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1) ZÁKLADNÍ STATISTICKÉ ÚDAJE 

 

Akce, využívající prostor kulturního domu: 

Divadelní představení pro dospělé  10  

Pořady různého druhu pro dospělé  20 

(z obojího formou pronájmu jiným pořadatelům 31) 

 (koncerty, talk show, travesti show, zasedání s účastí nad 50 návštěvníků, Kulturní večer 
přátelství, Festival pěveckých sborů a další) 

Pořady různého druhu pro děti a mládež  29 

 (divadelní představení, výchovné koncerty, vystoupení ZUŠ Vodňany, DDM Vodňany a dalších 
subjektů) 

 

 

Promítání kina     137  

 (z toho školní projekce   2) 

Plánovaných projekcí letního kina  9 

 

Počet návštěvníků MěKS    16.067 (dle počtu vstupenek prodaných   
       prostřednictvím MěKS, nezahrnuje některé 
       počty návštěvníků organizačně vedené nájemci) 

 (z toho promítání kina   5535) 

 (z toho promítání letního kina   626) 

 

Výstavy ve foyer     8 

Besedy a další pořady v Kavárně Colombina 85  

 (setkání se starostou  5) 

 (akce MaS Vodňanská ryba 13) 

 (akce SASV   14) 

 (setkání výboru SASV  22) 

 (Zeyerovy Vodňany   1) 

 (komorní folkový koncert 1)   

 

Počet návštěvníků internetové kavárny  318 

 

Kapacita internetové kavárny    30 

Kapacita sálu     350 
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Externí akce, na kterých se MěKS organizačně podílelo: 

Městský ples 

Velikonoční jarmark 

Pietní akty u památníku v parku u kulturního domu 

Vodňanské rybářské dny (dále jen VRD) 

Promítání letního kina 

Mariánská pouť 

FROV FEST 

Slavnosti města 

Na kole okolo Vodňan 

Výlov rybníku Velká Podvinice 

Představení Divadla Continuo pro školy 

Rozsvícení vánočního stromu na náměstí 

Mikuláš na náměstí bez petard 

Večeře pro seniory 

Adventní trhy 

 

 

Průměrná návštěvnost jednoho pořadu pro dospělé diváky, na který bylo prostřednictvím MěKS vybíráno 
vstupné – 261 

Průměrná návštěvnost jednoho promítání kina pro dospělé i pro děti, na které bylo prostřednictvím MěKS 
vybíráno vstupné – 43 

Průměrná návštěvnost jednoho pořadu pro školy, na který bylo prostřednictvím MěKS vybíráno vstupné – 
215 

Průměrná cena jedné vstupenky na pořad pro dospělé diváky, na který bylo prostřednictvím MěKS 
vybíráno vstupné – 258 Kč 

Průměrná cena jedné vstupenky na pořad pro školy, na který bylo prostřednictvím MěKS vybíráno vstupné 
– 62 Kč 
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2) PERSONALISTIKA 

V roce 2019 MěKS Vodňany zaměstnávalo 8 stálých zaměstnanců na HPP, z nichž jeden zaměstnanec 

odešel 1.9.2019 do starobního důchodu, další 3 zaměstnance na DPP. Dále si najímalo několik brigádníků 

na krátkodobou výpomoc. 

funkce kvalifikace úvazek 
ředitel VŠ ekonomického směru HPP 40 h 

ekonom SŠ ekonomického směru HPP 40 h 

mateřské centrum SŠ (HPP ukončen k 31.8.2019) HPP 40 h 

promítač, obsluha kavárny SŠ  HPP 40 h 

správce, technik ZŠ HPP 40 h 

zpravodaj, předprodej SŠ humanitního směru HPP 40 h 

obsluha kavárny SŠ HPP 40 h 

uklízečka SŠ HPP 30 h 

promítač SŠ DPP 

pokladní kina SŠ DPP 

promítač SŠ DPP 

 

Personální změny: 

V roce 2019 ukončila ke dni 31.8.2019 hlavní pracovní poměr v MěKS Vodňany pracovnice mateřského 

centra z důvodu odchodu do starobního důchodu. Došlo také k výměně pracovníků na pozici hlavního 

promítače.  

