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ORGANIZACE
A ORGANIZAČNÍ STRUKTURA
Veselské kulturní centrum, o.p.s. navazuje na předchozí činnost organizace Městského
kulturního střediska, p.o. z předchozích let. Konkrétně se jedná o činnost spojenou jak s
pořádáním a zajišťováním nejrůznějších kulturních a společenských akcí, tak i se zajištěním
provozu kina Morava, Městské knihovny, Kulturního domu a od poloviny roku 2012 i
Zarazického centra (bývalá ZŠ v městské části Zarazice) nebo Turistické centrum Veselska –
Panský dvůr od konce roku 2012, kde se nachází turistické informační centrum, Městská
galerie a další stále expozice.
V roce 2015 došlo mimo jiné ke drobným personálním změnám v turistickém informačním
centru na pozici projektového manažera.
Nadále převládá snaha zachovat původní oblíbené programy, přičemž je kladen důraz na
bohatší a pestřejší dramaturgii se značným zaměřením na mladého diváka. Zároveň se
snažíme volit taková produkční řešení, aby byly nabízené programy přístupné co nejširšímu
okruhu obyvatel města Veselí nad Moravou. Vedle toho se rovněž snažíme vytvářet natolik
zajímavou dramaturgii, jež by lákala diváky i z blízkého či vzdálenějšího okolí.
Dalším naším cílem byla snaha o co nejlepší a nejefektivnější komunikaci s médii a propagaci
celkově. Postupně stále častěji využíváme masovější formy propagace, jako jsou billboardové
kampaně či propagace v rámci sociálních sítí ad. Také se nám daří stále více rozvíjet
informačně turistické materiály, ať již se jedná o virtuální prohlídku či propagační video
města.
Zaměstnanci na hlavní pracovní poměr
Ing. Petr Maňák
Pavel Pavlica
Dis. Ivo Juřena
Eva Machalová
Vladislava Žajdlíková
Michaela Zábelková
Karin Ondrušová
Mgr. Petr Mička
Mgr. Lukáš Báborský (do 30. 9. 2015)
Dis. Jiří Tomeček (od 1. 4. 2015)
Miroslav Jagoš
Marek Procházka
Ludvíka Čápková
Milada Hadašová (částečný úvazek)
Jaroslava Miklíková (částečný úvazek)
Milena Škrabalová (částečný úvazek)
Jana Šebestová (částečný úvazek)

Členové správní rady
PhDr. JUDr. Petr Kolář, Ph.D.
PaedDr. Milan Raška
Mgr. Evelína Jochová

