, že pokud postaví nový kulturák  
a stát mu na to ještě přidá, přestanou  
mladí lidé opouštět jeho obec.  
V kultuře a kreativních průmyslech  
je opravdová budoucnost.

Štěpán Kubišta, předseda asociace 
nezávislých divadel a ředitel Jatka 78, 
ArtZóna 1. 12. 2020
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4. 3 nákupy, revize, opravy technického vybavení
V roce 2020 měla agentura své sídlo v budově Komerčních domů, 1. máje 1000. 
Od 1. května si pronajala volný prostor sousedící s kanceláří agentury za účelem 
rozšíření skladovacích prostor. Sestěhovány zde byly věci ze skladů agentury 
a kina Panorama.

V klubu Vrátnice byla dokoupena nová audio technika a rozšířeno pódium. 
Hudební klub se v době pandemie proměnil v natáčecí studio on-line pořadů a na-
hrávací studio podcastů. V průběhu jarní vlny pandemie proběhla kompletní re-
konstrukce prostoru kavárny. Výmalba a drobné řemeslné práce jsme provedli své-
pomocí. Nájemce kavárny se významně podílel na rekonstrukci nejen odvedenou 
prací, ale také finančně.

V kině Panorama proběhly standardní provozní opravy a údržba technické-
ho vybavení. V době odstávky z důvodů pandemie bylo kino temperováno a pravi-
delně kontrolováno. 

Služební auto je na hranici životnosti, v průběhu roku bylo několikrát servi-
sováno.

4. 2 zaměstnanci a profesní vzdělávání
TKA v roce 2020 zaměstnávala celkem 9 zaměstnanců na hlavní pracovní poměr. 
Na dohodu o pracovní činnosti v TKA bylo zaměstnáno 11 zaměstnanců. Přepočte-
ný stav na plné úvazky činil 9,12. 

Všichni zaměstnanci TKA se zúčastnili školení BOZP a školení PO. Zaměst-
nanci, kteří využívají služební vůz, absolvovali školení referenčních řidičů. Další 
školení a vzdělávání absolvovali pracovníci TKA v průběhu roku 2020 individuálně 
dle svého pracovního zařazení. Některých školení se zúčastnili také dohodáři.

datum školení počet zaměst-
nanců/DPČ a DPP místo

27. 4. – 27. 5. projektový management v kultuře,  
Culture Matters s.r.o., Brno, lektor Hana Průchová 1 ON-LINE

28. 5. – 7. 7. Grantový fundraising,  
Culture Matters s.r.o., Brno, lektor Petr Machálek 1 ON-LINE

27. 4. – 27. 5. Kultura a média,  
Culture Matters s.r.o., Brno, lektor PhDr. Jan Tomandl 1 ON-LINE

26. 5. a 2. 7. program MS Excel, TKA, lektor Pavel Švarc 8 TKA

7. 10. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci,  
Z + M SAFETY, Ostrava, lektor Gabriela Bordovská 9/11 V

7. 10. požární ochrana,  
Z + M SAFETY, Ostrava, lektor Gabriela Bordovská 9/11 V

7. 10. Školení referenčních řidičů,  
Z + M SAFETY, Ostrava, lektor Gabriela Bordovská 2 V

12. 11. audio moderace a tvorba podcastů,  
Český rozhlas Brno, lektor Martina Pouchlá 4/4 ON-LINE

24. 11. Inventarizace majetku a závazků u po,  
Integra Centrum s.r.o., Brno, lektor Ing. Hana Juráňová 1 ON-LINE

celkem 36/26

Nákupy cena

Tablet Apple 10 000 Kč

Podesta (2x) 27 300 Kč

Mikrofon (5x) 27 400 Kč

Vrátnice vybavení 70 000 Kč

Mobil Apple 8 800 Kč

SW PED registrace CSUIS 7 000 Kč

SW EMA evidence majetku 27 800 Kč

Opravy a revize cena

Opravy auta 12 000 Kč

Revize 31 000 Kč

Ostatní opravy, výměny 4 700 Kč
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4. 6 partneři
Významnou položkou při realizaci kulturních akcí jsou příjmy z reklamy a propaga-
ce od partnerů agentury. Naší prioritou je navázání dlouhodobé spolupráce, tomu 
odpovídá budování vzájemné důvěry a plnění závazků ze strany TKA. 