Počet brigádníků je v průběhu roku proměnlivý, jelikož MěKS zajišťuje několik větších akcí, k jejichž 

realizaci a zajištění je třeba většího počtu osob, než jsou stálí zaměstnanci MěKS. Jedná se zejména o akce 

typu VRD, trhy před KD, slavnosti města, večeře pro seniory, Mikuláš na náměstí či městský ples. 

Stálí zaměstnanci plní kromě svých hlavních pracovních náplní ještě další úkoly, potřebné ke správnému 

fungování MěKS a k realizaci dalších akcí uvnitř i mimo budovu kulturního domu, pořádaných a 

spolupořádaných MěKS. Je kladen důraz na zastupitelnost funkcí tak, aby chod MěKS nebyl omezen 

v případě čerpání řádných dovolených, čerpání náhradního volna za přítomnost na akcích, jež se 

uskutečňují mimo běžnou pracovní dobu, dále pak po dobu případné pracovní neschopnosti a 

v neposlední řadě také v případě plnění dalších úkolů, jejichž podstata neumožňuje neustálou přítomnost 

zaměstnance na pracovišti, resp. v budově KD. V důsledku ztráty jednoho zaměstnance v tomto roce 

vzrostl počet přesčasových hodin díky zhuštěným službám při promítání kina. 
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3) VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ 

V roce 2019 absolvovali zaměstnanci MěKS následující potřebná školení (v počtu zaměstnanců): 

- BOZP a PO (8) 

- Obecní zpravodaj a radniční noviny (1) 

- Školení řidičů referentů (4) 

 

 

4) ČINNOST 

MěKS Vodňany, příspěvková organizace města Vodňany, zabezpečuje komplexní služby kulturně 

společenského vyžití občanů města, napomáhá vzniku a spolupracuje s nejrůznějšími aktivitami občanů a 

dalších organizací, je vydavatelem Zpravodaje města Vodňany, pod svou záštitou má mateřské centrum a 

několik dalších spolků. Charakter činnosti obvykle odpovídá každoročně tomuto schématu: 

a) Pořady pro veřejnost – MěKS pořádá pro dospělé diváky zpravidla minimálně jedno klasické 

divadelní představení měsíčně s výjimkou července a srpna, kdy jsou tzv. „divadelní prázdniny“, a 

kromě prosince, který je z hlediska činnosti časově zkrácen, avšak z hlediska náplně a akcí naopak 

poměrně nadprůměrný. Kromě klasických divadelních představení organizuje další doplňkové 

pořady různého charakteru (např. talk show, travesti show, besedy a přednášky, koncerty). Mimo 

vlastních pořadatelských aktivit poskytuje po celý rok prostor kulturního domu dalším externím 

pořadatelům (ZUŠ Vodňany, DDM Vodňany, Pěvecký sbor Regina, Butik Gandalf, různé divadelní 

společnosti, agentury a další spolky), a to formou pronájmu sálu, foyer a Kavárny Colombina. 

Cena vstupného na jednotlivá představení se odvíjí od nároků pořadatele. V roce 2019 došlo opět 

oproti předchozímu roku k nepatrnému navýšení cen vstupného, zejména z důvodu navýšení 

honorářů jednotlivých umělců. 

Personální obsazení těchto akcí se odvíjí od jejich druhu, zpravidla však bývají přítomni všichni 

zaměstnanci MěKS. 