Členové dozorčí rady
Mgr. Václav Trčka
Ing. Marie Kotásková
Jana Lamačová

Ředitel společnosti
Bc. Michal Blažíček
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HLAVNÍ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI
ZÁLEŽITOSTI KULTURY
Oblast záležitostí kultury je nejobsáhlejším celkem v činnosti vyvíjené Veselským kulturním
centrum o.p.s., neboť zahrnuje stěžejní oblasti kulturních aktivit, jež jsou hlavní částí
poskytovaných služeb.
V této oblasti jsme nejvíce dbali na šíři a pestrost nabízených akcí. V letošním roce jsme naši
pozornost věnovali několika prioritním akcím a projektům, jako například Andělským hodům,
jehož dramaturgii se snažíme více přiblížit běžnému divákovi. Z tradičních titulů jsme se
například věnovali prezentaci místní kultury v rámci veřejných společenských akcí na
Bartolomějském náměstí či přímo v ulicích města nebo se snažili udržet tradici vinařství
v rámci Májové výstavy vín ad.
U většiny akcí v letošním roce jsme se snažili navázat na úspěšné a osvědčené akce
z předchozích let. Jednalo se například o akce pro rodinu typu Hrátky v parku, Veselské
kulturní léto, festival Svátek bláznů, kulturní večery na Panském dvoře a další.
V rámci nabitého letního programu měli diváci možnost shlédnout jak řadu filmů v letním
kině nebo divadelní představení pro děti i dospělé, tak i poslechnout si celou řadu
nejrůznějších koncertů od dechové hudby, přes country až po taneční hudbu bigbandu.
Zároveň jsme však dbali na zachování tradičních akcí, jako je Bartolomějská pouť
s jarmarkem či Fašank.
Vedle již uvedených tradičních akcí jsme se snažili nabídnout i nové typy produkcí a aktivit.
V roce 2015 se například jednalo o přehlídku místních ochotnických divadel, která se
uskutečnila od 20. do 22. Listopadu a setkala se s velkým zájmem z řad veřejnosti i souborů
z okolních obcí.
Vedle toho se mohli zájemci zúčastnit celé řady dílen, workshopů a autorských čtení, které
vznikaly v rámci jednotlivých projektů nebo v rámci činnosti městské knihovny. Městská
knihovna se v roce 2015 také aktivně zapojila do projektu „Kniha do vlaku“, kdy zřídila malou
knihovnu přímo ve vestibulu Českých drah, kde si mohou cestující zapůjčit nebo případně i
věnovat jednotlivé tituly. Vedle tradiční činnosti knihovny také neustále rozvíjíme nabídku
pořadů pro seniory a to hlavně na vzdělávací a dovednostní bází. V loňském roce tak vznikl
cyklus takových pořadů s názvem Akademie volného času.
[4]

Výběr z uskutečněných akcí
Divadelní představení pro dospělé
Divadlo Na zábradlí: Zlatá šedesátá / 21. 3. 2015
Tyjátr: Revizor / 25. 4. 2015
Divadlo Kašpar: Růže pro Algernon / 19. 5. 2015
Divadlo Continuo: Zeď / 30. 8. 2015
Romantický víkend / 23. 10. 2015
ad.

Divadelní představení pro děti
Trnkova zahrada / 20. 2. 2015
Kapela Hm.. / 26. 4. 2015
Divadlo Minor: Mami, kdy už tam budem / 14. 6. 2015
Divadlo Continuo: Caravan Obscura / 30. 8. 2015
Malá mořská víla / 21. 11. 2015
ad.

Hudební vystoupení
Yvonne Sanchez / 13. 5. 2015
Vlasta Rédl s kapelou / 21. 6. 2015
HB Band / 23. 7. 2015
Vincet Cross (UK) / 18. 8. 2015
ad.

Školní představení (divadlo, besedy, workshopy)
Čteme dětem pohádky / 29. 3. 2015
Malování před obrazy / 20. 5. 2015
Beseda s Ivonou Březinovou / 20. 11. 2015
Beseda s Annou Johanou Niklovou / 25. 11. 2015
ad.

Tradiční folklórní akce
Fašank / 14. 2. 2015
Štěpánské zpívání / 26. 12. 2015
ad.

Koncerty vážné hudby
Moravské klavírní trio / 6. 1. 2015
Dámské trio Trifoglio / 12. 3. 2015
Pianista Igor Ardašev / 22. 5. 2015
Barock a barokní a rockové hity / 19. 10. 2015
Cellomanie / 2. 12. 2015
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Beata Hlavenková / 18. 12. 2015
ad.

Nové hudební žánry (jazz, folk, apod.)
Fallgrap / 13. 3. 2015
Pavlína Jíšová / 17. 4. 2015
Jana Gavač trio / 29. 8. 2015
Soul Resolutions / 7. 10. 2015
ad.

Akce pro seniory
Přednáška na téma „zdravá strava“ / 7. 1. 2015
Přednáška na téma „práva seniorů“ / 11. 2. 2015
Přednáška Stanislava Čejky / 18. 11. 2015
Tvůrčí dílna – paličkování / 2. 12. 2015
ad.