I přes složitý rok se nám podařilo počet partnerů navýšit. Z důvodů pandemie 
byla řada akcí zrušena nebo přesunuta. S tím souviselo také přesouvání plnění pro 
partnery. Většina si vybrala náhradní plnění a nepožadovala vrácení sponzorského 
příspěvku. Všem partnerům děkujeme za jejich přístup a podporu v roce 2020.

Při propagací akcí jsme spolupracovali s mediální partnery. 

4. 4 realizované projekty a granty

4. 5 Finanční dary

instituce podpořený projekt výše podpory

Nadace Český hudební fond Kruh přátel hudby pro sezónu 2020/2021  
(v roce 2020 nevyužito, přesunuto do roku 2021) 13 000 Kč

Zlínský kraj hudební festival Valašské folkrockování 61 900 Kč

Zlínský kraj hudební festival Valašské zkušebny 41 100 Kč

celkem 3 116 000 Kč

dárce podpořený projekt výše podpory

CS CABOT, spol. s r. o. hudební festival Valašské folkrockování 10 000 Kč

celkem 1 10 000 Kč

aGH a. s.

Brose Cz spol. s r.o.

CIE plasty Cz, s. r. o.

CoLaS Cz, a. s.

CS CaBoT, spol. s r. o.

DEza, a. s.

Dolda Trans s. r. o.

ELonG Elektro rožnov s. r. o.

EMBEX s. r. o.

FCC česká republika, s. r. o.

Grafia nova s. r. o.

Izolace Moural s. r. o.

InGDop s. r. o.

JanEK spol. s r.o.

JD rozhlasy s. r. o.

KIaora jazykové centrum s. r. o.

LISS, a. s.

Brillovka

Deník

Enotria

IC rožnov pod radhoštěm

národní muzeum v přírodě

rádio rock Max

Spektrum rožnovska

Tv Beskyd

MErCUrY STar s.r.o.

M&M reality

myonic s. r. o.

nXp

okna Triogas s.r.o.

on SEMIConDUCTor CzECH rEpUBLIC, s. r. o.

průmyslové podlahy plaček a.s.

raMaCH-aUTo s.r.o.

rEMaK a.s.

repont s.r.o.

roBE lighting s. r. o.

SaTES Morava spol. s r. o.

SEnSIT s.r.o.

SCHoTT s.r.o.

Solartec MED s. r. o.

TKr JaŠEK s. r. o.

vaKUUM SErvIS s. r. o.

omezení kulturních akcí v roce 2020

70 dnů

1. 1. ‒ 10. 3.

93 dnů

11. 3. ‒ 11. 6.

86 dnů

7. 10. ‒ 31. 12.

116 dnů

12. 6. ‒ 6. 10.

:-( 179 dnů:-) 186 dnů
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4. 7 ocenění práce
Odměnou pro celý tým TKA je spokojený návštěvník a zájem o pořádané akce ze 
strany publika. Před jarní vlnou pandemie měly pořádané akce vysokou návštěv-
nost. V průběhu léta byly ve společnosti znát obavy a opatrnost, přesto byla ná-
vštěvnost slušná. Festival Valašské folkrockování s omezenou kapacitou 1000 
účastníků byl vyprodaný. Naopak podzimní výstava Matouše Háši v Brillovce se 
nesetkala s velkým zájmem. Přenosy adventních koncertů a podcasty, které jsme 
začali vysílat od prosince, měly velice slušnou sledovanost.

4. 8 propagace
Zdrojem informací o pořádáných kulturních akcích pro veřejnost jsou webové 
stránky agentury www.tka.cz a hudebního klubu www.vratnice.com s přesahy 
do sociálních sítí a s on-line prodejem vstupenek přes portál Ticketware. Od ledna 
má web agentury nový moderní vzhled a přehledné, uživatelsky přívětivé členění.

Hlavním komunikačním kanálem je Facebook. Informace o akcích je dále ší-
řeno přes kulturní a turistické webové portály. Pravidelně každý týden rozesíláme 
mailing s annoncí akcí v následujícím týdnu. Vzhled mailingu byl změněn obdobně 
jako webové stránky. Tím je pokryta propagace v on-line prostředí.