- Pořady pro dospělé diváky uskutečněné v roce 2019: talk show Miroslava Donutila (Cestou  

necestou); divadelní představení Můžem i s mužem; divadelní představení Parfém v podezření; 

travesti show Cesta kolem světa; talk show Martina Zounara a Martiny Randové (Návštěva z 

ordinace); divadelní představení Co takhle ke zpovědi; divadelní představení Kočka v oregánu; 

edukativní pořad pro seniory Senior bez nehod; cestovatelská přednáška Na rybách s Jakubem 

Vágnerem; Kulturní večer přátelství v rámci VRD; Absolventský koncert ZUŠ; besídka DDM 
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Vodňany (Moderní popelka); Závěrečný koncert ZUŠ; divadelní představení Němý Bobeš; 

divadelní představení Velké lásky v malém hotelu; travest ishow Sny ve Vegas; divadelní 

představení Hledám milence, Zn. spěchá; Festival pěveckých sborů Zdeňky Zárubové; hudební 

beseda Folkový antikvariát Luboše Hrdličky; oneman show Caveman; Koncert Swingbandu Jana 

Matouška; přednáška Zdraví a život; představení žáků a absolventů ZUŠ Ježkoviny; vzpomínkové 

setkání k příležitosti výročí Sametové revoluce Sametový Večer; divadelní představení Dva nahatý 

chlapi; Dětská módní přehlídka Butiku Gandalf; hudební talk show Šlágr Revue BUBU Show od A 

do Z se Zuzanou Bubílkovou; vánoční besídka DDM; dvě módní přehlídky HARY'S HAIR SHOW 

Studia K+M Řehoř; repríza divadelního představení Můžem i s mužem; vánoční galakoncert ZUŠ 

Vodňany; dva vánoční koncerty Tři oříšky pro Vodňany. 

b) Pořady pro školy - Kromě divadelních představení pro dospělé pořádá MěKS také dopolední 

školní představení pro žáky MŠ, ZŠ a SŠ, a to taktéž jednou do měsíce, zpravidla v období celého 

školního roku, přičemž vlastní pořadatelskou činnost zaměřuje MěKS zejména na děti mladšího 

školního věku. Pořady určené pro děti staršího školního věku a mládež bývají zabezpečeny 

většinou jinými pořadateli formou pronájmu sálu (různé divadelní společnosti, centra, agentury, 

ZUŠ Vodňany, DDM Vodňany a dalšími). Cenu vstupného na představení pořádané MěKS 

Vodňany se snažíme udržovat neustále v maximálně možné nejnižší hladině. V roce 2019 byla 

cena představení stanovena pro všechny pořady ve výši 60 Kč, výjimku tvořila pouze školní 

projekce za 50 Kč a představení Divadla Continuo za 100 Kč. Cenu vstupného na představení 

pořádané jinými pořadateli nemáme možnost ovlivnit, bývá tedy ještě vyšší. Personální obsazení 

těchto akcí pro školy vyžaduje kromě jiného standardně přítomnost minimálně pěti zaměstnanců 

MěKS (pokladna, agenda, technik, dozor PO). 

- Pořady pro školy uskutečněné v roce 2019: divadelní představení Divadélka pro školy; divadelní  

představení Pojďte pane budeme si hrát; divadelní představení Lakomec; promítání filmu Hovory 

s TGM; divadelní představení Pyšná princezna; dva hudební pořady pro děti Pavla Nováka Sport a 

hry; edukativní pořad pro mládež Svět kolem nás; divadelní představení Pohádky ze zámku; 

divadelní představení Cesta kolem světa; klaunská show pro děti v rámci Velikonočního jarmarku 

KUK a CUK; divadelní představení Čert a Káča; anglické představení Divadelního centra Zlín; 

přednáška Jakuba Vágnera Sladkovodní giganti; divadelní čtení Listování; besídka DDM; závěrečný 

koncert ZUŠ; promítání filmu Uzly a pomeranče; dva výchovné koncerty Váša Příhoda; divadelní 

představení Trojlístek pohádek; představení Divadla Continuo Poledne; dva vánoční koncerty Tři 

oříšky pro Vodňany.  

c) Provoz kina – Po celý rok je v provozu kinosál, který promítá pravidelně v pondělí a ve středu ve 

večerních hodinách. Ve výjimečných případech, jako je například významná premiéra, je 

promítání uskutečněno i v jiný den. Dětskému divákovi jsou vyhrazeny dvě nedělní odpoledne 
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v měsíci. Pro seniory bývá uveden jeden film měsíčně, a to v úterý v dopoledních hodinách a za 

snížené vstupné. Ceny vstupného jednotlivých filmů jsou v minimální výši určené distributory. 