Tvůrčí dílny a vzdělávací pořady
Jarní prázdniny v knihovně / 23. – 27. 2. 2015
Čteme dětem pohádky / 29. 3. 2015
Knihovna na poslech / 6. 10. 2015
Beseda s Ivonou Březinovou / 20. 11. 2015
ad.

Reprezentační ples města / 1. 2. 2014
Taneční večery
Taneční večer / 9. 1. 2015
Taneční večer s argentinským tangem / 7. 5. 2015
Taneční kurz pro začátečníky a pokročilé / 2. 10. 2015
Taneční večer s SW band / 12. 11. 2015
Milonga – argentinské tango / 30. 12. 2015
ad.

Přehled příjmů a výdajů z kulturních akcí (vč. pronájmů prostor) – v tis.Kč
PŘÍJMY ... 4 079
VÝDAJE ... 5 597
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KINO MORAVA
V rámci zajištění činnosti kina Morava pokračujeme v nastoleném fungování z předchozích
let, kdy jsme začali efektivněji využívat nabízený prostor k nejrůznějším doprovodným akcím.
Díky zateplení objektu a rekonstrukci předsálí kina došlo ke značné proměně a zatraktivnění
prostor včetně uvedení do provozu kavárny s každodenním provozem. V rámci toho rovněž
vznikl klubový prostor pro pořádání komorních koncertů a jiných kulturních pořadů, které
jsou stále častěji využívány a vyhledávány i ze strany diváků. V 1. patře vznikl také
frekventovaný výstavní prostor, který je využíván převážně pro fotografické výstavy či
výstavy místního charakteru.
Co se týká četnosti projekcí, tak ta zůstala zachovaná tak, jak tomu bylo doposud. Postupně
se však snažíme zaujmout diváka krátkými cykly věnovanými určitému druhu či žánru ve
filmové tvorbě, významným režisérským osobnostem, krátkým putovním festivalům apod.
V roce 2015 to byly například festivaly zaměřující se na outdorové dokumentární filmy,
festival Jeden svět, festival Pro Tibet, Severský filmový podzim a další. Nedílnou součástí
programové nabídky jsou samozřejmě i tituly překračující filmové umění, jako jsou například
přenosy z hudebních vystoupení, sportovní události a další.
V rámci zajištění činnosti kina Morava pokračujeme v průběžném obměňování a
obohacování programu prostřednictvím uvádění nejrůznějších typů akcí. Nově jsme naši
programovou nabídku doplnili o pravidelné projekce dokumentárních filmů či cestopisné
večery s promítáním a následnými besedami a pod.
V roce 2015 se také realizovala drobná úprava členění samotného hlediště v kinosále, kdy se
zrušily zadní řady, které byly nahrazeny jednotlivými boxy tvořenými křesly s konferenčními
stolíky a stejně tak do některých z dalších řad byly vsazeny ostrůvky s pohodlnými sofa.
Jedná se o pokus zatraktivnit samotné kino a nabídnout tak jistou alternativu pohodlného
sezení vůči stávajícím sedadlům. Velký zájme o tato místa se ihned kladně projevil i v celkové
návštěvnosti kina.
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Celkový počet diváků … 15 961
z toho 5 295 diváků na Rodinné pasy

Celkový počet představení … 400
z toho …
Filmové představení pro dospělé
Celkový počet … 198
Průměrná návštěvnost … 41 osob

Filmové představení pro děti
Celkový počet ... 144
Průměrná návštěvnost … 43 osob

Školní filmové představení
Celkový počet ... 11
Průměrná návštěvnost ... 109 osob

Filmové představení ART klubu
Celkový počet ... 47
Průměrná návštěvnost … 11 osob