Měsíčně vydáváme souhrnný plakát s programem TKA, plakát s programem 
kina Panorama a souhrnný plakát klubu Vrátnice. Měsíční plakáty TKA a kina Pano-
rama jsou distribuovány do všech vchodů na rožnovských sídlištích, firem v regio-
nu, hotelů, partnerům a vylepeny na výlepových plochách v mikroregionu. Každá 
akce má také svůj vlastní plakát vylepovaný v Rožnově a okolí.

Pravidelně spolupracujeme s regionální TV Beskyd. V roce 2020 jsme vydali 
18 tiskových zpráv, informace o akcích jsou zveřejňovány jak v regionálních, tak ce-
lostátních periodikách. Úzce spolupracujeme s měsíčníkem Spektrum Rožnovska. 
Hudební festivaly jsme promovali formou rozhlasových spotů na rádiu Zlín a rádiu 
Rock Max.

Na propagaci akcí spolupracujeme také s našimi partnery, kteří informují 
své zaměstnance v rámci firemní komunikace. Ze všech akcí je pořizována fotodo-
kumentace a z vybraných akcí také videodokumentace.

FANOUŠCI NOVÍ FANOUŠCI PŘÍSPĚVKY MÁM ZÁJEM

Aktivita na Facebooku
TKA
VRÁTNICE
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Google analytics www.tka.cz
sledováno od 18. 3. 2019

http://www.tka.cz
http://www.vratnice.com
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5. Závěr
V roce 2020 měla TKA v plánu uspořádat řadu významných kulturních akcí. Kvů-
li pandemii se jich však uskutečnila méně než polovina. Nekonaly se Dny města, 
Josefský ani Všesvatský jarmark, Vánoce na náměstí, Sportovec roku, koncert  
D. Y. K. Tour, hudební festival Oupn Ér a desítky dalších koncertů, besed, akcí a spo-
lečenských pořadů. Kino Panorama zaznamenalo nejhorší rok od doby, kdy je pod 
správou TKA, propad tržeb byl přes 2 miliony korun oproti předchozímu roku. 

Pandemie zasáhla také do harmonogramu výstavby kulturního centra. V roce 
2020 se nepodařilo vysoutěžit dodavatele stavby a realizace projektu je ohrožena.

Přestože byl rok 2020 velice složitý, zvládla jej agentura úspěšně. S prv-
ní vlnou pandemie jsme přešli na úsporný režim a snažili se ušetřit co nejvíce fi-
nančních prostředků na pokrytí očekávaných ztrát. Obrat agentury byl nakonec 
nižší o necelých 6 milionů korun oproti předpokladu, příjmy z doplňkové činnosti 
minimální, přesto se nám podařilo skončit s kladným hospodářským výsledkem. 
Agentura fungovala bez přestávky po celý rok. Kromě vlastní činnosti se v době 
pandemie aktivně zapojila do výpomoci potřebným.

Intenzivně jsme spolupracovali se zřizovatelem na přípravě nové kulturní 
strategie města. Široká diskuze s ostatními kulturními subjekty ve městě a odbor-
ný pohled agentury ON Plan byly přínosné také pro transformaci agentury, se kte-
rou jsme započali v roce 2019.

Uvědomujeme si, že pandemie změnila život společnosti a návrat do „nor-
málního života“ bude dlouhý. Vše zlé je k něčemu dobré ‒ lidé si více začali vážit 
všeho, co kvůli pandemii ztrácejí, umělci přichází s novými projekty, naučili jsme 
se používat nejmodernější technologie a komunikační kanály, zavádíme do pro-
gramu nové typy pořadů. Je před námi další složitý rok a s ním i další výzvy. Pevně 
věřím, že jej zvládneme a přineseme do Rožnova pod Radhoštěm zajímavé impul-
zy, kulturní a společenské akce.

 26. února 2021
 Mgr. Jakub Sobotka

4. 9 Doplňková činnost
Doplňková činnost navazuje na hlavní činnost agentury. V účetnictví se vede od-
děleně. Zisk z doplňkové činnosti je použit ve prospěch hlavní činnosti. Z důvodu 
pandemie se neuskutečnila žádná akce pořádaná na zakázku pro komerčního 
partnera. Zrealizovali jsme pouze dvě akce pro Město Rožnov – kulturní program 
na Jarmarku neziskovek a Běhu rodným krajem Emila Zátopka. Také příjmy z pro-
nájmů prostor kina Panorama a hudebního klubu Vrátnice byly minimální. Beze 
změny jsme provozovali podnájem prosklených vývěsních skříněk ve městě. Zisk 
v doplňkové činnosti TKA za rok 2020 činil 11 160,30 Kč.

