ZPRÁVA
o činnosti MKK Hlinečan za rok 2019
MULTIFUNKČNÍ CENTRUM
------------------------------------------------------------------------------------------------MKK Hlinečan je příspěvkovou organizací Města Hlinko, jehož činnost je závislá na dotacích a
příspěvcích.
Zabezpečuje kulturní, zájmovou, výchovnou a společenskou činnost v oboru působnosti Města
Hlinsko.
OBLAST MIMOŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ
Dva Kurzy tance a společenské výchovy (září – prosinec) – 124 účastníků – 11 lekcí
Dva Věnečky – plesy na ukončení kurzu - 13. prosince 2019 a 20. prosince 2019
ZÁJMOVĚ UMĚLECKÁ ČINNOST

Prostory - zkušebny v Multifunkčním centru využívají zájmové spolky i jednotlivci ke svým
zkouškám a jako zázemí:
Street Dance – DDM – každé pondělí
Jóga na míčích – DDM – každou středu
Folklórní soubor VYSOČAN – p. J. Dospěl, každý pátek
Folklórní soubor VYSOČÁNEK – pí E. Dospělová a pí Jaklová, každý čtvrtek
Dechová kapela HLINEČANKA – O. Jehlička – každý čtvrtek
TKG Hlinsko – PaeDr. J. Malinová- každé pondělí - pátek
Hudební skupina ARTUR – MUDr. J.Janovský (zkušebna)
FOTOKLUB Hlinsko p. J. Prodělal 1x za čtrnáct dní vždy ve čtvrtek
KŘÍŽOVKÁŘI Hlinsko – p. L.Knotek – 1x měsíčně v úterý
Cvičení jógy – p. Šustáková – cvičení každé pondělí
Cvičení jógy – p. Štulíková – cvičení každou středu
Cvičení na míčích a trampolínách – Pavla Šally - každé pondělí a čtvrtek
Nikola Černá - lekce tance, každé úterý
Mimořádné zkoušky před akcemi v divadelní sále a kinosále:
2. ledna
3. ledna
7. ledna
9. ledna

19. ledna
22. ledna
29. ledna
1. února
6. března
11. března
4. dubna
10. dubna
12. dubna
30. dubna

TKG prostorová zkouška
TKG prostorová zkouška
DU:HA, ochotnický spolek – zkouška
DU:HA, ochotnický spolek – zkouška
Sluníčko – prostorová zkouška
DDM – zkouška jeviště
Sluníčko – prostorová zkouška
TKG prostorová zkouška
CDS Motýl – nácvik nástupu na ples
CDS Motýl – nácvik nástupu na ples
Vysočánek – prostorová zkouška
DU:HA, ochotnický spolek – zkouška
Ridendo zkouška před vystoupením
DDM zkouška jeviště

4. května
16. května
20. května
22. května
27. května
8. června
13. června
28. října
30. října
3. listopadu
10. listopadu
10. listopadu
14. listopadu
16. listopadu
29. listopadu

Hlinečanka – zkouška jeviště
Hlinečanka – příprava na koncert
DDM – Dramatický kroužek zkouška jeviště
ZŠ Ležáků (dramatický kroužek) zkouška jeviště
ZŠ Ležáků (dramatický kroužek) generálka
Sluníčko – prostorová zkouška
Sluníčko – prostorová zkouška
TKG – prostorová zkouška
TKG – prostorová zkouška
DUHA ochotnický spolek, zkouška
DUHA ochotnický spolek, zkouška
Hlinečanka – zkouška
Hlinečanka – zkouška
DUHA ochotnický spolek, zkouška
ZUŠ zkouška na jevišti

PLESY
V Multifunkčním centru se v roce 2019 uskutečnilo celkem 12 plesů: 2x Studentský (Gymnázium
Hlinsko), Myslivecký (Vítanov), Rybářský (Hlinsko), Věneček 2x
ples CDS Motýl, VI. Benefiční, VI. Futsalový, 1.dětský ples, Ridendo ples, Fotbalový ples.

SPOLEČENSKÉ AKCE
Den vody, Společenský večer, Bude Hlína, Sportovec Chrudimska

Taneční soutěže a profilové pořady (9x)
30. ledna
7. - 8. února
6. dubna
13. dubna
23. dubna
21. května
7. června
14. června
21. června

Sluníčko – profilový pořad
Hlinecké Géčko – TKG
Bohemia Chrast – Festival tanečního mládí
O pohár starosty města – TS Ridendo
Kroužkování - DDM
Kroužkování - DDM
TS Ridendo – profilový pořad
Sluníčko – profilový pořad
Roztančené střevíčky – TKG

Divadelní představení (19x)
15. ledna
24. ledna
13. února
26. února
28. února
28. března
9. dubna
11. dubna
14. května
28. května
5. června
12. června
11. září
16. září

