MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO ÚPICE
Chelčického 216, 542 32 Úpice

ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2019
I. ČINNOST
V roce 2019 byla divadelní budova veřejností využita 277 dní. Realizovalo se zde 313 různých
aktivit (představení, zkoušky, promítání atd). Meziroční narůstající charakter využití budovy byl
dán zejména návratem k plnému provozu po rekonstrukcí pláště divadelní budovy (od podzimu
roku 2017 a „dobrými časy“, které jsme v roce 2019 v kultuře zažívali.
Ve roce 2019 provozovalo MKS nově budovu čp 31 Nám. TGM. Postupnou prací se v průběhu
roku podařilo nový objekt připravit k využívání a zahájit činnost prvních subjektů na nových
pracovištích (viz níže). S provozem budovy souvisí zvýšené nároky na zaměstnance MKS
zejména z hlediska zajištění jednotlivých pronájmů zkušebního sálu.
I.1 Vlastní pořadatelská činnost
Divadlo
V roce 2019 bylo uvedeno 14 dovezených programů pořádaných MKS (divadla 4, koncerty 5,
další formy 2, pořady pro školy 3). Další 2 programy pořádalo MKS v prostorách Loutkového
divadélka (cestopisné přednášky).
Návštěvnost programů pořádaných MKS byla 4 189 diváků (meziroční nárůst o1 145 diváků,
školní přestavení nejsou zahrnuta), náklady na vlastní realizaci programů (cena představení,
doprava, poplatky OSA, Dilia, výlep plakátů) bez energií a mzdových nákladů zaměstnanců
MKS činily 318 905,65 Kč. Tržba na vstupném činila 328 370 Kč.
Kino
V roce 2019 se konalo celkem 233 promítání, z důvodu nezájmu diváků nerušilo MKS ani jedno
představení. Návštěvnost byla 4 019 2444 2657 diváků (meziroční nárůst o 1 575 diváků vlivem
vyššího počtu naprogramovaných představení i zvýšenému zájmu diváků o určité tituly). V roce
2019 bylo upořádáno 11 promítání pro školy a školky. Jedno promítání bylo uskutečněno
v rámci předvánočního setkání pro zaměstnance Městského úřadu Úpice.
Náklady na vlastní realizaci promílání (cena za zapůjčení a přepravné filmů, poplatky OSA,
Fond kinematografie) bez energií a mzdových nákladů zaměstnanců MKS (při zahrnutí tisku a
výlepu přehledných plakátů MKS) činily 364 902,53 Kč. Tržba na vstupném činila 418 322 Kč.
I.2 Zajištění akcí pořádaných jinými subjekty
MKS zajistilo v roce 2019 17 představení pro veřejnost pořádaných dalšími subjekty činnými
v úpické kultuře a školství.
ZUŠ A. M. Buxton Úpice pořádala 7 programů pro veřejnost (představení taneční akademie,
vánoční představení, koncerty, koncertní dílnu Jitky Šuranské). Školy pořádaly v divadle dvě
akce (předávání vysvědčení žákům 9. tříd ZŠ Úpice Lány, přednáška Městské gymnázium a SOŠ
Úpice). Jednu akci pořádala Sportovní komise (Sportovec roku 2018), jednu Městská hudba