226 829

zisk v Kč

Zisk 
z doplňkové 
činnosti 

2019
2020

11 160
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Jsme moc rádi za každou zpětnou vazbu...

Velice děkujeme za skvělou spo-
lupráci na akci v Rožnově. Takto 
dobře připravené podklady jsem 
u agentury dlouho nezažila. Vaše 
příprava před akcí týkající se pro-
dukce mne mile překvapila, také 
drobné změny na místě se dořeši-
ly velmi rychle. Spolupráce s vaší 
agenturou byla velmi příjemná.
Petra Tešnarová

Ještě jednou chci poděko-
vat Vám osobně paní Renato 
za precizní instalaci mé výstavy 
na chodbách městského úřadu. 
Velké díky!
Josef Koňařík

Naprosto, ale fakt naprosto 
skvělý zvuk ve Vrátnici – music 
clubu v Rožnově pod Radhoštěm! 
Seděl jsem po hraní úplně hoto-
vej, o dvě kila vyzářený energie 
songama lehčí a fakt šťastnej, že 
můžu občas zažívat, kdy všechno 
zní tak, jak si to představuju. 
Děkuju!
Jan Žamboch

Opět se na Vás jako ředitele or-
ganizace, v jehož gesci je provoz 
Klubu Vrátnice, obracím ve věci 
rušení nočního klidu. Po měsících 
pohodového života se dostáváme 
do situace, kdy si určitá skupina 
lidí myslí, že jejich práva jsou ne-
konečná a nehodlají připustit, že 
práva každého jedince končí tam, 
kde poškozují práva druhých…
Petr Markovič

Děkujeme za výbornou spoluprá-
ci při zajištění akcí v rámci „Dnů 
sociálních služeb“.
Hana Cábová

Milí zpěváčci, rodiče a přátelé. 
Děkuji za úžasnou atmosféru, 
kterou jsme společně vytvořili 
na dnešním pohádkovém kon-
certě! Děkuji moc Martinovi 
Valáškovi za příležitost a šanci 
ukázat v klubu Vrátnice, že i malí 
zpěváčci ze ZUŠ Rožnov umí!
Tína Kristýna Drobná

Dobrý den, rád bych věděl, kolik 
stála město instalace těch be-
tonovým, okolí hyzdících soch. 
Tohle jste přehnali, dovolit ta-
kovým uměleckým kompostem 
zadělat park. Takže kolik nás to 
všechny stálo?
Marek Horák

Jakube, děkuji moc za vše, co 
děláte pro českou sochařskou 
tvorbu. Také děkuji za zajímavé 
výstavní prostory pro autory 
a profi zázemí/podmínky při 
realizaci výstav. Do nového roku 
také věřím už v normálnějším 
režimu pro kulturu.
Iva Mladičová

Jako vždy i letos jsme se těšili 
na rozkvetlý Rožnov. A byli jsme 
překvapeni obrovskou účastí. 
Vše jako vždy bylo perfektní, dle 
přání účastníků. Děkujeme za ka-
lanchoe a ericu, pokojové květiny 
již druhý rok od sponzorů zabo-
dovaly. Budou ještě dlouho kvést 
a připomínat ty krásné chvíle 
života mezi květy v Rožnově…
Miloslav Krupík

Srdečně Vás, milý pane Pavle, 
zdravím a ještě jednou Vám moc 
děkuju za výbornou organizaci 
včerejšího programu! Debata 
po filmu u vás v Rožnově byla 
srdečná a pěkná. Všechno dobré!
Hayato Josef Okamura

Děkujeme Rožnove, bylo to 
epické! Včerejšek byl po všech 
stránkách perfektní, jsme rádi, 
že jste si to s námi patřičně užili! 
Děkujeme za pozvání a skvělý 
zvuk, za úžasný koncert a Pete-
rovi za podporu, že za námi jel až 
z Bratislavy! Děkujeme za fotky.
BereNika