Letní kino
Celkový počet ... 7
Průměrná návštěvnost ... cca 85 osob

Přehled příjmů a výdajů z činnosti kina (vč. pronájmů) – v tis. Kč
PŘÍJMY ... 2 644
VÝDAJE ... 2 646
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA
Činnost Městské knihovny je vždy převážně založena na primárním poskytování výpůjčních
služeb tak, aby byli čtenáři spokojení a dostávalo se jim co nejlepších služeb. Vedle toho se
však snažíme nabízet i další formy edukativních činností (trénování paměti, workshopy, ad.) a
nabízení nových způsobů přístupu k literatuře (autorské čtení, besedy, ad.).
Každoročně se tato snaha nejvíce projevuje v činnosti dětského čtenářského kroužku, který
se již každoročně zapojuje do celé řady projektů, jako je Noc s Andersenem či Týden čtení
dětem. Rovněž se však neustále snažíme o aktivní zapojování čtenářů v rámci vlastních
programů. Do těchto programů se daří zapojovat i oddělenou pobočku na sídlišti Hutník
nebo místní základní a mateřské školy. V úzké spolupráci se základní uměleckou školou také
vznikají kulturní programy pro děti.
Jak již bylo zmíněno v úvodu, nově se v rámci projektu Akademie volného času také
věnujeme vzdělávání a dovednostním aktivitám převážně pro seniory. V rámci projektu
nabízíme pestrou škálu vzdělávacích seminářů a přednášek nejrůznějších zaměření (jazyky,
počítačová gramotnost, historie ad.) a jeho součástí jsou rovněž poznávací zájezdy do
blízkého okolí.

Výběr z uskutečněných akcí
Autorské čtení
s Evženem Bočkem / 11. 3. 2015
s Vlastimilem Ondruškou / 22. 4. 2015
s Jiřím Jilíkem / 8. 12. 2015
ad.

Besedy, přednášky a workshopy
Jarní prázdniny v knihovně / 23. – 27. 2. 2015
Noc s Andersenem / 27. 3. 2015
Beseda s Ivonou Březinovou / 20. 11. 2015
ad.

Přehled příjmů a výdajů za činnost knihovny – v tis. Kč
PŘÍJMY ... 1 392
VÝDAJE ... 1 413
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TURISTICKÉ CENTRUM VESELSKA
PANSKÝ DVŮR
Zrekonstruovaný objekt Panského dvora se stal v krátké době centrem kultury, kdy se
prostory využívají k nejrůznějším typům akcí a to, jak nabízené Městské galerie, tak i
víceúčelového sálu či venkovního nádvoří. V průběhu roku zde měli návštěvníci možnost
vidět celou řadu výstav a kulturních událostí různého druhu. V průběhu léta se podařilo
vytvořit novou tradici letních posezení na nádvoří, kde se vždy každou středu konají kulturní
večery s pestrým hudebním či jiným doprovodným programem. Nově se nádvoří i
s přilehlými prostory plně využily i v rámci adventního programu, kdy se zde po všechny
adventní víkendy mohli lidé těšit z kulturního programu, promítání zimního kina či
bobovacího kopce pro děti.
Vedle toho funguje turistické informační centrum, jehož hlavním úkolem je rozvoj cestovního
ruchu ve Veselí nad Moravou i v celé oblasti Veselska. Jedním ze základních ukazatelů o
rozvoji cestovního ruchu je v každém městě statistika návštěvnosti. V tomto ohledu u nás
dochází k postupnému rozvoji, kdy za první rok provozu, tedy v r. 2013, navštívilo informační
centrum na 12.475 návštěvníků, v roce 2014 to bylo 13.968 a v loňském roce dosáhlo toto
číslo již 14.749. Nejvíce turistů k nám pravidelně přijíždí z okolí Prahy, Brna, severních Čech
(Hradec Králové, Trutnov ad.) a severní Moravy. Čím dál častěji k nám zavítají i zahraniční
návštěvníci, např. z Anglie, Francie, Itálie, Německa, Polska, Holandska, Švédska a Španělska.
Příjemným překvapením pro nás byli i hosté z USA, Kanady, Austrálie, Nového Zélandu,
Japonska či exotického Bali.
S rostoucím počtem turistů roste rovněž poptávka po nových propagačních a informačních
materiálech. Za tímto účelem neustále vydáváme nové propagační materiály (Trhací mapa
Bílých Karpat ad.), průběžně aktualizujeme webové stránky našeho turistického webu
www.tic-veseli.cz, kde mimo jiné již brzy budete moci shlédnout nové propagační video
města. Každoročně se snažíme návštěvníkům nabídnout možnost seznámit se s místní tradicí
vinařství, kdy jsou vždy v pátek a neděli v průběhu letních měsíců otevřeny dva vinné sklepy
v Zarazicích, nebo zajišťujeme průvodcovské služby po zajímavostech města. V prostorách
Panského dvora se také společně se sociálním odborem Městského úřadu a Jihomoravským
krajem podařilo uvést do provozu venkovní část tzv. Family Pointu s dětským koutkem. Od
letošního roku si u nás nově budete moci rovněž zakoupit vstupenky na kulturní a
společenské akce v našem městě.
Výběr z uskutečněných akcí
Městská galerie
Igor Korpaczewsky a Jaroslav Grodl / 25. 1. 2015
Lucie Ferlíková / 15. 3. 2015
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Jiří Načeradský / 10. 5. 2015
Ludvík Ehrenhaft / 21. 6. 2015
Vladimír Groš - Předměstí / 22. 8. 2015
Daniel Trantina / 27. 9. 2015
František Šíma / 27. 9. 2015
Kurt Gebauer / 25. 10. 2015
ad.