Úpice (Vánoční koncert), jednu akci pořádala TV JS, jednu akci pořádal pan Jiří Peterka (Kouzlo
zvuku).
Návštěvnost akcí pořádaných jinými subjekty MKS v roce 2019 v úplnosti nemonitorovalo. Tato
situace se mění postupným přechodem na výhradní prodej vstupenek na představení z prodejního
a rezervačního systému MKS, který nabízí potenciál zajistit přehledná data o návštěvnosti i
tržbách. Služby MKS pro externí pořadatele byly v roce 2019 rozšířeny o prodej vstupenek přes
elektronický systém, ne všichni pořadatelé však této možnosti využili. V roce 2019 možnost
zajištění prodeje vstupenek přes systém MKS využila opět pouze přibližně polovina subjektů,
které pořádaly kulturní program v budově divadla ve vlastní režii (pronájem, případně
spolupořádání)
Příjmy z pronájmu činily celkem 119 405 Kč, z čehož výnosy z pronájmu divadelní budovy
činily cca 84 tis Kč a zbytek příjmů z pronájmu činily příjmy z pronájmu prostor v čp 31.
I.3 Další využití budovy divadla
V roce 2019 byla budova divadla využita 18 dní ke zkouškám (ZUŠ, školy, školky, Městská
hudba a další).
II. VYUŽITÍ BUDOVY ČP. 31, NÁM. TGM
V roce 2019 MKS na základě změny zřizovací listiny z předchozího roku provozovalo nový
objekt na Nám. TGM 31. V části objektu sídlí TIC provozované Městským muzeem a galerií
JWM, muzeum má ve stejném traktu prostory kanceláří, knihovny, studovny a restaurátorské
dílny. Všechny kancelářské prostory s výjimkou pracoviště TIC byly v průběhu roku 2019
připravovány k provozu a nebyly „obydleny“, pouze v prostoru knihovny bylo zřízeno
katalogizační pracoviště, na kterém po celý rok 2019 působily zaměstnanci muzea z dotovaných
pracovních míst (viz zpráva o činnosti Městského muzea a galerie JWM za rok 2019). V přízemí
„muzejní“ části objektu byla zřízena klubovna, která byla v závěru roku 2019 nabídnuta
organizacím, které by mohly potřebovat prostor. Realizace pronájmů je plánována na rok 2020.
Druhá část objektu byla v roce 2019 využívána následovně: sál (po provedení dokončovacích
prací, které trvaly víceméně první pololetí roku 2019) začala intenzivně využívat ZUŠ pro obory
výrazový a umělecký tanec (4 x týdně), po dobu uzavření tělocvičny na ZŠ Bratří Čapků se
v sále scházeli cvičenci Sokola a Svaz diabetiků k pravidelným cvičebním hodinám (pondělky a
pátky). Na sklonku roku 2019 zahájilo MKS spolupráci s taneční skupinou Tapora, která začala
na sále trénovat dvakrát týdně (pátky a neděle). Na sále před představeními zkoušela také JDO.
Naopak spolupráce s Městskou hudbou Úpice, která byla na sál plánována, se bohužel z důvodu
odstoupení Městské hudby od původní dohody nerealizovala.
První poschodí druhého traktu objektu je pronajato TV JS, která zde má zřízeno studio,
kanceláře, archiv a technické zázemí. Nájemní smlouva je nastavena na paušální platby, nájemné
činí cca 54 tis Kč /rok.
V podkroví jsou zřízeny depozitáře městského muzea a serverovna.
III.DALŠÍ AKTIVITY MKS
Spolupořádání akcí
V roce 2019 se MKS pořadatelsky podílelo na akcích mimo vlastní budovu. Jednalo se o akce
bez vstupného, případně s dobrovolným vstupným, které bylo použito na krytí části
pořadatelských nákladů. V žádném z případů MKS nebylo hlavním pořadatelem a akce se tudíž
nepromítly do jeho hospodaření (s výjimkoupřípadných mzdových nákladů).

Čarodějnický rej a lampionový průvod (30. 4. 2019, Náměstí TGM, spolupořadatelé: ZŠ Bratří
Čapků).
Den Města Úpice (16. 9. 2019, Nám. T. G. Masaryka, hlavní pořadatel: Kulturní a školský výbor
při ZM Města Úpice)
Zpívání u Vánočního stromu (29. 11. 2019, Náměstí TGM, spolupořadatelé: ČČK Úpice, úpické
školy a školky, ZUŠ a další)
Vánoční setkání se seniory (16. 12. 2019, Městský sál, hlavní pořadatel: Město Úpice)
Česko zpívá koledy (13. 12. 2019, hlavní pořadatel: Kulturní a školský výbor při ZM Města
Úpice)
Výstavy ve foyer divadla
Ve foyer divadla bylyv průběhu roku 2019 byly realizovány 2 výstavy tematické z prací žáků
ZUŠ k pořadům pořádaným ZUŠ. Právě ke specifickým programům (akademie ZUŠ, akademie
mateřských škol apod.) je vhodné výstavní funkci prostoru částečně zachovat.
Kulturní kalendář na webu MKS
Po celý rok 2019 provozovalo MKS na svých webových stránkách kulturní kalendář, záložku,
v níž poskytuje všem pořadatelům kulturních akcí v Úpici možnost bezplatné prezentace. Služba
je efektivní, pokud jde o informování veřejnosti o dění v Úpici, pokud ji subjekty činné na poli
kultury využívají, což v roce 2019 nebylo na takové úrovni, jako v předchozích letech. V ohledu
možného předcházení kolizí akcí proběhlupgrade - systém nyní automaticky generuje emailové
upozornění pořadatelům, jejichž akce jsou nahlášeny na stejný den.
Další spolupráce
Na akci Pohádkový les do Havlovic zapůjčilo MKS opět praktikábly. Zaměstnanci MKS se dále
účastní na vývoji a výrobě scény pro divadelní představení JDO.
IV. PROPAGACE A PUBLIKAČNÍ ČINNOST
Propagace
Standardně propaguje MKS svoji činnost pomocí tištěných plakátů. Výlep probíhá v Úpici
na plakátových plochách a u některých soukromých podnikatelů a firem (Juta, Pekařství Karel
Nývlt a na dalších místech) a v okolních obcích. Z úsporných důvodů jsou v tiskárně
zpracovávány pouze přehledné měsíční plakáty, plakáty k jednotlivým představením jsou
vyráběny přímo v MKS, což se významně odráží na jejich formě. Přehledné plakáty informují
o akcích v divadle (divadlo a kino) a akcích pořádaných městským muzeem.
Velkoplošné poutače k jednotlivým představením umisťované na zábradlí (Pod Městem,
křižovatka u benzínové čerpací stanice) připravují vlastní prací zaměstnanci MKS.Za současných
rozpočtových podmínek není v možnostech MKS situaci změnit. Poutače se bohužel stávají
často cílem vandalů.
Z tradičních médií využívá MKS k propagaci Úpické noviny, Přehled akcí Turistického
informačního centra Úpice a Krkonošské noviny a Televizi JS.
I v průběhu roku 2019 zpracovávali zaměstnanci MKS letáky s nabídkou programu kina, které
jsou v nákladu 2000 ks měsíčně tištěny vlastní prací MKS a stejným způsobem distribuovány.
Činnost MKS byla v roce 2019 propagována pomocí vlastních webových stránek instituce. Za
účelem využití možností nových médií využívá MKS také profil na Facebooku (samostatné úcty