Těsně před lockdownem jsem 
absolvoval koncert spolužáka, 
kterého jsem X let neviděl. Jedná 
se o moderní česko-rakouský 
jazz, partička vystudovala kon-
zervu v Rakouském Linci. Kon-
cert i LP poslechově super.
Jan Koliba

Thank you Martin Valasek, Vrat-
nice – music club, Plague Called 
Humanity and all the lovely peo-
ple in Rožnov pod Radhoštěm. It 
was a great weekend!
Phal:Angst

Zdravím všechny v Téčku, skvělá 
práce a počin. Podcasty jsou 
super, jen tak dál. Dík.
Marek Tihelka

Ahoj Kubo, včera jsem zachytila 
(jen mobilem) Trafačku během 
sněžení... Mám i hezké ohlasy 
a tak Ti děkuji. Též páteční roz-
svěcování bylo pěkné, i když pro 
Tebe a kolegy jistě náročné... 
Buďte zdraví. 
Ludmila Vašková
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ROZVAHA
příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2020
IČO: 44740743
Název: T klub - kulturní agentura 

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2020

Sídlo účetní jednotky Místo podnikání

ulice, č.p. 1. máje 1000 ulice, č.p. 1. máje 1000

obec Rožnov pod Radhoštěm obec Rožnov pod Radhoštěm

PSČ, pošta 756 61 PSČ, pošta 756 61

Údaje o organizaci Předmět podnikání

identifikační číslo 44740743 hlavní činnost Kultura

právní forma Příspěvková organizace vedlejší činnost Hostinská a agenturní činnost

zřizovatel MÚ Rožnov pod Radhoštěm CZ-NACE 801010

Kontaktní údaje Razítko účetní jednotky

telefon 571 651 233

fax

e-mail ekonomicke@tka.cz

WWW stránky www.tka.cz

Osoba odpovědná za účetnictví Statutární zástupce

Petra Krupová Mgr. Jakub Sobotka

Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

Podpisový záznam statutárního
orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 09.02.2021, 10h11m 4s

09.02.2021 10h11m 4s Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 1 / 6



Licence: DAI8 XCRGURXA / RYA  (01012019 / 01012019)

Období

Číslo Syntetický Běžné Minulé

položky Název položky účet Brutto Korekce Netto

AKTIVA CELKEM 10 917 664,44 7 261 115,92 3 656 548,52 3 350 294,48 

A. Stálá aktiva 8 088 176,86 7 260 252,92 827 923,94 1 029 036,94 

I. Dlouhodobý nehmotný majetek 132 926,56 132 926,56   

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 018 132 926,56 132 926,56   

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 7 955 250,30 7 127 326,36 827 923,94 1 029 036,94 

1. Pozemky 031     

2. Kulturní předměty 032     

3. Stavby 021 1 259 059,20 1 030 620,00 228 439,20 235 572,20 

4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí 022 4 494 053,34 3 894 568,60 599 484,74 793 464,74 

5. Pěstitelské celky trvalých porostů 025     

6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028 2 202 137,76 2 202 137,76   

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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Období

Číslo Syntetický Běžné Minulé

položky Název položky účet Brutto Korekce Netto

B. Oběžná aktiva 2 829 487,58 863,00 2 828 624,58 2 321 257,54 

I. Zásoby 111 229,78  111 229,78 131 396,32 

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 132 111 229,78  111 229,78 131 396,32 

9. Zboží na cestě 138     

10. Ostatní zásoby 139     

II. Krátkodobé pohledávky 58 473,16 863,00 57 610,16 97 870,53 

1. Odběratelé 311 14 594,99 863,00 13 731,99 30 183,56 

4. Krátkodobé poskytnuté zálohy 314 7 920,00  7 920,00 9 240,00 

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 6 750,00  6 750,00  

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

15. Daň z přidané hodnoty 343 216,00  216,00 216,00 

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 28 992,17  28 992,17 47 914,51 

31. Příjmy příštích období 385     

32. Dohadné účty aktivní 388    10 316,46 

33. Ostatní krátkodobé pohledávky 377     

III. Krátkodobý finanční majetek 2 659 784,64  2 659 784,64 2 091 990,69 

1. Majetkové cenné papíry k obchodování 251     

2. Dluhové cenné papíry k obchodování 253     

3. Jiné cenné papíry 256     
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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 2 602 694,24  2 602 694,24 1 689 832,29 