Obraz Doriana Graye
Ve škole je bomba – DU:HA Hlinsko
Ve škole je bomba – DU:HA Hlinsko
Pasáček vepřů – dramatický kroužek DDM
Divadlo Háta – Zamilovaný sukničkář
Parfém v ohrožení
Hoří, má panenko
Ve škole je bomba – DU:HA Hlinsko
Tchýně na zabití
V kole divoženek
Dokonalá svatba
Krejčovský salón
Chvála bláznovství
Léčivé divadlo

4. října
8. listopadu
17. listopadu
18. listopadu
10. prosince

Kráska na scéně
Commedia Finita
Postel pro anděla - DUHA Hlinsko
Postel pro anděla - DUHA Hlinsko
Ani spolu, ani bez sebe

Koncerty (11x)
20. ledna
14. února
19. března
20. března
26. března
7. května
17. května
20. září
17. října
15. listopadu
2. prosince
8. prosince
11. prosince
17. prosince

Mistříňanka
Žalman s spol.
Duo Jamaha
Prague Cello Quartet
4Tet
Koncert Motýl – Josef IX.
Hlinečanka – jarní koncert
Veselá Trojka
Roman Horký a Kamelot
Hlinečanka – podzimní koncert
Koncert pro seniory
ZUŠ koncert
Dasha a Pajky Pajk
Koncert Kvintetky (ZŠ Ležáků)

Zábavná představení (6x)
16. ledna
12. února
18. dubna
26. září
21. října
28. listopadu

One human show Simony Babčákové
Travesti show Screamers
Karel Šíp a Josef Náhlovský
Sejdeme se s Cibulkou
Na Stojáka
Partička

Přednášky ( 6x)
7. února
6. března
24. dubna
30. května
27. září
7. října

Vše o životě po životě
Gruzie
Ekvádor
Ladislav Lahoda
Schopnosti – Dalibor Stach
Jiří Kolbaba

Programy pro děti (15x)
15. ledna
24. února
24. dubna
3. května
23. května
24. května
26. května
31. května
10. července

Divadlo Slunečnice – pořad pro ZŠ
Karneval pro děti
Svět kolem nás – pořad pro ZŠ
Divadlo Scéna – pořad pro ZŠ
Nicolas Winton – pořad pro ZŠ
Nicolas Winton – pořad pro ZŠ
Dětský den
Včelí medvídci
Jak bylo, když nebylo

24. července
14. srpna
24. srpna
27. září
15. října
2. listopadu

Kudy cesta do pohádky
Pohádky pana Pohádky
O Rákosníčkovi
DRJ – divadlo pro ZŠ
Krampota – pořad pro ZŠ
Princezna na ocet

Výstavy (9x)
8. ledna – 28. března
8. ledna – 28. února
8. února – 30. března
4. března – 18. dubna
5. – 7. března
7. září
2. září – 31. října
4. září – 31. října
5. listopadu – 9. ledna 2020
21. – 24. listopadu

Výstava fotografií
Plakáty Výtvarného Hlinecka
Výstava leteckých fotografií
Výstava obrazů Veroniky Křivské Pižlové
Výstava obrázků dětí ze ZŠ – Zahrádkáři Hlinsko
Výstava RC kamionů
Můj barevný svět – výstava obrázků Kamila Šustra
Výstava obrázků tří amatérských výtvarnic z Hlinecka
Výstava obrazů – Jiří Křiklava
Medové dny

Ostatní akce (28x)
11. ledna
23. ledna
1. března
5. března
11. března
24. března
10. dubna
17. dubna
30. dubna
7. května
17. května
24. – 25. května
6. června
10. června
12. června
13. června
19. června
9. září
17. září
8. října
25. října
4. listopadu
9. listopadu
23. listopadu
9. prosince
10. prosince
12. prosince
14. prosince

Výroční schůze – Klub českých turistů
Sportovec Chrudimska
Zápis do tanečních – podzim 2019
Školení řidičů MÚ
Zastupitelstvo města Hlinska
ČRS – členská schůze
Soutěž v aranžování květin – Zahrádkáři Hlinsko
Makroregion – schůzka
Pálení čarodějnic
Právo pro každý den - městské kolo
Školení okrskových komisí
Volby
Zásahová jednotka – cvičení
Zastupitelstvo města Hlinska
Pasování na čtenáře
Předprodej divadelního abonmá jaro 2019
Burza filantropie
Zastupitelstvo města Hlinska
Kotlíkové dotace
Seminář DPS Drachtinka
Degustace vín – kavána MKK
Maskohraní
Přebor Hlinecka – Křížovky
Cimbálová muzika s degustací vín
Zastupitelstvo města Hlinska
Předprodej divadelního abonmá jaro 2020
Makroregion schůze
TS Ridendo – „Mikuláš tančí s Ridendem

1. ledna – Slavnostní přivítání NOVÉHO ROKU 2020 – Betlém Hlinsko - s tradičním
ohňostrojem, novoročním projevem starosty Miroslava Krčila a hudebním vystoupením Simony a
Standy Černých.