Personální obsazení jednotlivých promítání vyžaduje přítomnost minimálně čtyř osob (pokladna, 

kavárna, promítač, službu konající dozor). Přípravu promítání kina, promítacího zařízení, jeho 

údržbu a  hladký průběh promítání má na starost hlavní promítač, který se střídá s dalšími dvěma 

promítači, jež pracují v MěKS na DPP. Také v roce 2019 byl provoz klasického kina MěKS 

v červenci a srpnu doplněn o promítání mobilního letního kina, jež se konalo v prostoru 

Sportovního areálu Blanice a nabízelo divákům nejúspěšnější premiéry z posledních několika 

měsíců. Vzhledem k poměrně nepříznivému počasí se letošní letní kino nesetkalo s tak velkým 

počtem návštěvníků jako předchozí rok, a to navzdory velmi příznivým cenám a pečlivému výběru 

filmů. Nepřízeň počasí bohužel ovlivnit nelze, budeme tedy doufat v příznivý vývoj událostí v roce 

následujícím. 

d) Akce mimo budovu KD – kromě vlastní pořadatelské činnosti se MěKS v průběhu celého roku 

spolupodílí na realizaci dalších akcí mimo budovu kulturního domu, tedy na různých místech ve 

městě. Obvykle spolupracuje s městem Vodňany a jeho příspěvkovými organizacemi, dále pak 

s organizacemi jako je ZUŠ Vodňany, DDM Vodňany, SRŠ Vodňany, FROV JÚ ČB a s různými spolky 

a dalšími osobami. V roce 2019 jsme se podíleli na pořádání těchto akcí a naším úkolem bylo: 

 8. Městský ples – program, prodej vstupenek, soutěž o ceny, technické zajištění, 

propagace a další 

 Velikonoční jarmark – organizace stánkového prodeje před KD, doprovodný 

program, technické zajištění, občerstvení v kavárně, propagace a další 

 Oslavy státních svátků a pietní akce u památníku u kulturního domu – technické 

zajištění, občerstvení v kavárně  

 Vodňanské rybářské dny – program, páteční KVP, organizace stánkového prodeje 

na tržišti, organizace programu na náměstí a před kulturním domem, provoz 

kavárny, technické zajištění, zajištění ubytování a program delegací a 

partnerských měst, spolupráce s druhou stage na SaB, propagace a další 

 promítání letního kina – program, organizace, propagace, dozor a další 

 Mariánská pouť – program, technické zajištění, propagace a další 

 FROV FEST – zapůjčení technického vybavení 

 cyklistické toulky Na kole okolo Vodňan – příprava, technické zajištění, prezence, 

propagace, doprovodný program, zajištění a předání upomínkových předmětů a 

další 
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 Historická hradební slavnost města Vodňany - Dny evropského dědictví 2019  – 

program, technické zajištění, propagace a další 

 výlov rybníku Velká Podvinice – příprava, doprovodný program, organizace 

stánkového prodeje, technické zajištění, propagace a další 

 externí představení Divadla Continuo pro školy – využití prostor KD, zajištění 

dopravy žáků tam i zpět 

 Rozsvícení vánočního stromu na náměstí – program, technické zajištění, 

propagace a další 

 Mikuláš na náměstí bez petard - program, technické zajištění, propagace a další 

 Večeře pro seniory – program, moderování, technické zajištění a další 

 Adventní trhy – organizace stánkového prodeje před KD, doprovodný program,  

 technické zajištění, propagace a další 

 

e) Besedy – MěKS poskytuje pro řadu různých přednášek a besed s kulturním podtextem zejména 

prostor Kavárny Colombina, a to zdarma. Pořádání kulturních besed v současnosti organizuje 

několik spolků (např. SASV, MAS Vodňanská ryba, Obec baráčnická), přičemž zaměstnanci MěKS 

poskytují bezplatně těmto spolkům veškerý potřebný servis. Při těchto besedách je k dispozici též 

veškerý sortiment kavárny k případnému občerstvení. Akce komerčního charakteru se dějí 

v prostorách MěKS formou pronájmu za úplatu. 