10. Běžný účet FKSP 243 19 034,40  19 034,40 15 828,40 

15. Ceniny 263    60 000,00 

16. Peníze na cestě 262     

17. Pokladna 261 38 056,00  38 056,00 326 330,00 
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Licence: DAI8 XCRGURXA / RYA  (01012019 / 01012019)

Číslo Syntetický Období

položky Název položky účet Běžné Minulé

PASIVA CELKEM 3 656 548,52 3 350 294,48 

C. Vlastní kapitál 2 490 459,80 2 304 863,66 

I. Jmění účetní jednotky a upravující položky 942 842,89 1 143 955,89 

1. Jmění účetní jednotky 401 789 442,89 939 408,89 

3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku 403 153 400,00 204 547,00 

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 1 151 787,77 1 026 154,50 

1. Fond odměn 411 61 978,00 61 978,00 

2. Fond kulturních a sociálních potřeb 412 17 400,40 14 192,40 

3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření 413 62 910,82 30 451,55 

4. Rezervní fond z ostatních titulů 414 13 000,00 73 000,00 

5. Fond reprodukce majetku, fond investic 416 996 498,55 846 532,55 

III. Výsledek hospodaření 395 829,14 134 753,27 

1. Výsledek hospodaření běžného účetního období 293 535,14 83 606,27 

2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 431   

3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období 432 102 294,00 51 147,00 

D. Cizí zdroje 1 166 088,72 1 045 430,82 

I. Rezervy   

1. Rezervy 441   

II. Dlouhodobé závazky 28 000,00 28 000,00 

1. Dlouhodobé úvěry 451   

2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 452   

4. Dlouhodobé přijaté zálohy 455   

7. Ostatní dlouhodobé závazky 459 28 000,00 28 000,00 

8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery 472   

III. Krátkodobé závazky 1 138 088,72 1 017 430,82 

1. Krátkodobé úvěry 281   

4. Jiné krátkodobé půjčky 289   

5. Dodavatelé 321 128 909,02 307 011,71 

7. Krátkodobé přijaté zálohy 324 325 960,00 198 793,11 

9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé 326   

10. Zaměstnanci 331 242 581,00 270 871,00 
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Licence: DAI8 XCRGURXA / RYA  (01012019 / 01012019)

Číslo Syntetický Období

položky Název položky účet Běžné Minulé

11. Jiné závazky vůči zaměstnancům 333   

12. Sociální zabezpečení 336 100 001,00 109 510,00 

13. Zdravotní pojištění 337 43 134,00 47 235,00 

14. Důchodové spoření 338   

15. Daň z příjmů 341  36 192,00 

16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění 342 40 167,00 38 578,00 

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 384 249 416,70  

37. Dohadné účty pasivní 389 7 920,00 9 240,00 

38. Ostatní krátkodobé závazky 378   

* Konec sestavy *
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Licence: DAI8 XCRGUVXA / VYA  (01012019 / 01012019)

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2020
IČO: 44740743
Název: T klub - kulturní agentura 

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2020

Sídlo účetní jednotky Místo podnikání

ulice, č.p. 1. máje 1000 ulice, č.p. 1. máje 1000

obec Rožnov pod Radhoštěm obec Rožnov pod Radhoštěm

PSČ, pošta 756 61 PSČ, pošta 756 61

Údaje o organizaci Předmět podnikání

identifikační číslo 44740743 hlavní činnost Kultura

právní forma Příspěvková organizace vedlejší činnost Hostinská a agenturní činnost

zřizovatel MÚ Rožnov pod Radhoštěm CZ-NACE 801010

Kontaktní údaje Razítko účetní jednotky

telefon 571 651 233

fax

e-mail ekonomicke@tka.cz

WWW stránky www.tka.cz

Osoba odpovědná za účetnictví Statutární zástupce

Petra Krupová Mgr. Jakub Sobotka

Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

Podpisový záznam statutárního
orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 09.02.2021, 10h19m10s
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Licence: DAI8 XCRGUVXA / VYA  (01012019 / 01012019)