Další proběhlé akce
Výstava Historie české házené / 11. 1. 2015
reVIZOR / 20. 2. 2015
Výstava ZUŠ / 12. 5. 2015
Mezinárodní den rodiny / 17. 5. 2015
Muzejní noc / 22. 5. 2015
Vystava Nonsens / 22. 5. 2015
Fotografické sympozium / 7. 9. 2015
Den otevřených památek / 13. 9. 2015
ad.

Přehled příjmů a výdajů za činnost TIC – v tis. Kč
PŘÍJMY ... 3 608
VÝDAJE ... 3 191
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ZARAZICKÉ CENTRUM
Zarazické centrum sídlí v objektu bývalé zarazické školy a Veselské kulturní centrum, o.p.s. jej
převzalo na začátku měsíce července v roce 2013. Naší snahou je již od počátku vytvořit z
objektu společenské a kulturní centrum nejen pro místní občany, ale rovněž pro široké okolí.
V rámci těchto snah došlo k úpravám vnitřních prostor objektu tak, aby mohl lépe sloužit
stanovenému účelu. Kromě pořádání příležitostných kulturních akcí se také snažíme zajistit
dlouhodobé využití poskytováním nevyužitých prostor neziskovým subjektům a zájmovým
sdružením, kterým objekt nabízí prostory ke zkoušení, sportu či uskutečňování nejrůznějších
setkání apod. V průběhu roku se podařilo již naplno využít nabízených prostor.
V současnosti je objekt plně obsazen a primárně slouží místním spolkům a sdružením jako
zkušebny či jako ateliéry pro umělce.
Obsazení Zarazického centra
Dlouhodobé pronájmy
DFS Štěpnička
Centrum pro rodinu o.s.
DH Šohajé
Zvukové studio Creame a elMurdo
Fotoateliér Zdeňka Bila
Zkušebna kapely Second Toys

Krátkodobé pronájmy
Volejbalisti
Kroužek ping-pongu
Jóga
Fotbalisti
ad.