f) Výstavy – MěKS má k dispozici celkem 10 nových oboustranných výstavních panelů, které jsou 

umístěny ve foyer kulturního domu. Panely jsou nejčastěji využívány zejména místními 

organizacemi (ZUŠ, DDM, Fotoklub, MŠ).  

g) Mateřské centrum DUHA – fungování mateřského centra MěKS plně zajišťovalo do srpna 2019 

včetně personálního, materiálního a finančního pokrytí. MC sídlilo přímo v budově kulturního 

domu a byl mu poskytován veškerý servis. Personální obsazení spočívalo v jedné zaměstnankyni, 

která se starala o program zaměřený na vzdělávání a volnočasové aktivity matek s malými dětmi. 

Činnost MC byla přerušena z důvodu odchodu této jediné zaměstnankyně do starobního 

důchodu. Její místo nebylo znovu obsazeno, činnost MC nebyla obnovena a v současné době je 

využití prostor MC stále v jednání. 

h) Zpravodaj města Vodňany – MěKS je vydavatelem tohoto periodického tisku územně 

samosprávního celku. Zpravodaj vychází jako měsíčník v nákladu 3200 ks, je určen občanům 

města Vodňany a je zdarma distribuován na všechny doručovací adresy ve městě a v jeho 
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místních částech. Personálně je zajišťován jedním zaměstnancem. Od roku 2019 je jeho distribuce 

zajišťována z většiny pomocí brigádníků. V roce 2019 také došlo k výměně jednoho člena redakční 

rady. 

i) Kavárna Colombina - MěKS disponuje vlastní kavárnou, zabývající se hostinskou činností, která 

nabízí během dne ještě několik dalších služeb, jako je internetová kavárna, kopírovací služby, 

skenování dokumentů, prodej vstupenek a další. Tento prostor a jeho personál je dále využíván 

k pořádání různých besed, kurzů a školení. Ve večerních hodinách poskytuje nezbytný servis před 

každým představením a promítáním, které se v MěKS koná, a to formou občerstvení (studené i 

teplé nápoje, pochutiny). Obsluhu této kavárny zajišťují vzhledem k délce pracovní doby dva 

zaměstnanci. Jeden ze zaměstnanců se zabývá zejména provozem kavárny, druhý ze zaměstnanců 

plní současně především funkci hlavního promítače (dramaturgie kina a jeho provoz) a má na 

starost též administraci webových stránek MěKS, internetových a sociálních sítí MěKS. 

j) Ostatní služby – výlepová služba, výpůjčky zařízení a další (zajišťuje správce budovy, resp. technik) 

 SPOLKY POD ZÁŠTITOU MěKS 

MěKS Vodňany je zřizovatelem čtyř dalších spolků, jejichž samostatná existence by komplikovala jejich 

provoz jako takových.  

- Historicky (od r. 1975) se jedná o loutkový soubor Pimprlata – loutkové divadlo působící 

v současné době samostatně ve Smetanově ulici. V roce 2019 byla prostřednictvím pořadů 

uváděných v MěKS vyhlášena sbírka na financování nové opony tohoto divadélka. 

- Od roku 2012 působí pod MěKS ochotnický divadelní soubor Divadlo pod plachtou. V roce 

2019 měl soubor 15 členů, stejně jako v roce předchozím. V tomto roce spolek pracoval na 

autorské hře s názvem Jakobycirkus a probíhaly zkoušky na premiéru, naplánovanou na 

začátek roku 2020. 