pro divadlo a kino). Z dalších možností MKS prezentuje svou nabídku na internetových
portálech Kamzajdem (www.kamzajdem.cz), 365dní (www.programy.sms.cz) a Ergis Krkonoše
(www.ergis.cz) a v kulturních rubrikách rozhlasových stanic ČRo Hradec Králové, Rádio Černá
hora a Rádio Metuje.
S výjimkou přehledných plakátů a plakátů k jednotlivým představením je MKS rozpočtem
limitováno pouze na neplacené propagační možnosti.
V rámci rekonstrukce pláště divadelní budovy došlo k deinstalaci vývěsních skřínek na budově
divadla. V roce 2019 nebyly z důvodů sporu s dodavatelskou firmou vráceny na své místo.
Publikační činnost
S výjimkou pravidelných příspěvků v Úpických novinách nevydalo MKS v roce 2019 žádnou
samostatnou publikaci.
V. MAJETEK, TECHNICKÉ VYBAVENÍ A JEHO VYUŽITÍ
V roce 2019 byly z vlastních zdrojů MKS pořízen majetek v hodnotě 167 906 Kč. Většina této
investice byla provedena do vybavení čp. 31 (nábytek ve veřejných prostorách – TIC, relaxační
kout). Zároveň byl vyřazen majetek v celkové účetní hodnotě 26 000 Kč.

VI. EKONOMICKÉ ÚDAJE
VI.1 Personální záležitosti
V roce 2019 pracovali v MKS v průměru tři zaměstnanci v HPP, úvazek uklízečky činí 0,65,
další dva úvazky jsou plné. Účetní, uvaděči, pokladní a další technici pracují na dohody
o pracovní činnosti.
V průběhu roku došlo k následujícím změnám:
K 30. 6. 2019 odešel definitivně do důchodu dlouholetý zaměstnanec na pozici technik pro kino.
Již od 1. 1. 2019 nastoupil zaměstnanec, který jeho agendu postupně přebíral. Délka souběhu
zaměstnání byla dána především rozsáhlostí a různorodostí agendy vedení kina Mír a nutností
vyčerpat veškerou starou dovolenouodcházejícího kolegy. K 1. 3. 2019 proběhla personální
změna na místě uklízečky MKS.
VI.2 Rozbor hospodaření MKS za rok 2019
V průběhu roku 2019 došlo ke snížení mzdového limitu (úspora prostředků v souvislosti
s odchodem zaměstnance do důchodu) a přesunu finančních prostředků do prostředků
provozních. V rozboru uvádíme vztah rozpočtu plánovaného při sestavování rozpočtu
Města Úpice na rok 2019 a konečné podoby rozpočtu MKS po všech úpravách, které ZM
v průběhu roku 2019 schválilo.
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Kladný HV byl dosažen kombinací vyšších příjmů z vlastní činnosti a úsporou
v plánovaných položkách (zejména v položkách energetické náklady; z navýšení dotace od
zřizovatele byly kryty náklady na pořízení vybavení čp 31 a rozsáhlá oprava promítacího
stroje kina Mír).
V Úpici 13. 5. 2020
Jana Nešněrová