Výběr z uskutečněných akcí
Zarazický den / 15. 8. 2015
Hrátky v Zarazicích / 16. 8. 2015
Vánoční dílna / 10. 12. 2015
Přehled příjmů a výdajů z činnosti Zarazického centra (vč. pronájmů) – v tis. Kč
PŘÍJMY ... 365
VÝDAJE ... 427
[12]

DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI

Doplňkové činnosti Veselského kulturního centra, o.p.s. minimálně zasahují do celkových
objemů realizovaných služeb, nicméně jsou neopomenutelným zdrojem příjmů. Hlavními
částmi této složky jsou jednak pronájmy prostor, jimiž společnost disponuje, tj. kulturní
dům, kino Morava a Zarazické centrum. Mezi hlavní odběratele patří provozovatelé kavárny
s denním provozem v prostorách kina Morava nebo vícedenní prodejní akce v prostorách
kulturního domu.
Další činnost, kterou společnost zajišťuje, je výlep plakátů na celkem 8 výlepových plochách
rozmístěných na nejfrekventovanějších místech ve městě. Vedle toho také příležitostně
zajišťujeme technické zajištění či výpomoc při pořádání různých akcí v blízkém okolí. Jedním
z nových zdrojů příjmů je také neustále se rozvíjející služba pronájmu dodávkového vozu,
který je kromě vlastní činnosti často využíván pro potřeby místních spolků a souborů.

Přehled příjmů a výdajů z doplňkové činnosti – v tis. Kč
PŘÍJMY ... 1 339
VÝDAJE ... 1 227
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FINANČNÍ ZPRÁVA

Obecně prospěšná společnost Veselské kulturní centrum o.p.s. je registrována u Krajského
soudu v Brně pod spisovou značkou O 462.
V roce 2015 největší část výnosů tvořily získané finanční prostředky na činnosti zajišťované
pro Město Veselí nad Moravou a na realizaci nejrůznějších kulturních projektů a akcí –
dotace (Ministerstvo kultury ČR, Jihomoravský kraj), granty (Město Veselí nad Moravou).
Další významnou část výnosů tvořily prostředky získané vlastní činností společnosti, zejména
se jedná o příjmy ze vstupného. Ostatní výnosy představují finanční prostředky získané
z doplňkových činností, jako jsou například pronájem spravovaných prostor či výlep plakátů.
Největší položku nákladů za rok 2015 představovaly osobní náklady zaměstnanců
společnosti. Další významnou částkou na straně nákladů byly rovněž úhrady služeb, jenž se
skládaly převážně z uměleckých honorářů za uskutečněné pořady. Od roku 2014 kdy bylo
dokončeno zateplení využívaných objektů, došlo k výrazným úsporám na výdajích za energie.
Další část nákladů tvořily odpisy hmotného majetku a materiál potřebný k realizaci akcí a
projektů. Ostatní náklady souvisely s běžným provozem celé společnosti a jejích jednotlivých
středisek – autoprovoz, telefony, nákup kancelářských potřeb, aj.

FONDY (v tis. Kč)
Vlastní jmění … 7 890
Rezervní fond ……………… 153

Rok 2014
7 744
177

změna +
186
0

změna 40
23

Rok 2015
7890
154

Na zvýšení vlastního jmění měly vliv dotace na pořízení dlouhodobého majetku, na jeho
snížení pak alikvótní část odpisů těchto dotací na pořízení majetku.
Rezervní fond se snížil o převod ztráty roku 2014.

MAJETEK (v tis. Kč)
Dlouhodobý majetek … 6 010
Krátkodobý majetek … 4 305

ZÁVAZKY (v tis. Kč)
Dodavatelé … 221
Z mezd … 504
z toho_ výplaty … 279
_ odvody … 177
_ daň FÚ … 48
[14]

Přehled nákladů a výnosů za rok 2015 (v tis. Kč)
NÁKLADY / celkem ... 14 756 (bez daně z příjmů)
Materiál ... 1 053
Energie ... 1 586
Služby ... 5 592
Osobní náklady ... 5 671
Ostatní náklady ... 336
Odpisy dlouhodobého majetku … 518
Daň z příjmů … 103

[15]

VÝNOSY / celkem ... 15 133
Výnosy za vlastní výkony ..… 13 114
z toho_ z hlavní činnosti ….. 11 880
_ z doplňkové činnosti…1 234
Prov. dotace, granty ... 1 614
Úroky a ostatní výnosy … 405