DUHOVÉ LÉTO:
2. – 3. srpna
10. srpna
23. - 24. srpna
14. září

Den dřeva provoněný levandulí
Malá muzika Nauše Pepíka
22. Adámkovy folklórní slavnosti
Odpoledne s dechovkou

POHÁDKY NA BETLÉMĚ:
10. července
24. července
14. srpna
24. srpna

Jak bylo, když nebylo
Kudy cesta do pohádky
Pohádky pana Pohádky
O Rákosníčkovi

V MFC uspořádala dechová hudba Hlinečanka ve spolupráci s MKK 2 koncerty: 17. května a 15.
listopadu 2019.

KINO
V kině MFC bylo odehráno za rok 2019 celkem 113 představení, které navštívilo celkem
6.894 diváků.
Dále bylo odehráno 9 představení pro školy: Čertí brko, Lví král, Královna všeho zlého, Jak vycvičit
draka 3, Dobrodružství Čtyřlístku. Pro děti a mládež byly zařazeny filmy v období jarních,
velikonočních, vánočních prázdnin v dopoledních hodinách.
V roce 2019 MKK Hlinečan zařadil jako v minulých letech produkci letního kina v rámci Letních
akcí - 13 filmů: Hotel Transylvánie, Úsměvy smutných mužů, Grinch, Ženv v běhu, Raubíř Ralf a
internet, Bohemian Rhapsody, Asterix a tajemství kouzelného lektvaru, Lovení, Čertí brko, Po čem
muži touží, Úžasňákovi 2, Léto s gentlemanem, Jak vycvičit draka 3. Tyto filmy navštívilo celkem
1000 diváků. Pokud bylo špatné počasí, projekce se stěhovaly do prostor kina v MFC. Po zaplacení
všech poplatků byl vytvořen zisk ve výši 25.060 Kč

SPOLEČENSKÝ DŮM
Společenský dům slouží jako zázemí pro Loutkové divadlo Hlinsko, a dále jsou prostory
pronajímány za účelem prodejních, výkupních akcí. (výkupy zlata)

Loutkářský soubor
Soubor se schází každé pondělí od 18.00 do 21.00 hodin ve Společenském domě. V současné době
má 10 členů, kteří svým výkonem každoročně potěší mnoho malých i větších diváků.

Odehraná představení loutkářského souboru v roce 2019:
17. února
9. června
6. října
1. prosince

Nuda přímo pekelná
O mlsné princezně
O mlsné princezně
Jak Kašpárek učil čerty zpívat

Momentálně jsou některé místnosti SD pronajaté - Příležitost k podání ruky, Kadeřnictví Krejčová,
ČRS Hlinsko.

VYHODNOCENÍ HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE VČETNĚ NÁVRHU NA ROZDĚLENÍ
ZLEPŠENÉHO HOSPODÁŘSKÉHO VÝSLEDKU
V nákladech i výnosech se v roce 2019 projevil velký zájem návštěvníků. Navštěvovaná byla v MFC
ve velké míře divadelní představení, koncerty kina a zábavné pořady. Dlouhodobě přetrvává zájem
o krátkodobý a dlouhodobý pronájem MFC.
ČERPÁNÍ GRANTU OD PARDUBICKÉHO KRAJE
Činnost a provoz Turistického informačního centra – Pardubický kraj přispěl částkou v celkové
výši 71 303 Kč. Městský kulturní klub Hlinečan zajistil ve spolupráci s úsekem dotací zpracování a
podání žádosti o dotaci a následné administrativní úkony spojené s ukončením projektu (schválení a
podpis smlouvy, vyúčtování). Díky finančnímu příspěvku bylo zkvalitněno zázemí Turistického
informačního centra, které celoročně poskytuje služby nejen občanům města Hlinska, ale také
přicházejícím návštěvníkům.
Dny dřeva - Pardubický kraj přispěl částkou v celkové výši 15 000 Kč. Městský kulturní klub
Hlinečan zajistil ve spolupráci s úsekem dotací zpracování a podání žádosti o dotaci a následné
administrativní úkony spojené s ukončením projektu (schválení a podpis smlouvy, vyúčtování).
Finanční příspěvek byl použit na organizační zajištění této kulturní akce.
Tradiční rozloučení s masopustem - Pardubický kraj přispěl částkou v celkové výši 10 000 Kč.
Městský kulturní klub Hlinečan zajistil ve spolupráci s úsekem dotací zpracování a podání žádosti o
dotaci a následné administrativní úkony spojené s ukončením projektu (schválení a podpis smlouvy,
vyúčtování). Finanční příspěvek byl použit na organizační zajištění této kulturní akce.
24. Adámkovy folklorní slavnosti - Pardubický kraj přispěl částkou v celkové výši 30 000 Kč.
Městský kulturní klub Hlinečan zajistil ve spolupráci s úsekem dotací zpracování a podání žádosti o
dotaci a následné administrativní úkony spojené s ukončením projektu (schválení a podpis smlouvy,
vyúčtování). Finanční příspěvek byl použit na organizační zajištění této kulturní akce.