- V roce 2016 obnovil svoji činnost, a o záštitu požádal, Fotoklub Vodňany. V roce 2019 měl 

klub 10 stálých členů, pro jejichž pravidelné schůzky využívá klubovnu v budově KD. Členové 

fotoklubu spolupracují na akcích MěKS formou fotodokumentace různých akcí. Výsledky své 

činnosti publikují ve Zpravodaji města Vodňany v rubrice Fotoklubové okénko a formou 

výstav. V roce 2019 Fotoklub vystavoval jak na domácím poli v kulturním domě, tak i ve 

sloupové síni na městském úřadu. Členové absolvovali též společné soustředění v německém 

Berlíně. 

- Od roku 2016 má pod sebou MěKS také Klub vojenské historie Šumava II. Jeho členové mají 

ve vestibulu KD stálou výstavu modelů bojové techniky z 2. sv. války.  
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5) PROJEKTY, DOTACE 

MěKS Vodňany zažádalo v rámci grantové politiky Jihočeského kraje o podporu těchto projektů: 

Činnost Mateřské centrum Duha, Vodňanské rybářské dny 2019 a hradební slavnosti. 

Všechny tyto projekty byly Jihočeským krajem podpořeny. 

Dále Nadace Jihočeské cyklostezky podpořila projekt Na kole okolo Vodňan.  

 

 

6) KONTROLY A REVIZE 

V roce 2019 proběhly v budově kulturního domu následující kontroly a revize: 

- Kontrola čištění spalinové cesty 

- Revize jevištního tahového zařízení 

- Revize a funkční zkouška EZS  

- Revize zařízení EPS 

- Revize elektrické instalace 

- Kontrola provozuschopnosti požárního vodovodu a příslušenství 

- Kontrola OSA 

- Odborná kontrola v oblasti PO 

 

 

7) ÚDRŽBA A SPRÁVA MAJETKU 

MěKS v roce 2019 disponovalo hmotným majetkem ve výši 2.279.598,95 Kč  

a investicemi ve výši 1.522.769,70 Kč, do nichž spadá zejména technika a vybavení kulturního domu. 

Po inventuře byl z důvodu nefunkčnosti nebo nedostatečnosti odepsán majetek v hodnotě 120.216,60 Kč. 

Pořízen byl nový majetek v hodnotě 226.558,36 Kč (výstavní stěny, reprobox, pohovka + křesla, párty stan, 

vysavač, mix.pult, lednice, konferenční židle...). 

MěKS má pro své potřeby k dispozici na základě smlouvy o výprose zapůjčen od MÚ Vodňany osobní 

automobil Škoda Fabia. V roce 2019 byly na budově provedeny opravy v celkové výši 31.784,- Kč (oprava 

elektroinstalace, hromosvodu). 
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8) HOSPODAŘENÍ 

HOSPODAŘENÍ schválený rozpočet čerpání rozpočtu (skutečnost) 

      

NÁKLADY 7 666 229 Kč 8 889 098 Kč 

Mzdové prostředky 2 455 800 Kč 2 350 057 Kč 

prostředky na provoz 5 210 429 Kč 6 539 041 Kč 

VÝNOSY 7 109 141 Kč 8 995 204 Kč 

příspěvek od zřizovatele 5 746 229 Kč 5 746 229 Kč 

tržby 1 920 000 Kč 2 998 495 Kč 

hospodářský výsledek                                                      106 600 Kč 

 

 

 

9) ZÁVĚR A PROGNÓZA PRO ROK 2020 

V roce 2020 plánuje MěKS Vodňany pokračovat v současné dramaturgii filmových a divadelních 

představení. Nabídku bychom chtěli rozšířit o koncertní a divadelní vystoupení alternativních žánrů. 

Překážkou jsou vhodné prostory pro konání těchto akcí. Sál kulturního domu s kapacitou 350 diváků je pro 

menší komorní akce nevhodný. MěKS ve spolupráci se zřizovatelem – městem Vodňany bude hledat a 

pokusí se vytvořit prostory vhodné pro akce s předpokládanou kapacitou 100 lidí.  

 

 

 

 

 

   

Na vypracování se podíleli: 

Ing. Michal Madar 

Lucie Hanžlová 

Marta Švábová 