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 10 084 043,36  321 351,74  14 022 855,93  589 486,81 

I. Náklady z činnosti 10 040 205,36  320 311,74  13 979 942,93  564 145,81 

1. Spotřeba materiálu 501 194 132,97  13 460,60  331 246,37  45 598,60 

2. Spotřeba energie 502 341 495,76  816,28  429 079,43  13 769,26 

3. Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503 36 212,64  28,46  34 858,55  274,45 

4. Prodané zboží 504 15 325,39  4 623,40  19 559,35  36 437,01 

5. Aktivace dlouhodobého majetku 506        

6. Aktivace oběžného majetku 507        

7. Změna stavu zásob vlastní výroby 508        

8. Opravy a udržování 511 47 694,70    105 061,30   

9. Cestovné 512 5 572,00    17 139,00   

10. Náklady na reprezentaci 513 537,00       

11. Aktivace vnitroorganizačních služeb 516        

12. Ostatní služby 518 3 003 100,21  202 572,00  5 823 054,71  291 763,49 

13. Mzdové náklady 521 4 324 830,00  28 320,00  4 669 507,00  135 227,00 

14. Zákonné sociální pojištění 524 1 405 358,00  7 812,00  1 541 003,00  38 731,00 

15. Jiné sociální pojištění 525 18 246,00    20 001,00   

16. Zákonné sociální náklady 527 214 915,00    205 209,00   

17. Jiné sociální náklady 528     88 022,00   

18. Daň silniční 531        

19. Daň z nemovitostí 532        

20. Jiné daně a poplatky 538 60 847,33  30,00  214 412,82  2 345,00 

22. Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541        

23. Jiné pokuty a penále 542        

24. Dary a jiná bezúplatná předání 543        

25. Prodaný materiál 544        

26. Manka a škody 547        

27. Tvorba fondů 548        

28. Odpisy dlouhodobého majetku 551 201 113,00    205 168,32   

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   863,00     

34. Náklady z vyřazených pohledávek 557        

35. Náklady z drobného dlouhodobého majetku 558 113 312,36  61 786,00  224 971,10   
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Licence: DAI8 XCRGUVXA / VYA  (01012019 / 01012019)

Číslo Syntetický Běžné období Minulé období

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

36. Ostatní náklady z činnosti 549 57 513,00    51 649,98   

II. Finanční náklady     4 262,00   

1. Prodané cenné papíry a podíly 561        

2. Úroky 562        

3. Kurzové ztráty 563     4 262,00   

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 43 838,00  1 040,00  38 651,00  25 341,00 

1. Daň z příjmů 591 43 838,00  1 040,00  38 651,00  25 341,00 

2. Dodatečné odvody daně z příjmů 595        

B. Výnosy celkem 10 366 418,20  332 512,04  13 879 632,88  816 316,13 

I. Výnosy z činnosti 2 342 222,32  332 512,04  6 455 050,00  816 223,13 

1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků 601 635,00    3 860,00   

2. Výnosy z prodeje služeb 602 2 227 021,32  79 807,00  6 313 540,00  400 207,50 

3. Výnosy z pronájmu 603   245 890,04    333 436,63 

4. Výnosy z prodaného zboží 604 23 065,00  6 815,00  25 350,00  82 579,00 

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        

13. Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku 645        

14. Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků 646     698,00   

15. Výnosy z prodeje pozemků 647        

16. Čerpání fondů 648 83 000,00    109 022,00   

17. Ostatní výnosy z činnosti 649 8 501,00    2 580,00   

II. Finanční výnosy 48,88    335,88  93,00 

1. Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů 661        

2. Úroky 662 48,88    48,88   
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Číslo Syntetický Běžné období Minulé období

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

3. Kurzové zisky 663        

4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 664        

6. Ostatní finanční výnosy 669     287,00  93,00 

IV. Výnosy z transferů 8 024 147,00    7 424 247,00   

1. Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů 671        

2. Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů 672 8 024 147,00    7 424 247,00   

C. Výsledek hospodaření        

1. Výsledek hospodaření před zdaněním 326 212,84  12 200,30  104 572,05- 252 170,32 

2. Výsledek hospodaření běžného účetního období 282 374,84  11 160,30  143 223,05- 226 829,32 

* Konec sestavy *
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