Zkvalitnění prostor MFC Hlinsko - zázemí umělců - Městský kulturní klub Hlinečan ve spolupráci s
úsekem dotací podal v roce 2019 prostřednictvím Místní akční skupiny žádost o dotaci na pořízení
nového mobiliáře do prostor šaten umělců. Žádost o dotaci byla poskytovatelem dotace podpořena.
V roce 2020 bude projekt realizován a ukončen.
MZDOVÉ NÁKLADY A ZAMĚSTNANCI
V roce 2019 zaměstnával Městský kulturní klub 14 zaměstnanců na trvalý pracovní poměr, z toho 2
zaměstnance na zkrácený pracovní úvazek. Další zaměstnanci (obsluha baru, zvukaři, promítač kina,
recepční) jsou zaměstnáváni formou dohod (DPP a DPČ). Mzdové náklady nepřekročily limit,
stanovený ve finančním vztahu pro rok 2019.
PÉČE O MAJETEK SVĚŘENÝ DO NÁJMU, VÝPŮJČKY NEBO DO SPRÁVY,
INVESTIČNÍ ČINNOST, ÚDRŽBA A OPRAVY, MAJETEK, INFORMACE O POJIŠTĚNÍ
MATETKU
Tak jako v předchozích letetech jsme v roce 2019 investovali do nákupu LED světelných zdrojů,
především na divadelním sále a jevišti tak, abychom zlepšili komfort účinkujících a hlavně snížili
náklady
na
elektrickou
energii
v průběhu
konání
programů
a
představení.
Dále se podařilo doplnit světelnou aparaturu o nový osvětlovací pult a drobnou kabeláž.
V Multifunkčním centru se podařilo rekonstruovat značně poruchové osvětlení divadelního sálu a
kinosálu osazením nových komponent vhodnějších parametrů do stávajících zářivkových těles.
Stále zatéká do prostoru pod pódiem. Tato situace byla již několikrát řešena odborem investic, i
vlastními silami, ovšem voda se v podlaze dotčených prostor objevuje stále.
Dále byla dokončena úprava technologie plynové kotelny tak, jak bylo požadováno již v průběhu
roku 2018 na základě zjištění ze strany Inspektorátu práce a revizního technika plynových zařízení
pana Hromádky. Následně byl proveden energetický audit celé budovy Multifunkčního centra firmou
Synerga Praha a bylo přistoupeno k drobným úpravám a nastavení systému topení dle návrhu této
firmy. Další úpravy celé filozofie topení a ohřevu užitkové vody v Multifunkčním centru budou
řešeny dle návrhu uvedené firmy v roce 2020, což by mělo vyústit ve značnou úsporu nákladů na
energie.
POHLEDÁVKY, DLOUHODOBÉ POHLEDÁVKY, ZÁVAZKY A INVENTARIZACE
MAJETKU
Pohledávky nám vznikají z hlavní i doplňkové činnosti, jedná se především o faktury za odebrané
vstupenky na představení, za krátkodobé i dlouhodobé pronájmy a za reklamu a propagaci. Závazky
vznikají v hlavní i doplňkové činnosti. Veškeré nám známé faktury jsou řádně vyrovnány.
VYHODNOCENÍ DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI
Doplňkovou – hospodářskou činnost tvoří v MKK provoz kavárny a baru, krátkodobé i dlouhodobé
pronájmy Multifunkčního centra a Společenského domu, pronájem reklamní plochy v kině a činnosti
plynoucí ze Smlouvy o vyvěšování plakátů a prodej upomínkových předmětů v TIC. V doplňkové
činnosti byl vytvořen zisk.

PENĚŽNÍ FONDY A JEJICH KRYTÍ
Městský kulturní klub má vytvořeny 4 fondy: fond kulturních a sociálních potřeb, rezervní fond
tvořený ze zlepšeného hospodářského výsledku, rezervní fond z ostatních titulů a fond odměn.
Všechny tyto fondy jsou pokryty peněžními prostředky na běžném účtu.
VÝSLEDKY KONTROL
V roce 2019 v MKK neproběhla žádná kontrola.
FINANČNÍ VÝKAZY
Na následujících stránkách jsou přiloženy finanční výkazy: výkaz zisku a ztráty a rozvaha

V Hlinsku 28. 2. 2020

Ing. Petr Šnek
vedoucí MKK

