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1. POPIS ORGANIZACE, POSLÁNÍ A CÍLE
Městské kulturní středisko Vodňany je příspěvková organizace města Vodňany. Sídlí v kulturním domě
v parku Zeyerovy sady nedaleko městského centra, kde se také koná většina programů pod záštitou MěKS
Vodňany.
Kulturní dům Vodňany byl postaven v 70. letech 20. století v akci „Z“ a provoz slavnostně zahájil 7.
listopadu 1973 ve stylu novodobého brutalismu. Disponuje kukátkovým sálem s fixní elevací s 350 místy
k sezení. Je určen uvádění divadelních, hudebních nebo filmových produkcí, besed, přednášek, apod.
Disponuje velkoryse prostorným foyer a kavárnou. Součástí objektu KD je také kavárna Colombina, která
může poskytnout prostor pro komorní programy. Kapacita kavárny je cca 50 osob. V zadním traktu
kulturního domu se nachází, byt, šatny, zkušebna, učebna a ubytovací kapacity pro 6 osob.
Účel, pro který bylo MěKS zřízeno je realizace a podpora kulturní a umělecké činnosti. Posláním
organizace je být centrem kulturně-společenského a kulturně vzdělávacího a komunitního života ve městě
a okolí. Ve spolupráci s dalšími institucemi, organizacemi nebo jednotlivci rozvíjí a podporuje dobrý vztah
ke kultuře, umění, tvořivosti a komunitnímu životu.
Své poslání naplňuje prostřednictvím těchto cílů: pořádá kulturní a komunitní akce v prostoru KD i mimo
něj, podporuje zájmovou činnost kroužků a volnočasových aktivit pro veřejnost. Zajišťuje vydávání a
distribuci Zpravodaje města Vodňany.
MěKS ve spolupráci s dalšími organizacemi a spolky ve městě realizuje tradičně tyto kulturně společenské
akce: ples města, Vodňanské rybářské dny, Kulturní léto, Mariánskou pouť, Na kole okolo Vodňan, výročí
založení republiky, Advent ve městě.

2. ZÁKLADNÍ STATISTICKÉ ÚDAJE
Divadelní představení
12
Koncerty
20
Promítání kina
65
Další programy (i bez vstupného)
10
Programy pro školy včetně dílen
6 (z toho 1 projekce na objednávku)
Pronájem sálu
2
Počet návštěvníků akcí MěKS v budově i mimo (odhad)
5000
z toho promítání kina
2061
Pořady v Kavárně Colombina
6
Výstavy ve foyer
bez výstav ve foyer z důvodu lockdownu až do června 2021,
Výstavy „za skly“:
Crampus Vodňany (leden – březen 2021),
Vodňanský fotoklub (březen – květen 2021)
výstava žáků výtvarného oddělení ZUŠ Vodňany (červen
2021)
Vodňanský fotbalový klub (1. 7. – 31.8. 2021)
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3. PERSONALISTIKA
Od 1. 1. 2021 byla do funkce ředitelky Městského kulturního střediska jmenována Michala Piskačová.
K tomuto datu bylo v MěKS dále zaměstnáno na HPP dalších 5 zaměstnanců (účetní, produkční, promítač a
technik, technik a správce, provoz kavárny), dále jedna osoba na částečný PP (úklid) a na DPP další tři
osoby (promítač, pokladna).
Od června 2021 došlo ke změně: Dohodou byl ukončen pracovní poměr navázaný na provoz kavárny.
Od září 2021 došlo ke změnám v náplních pracovních činností zbylých zaměstnanců tak, aby odpovídaly
skutečnosti.
Od listopadu 2021 byl dohodou ukončen PP s produkční a osobou obsluhující předprodej vstupenek a
technickou redakci Zpravodaje Města Vodňany. Na tuto pozici byl vypsán konkurz. Vítězná uchazečka
ohlásila nástup k 1. 3. 2022.
Dočasnou absenci na uvolněné pracovní pozici nahradila osoba na DPP.
Na DPP i nadále zůstali pomocný promítač a pokladní.
Pravidelný vztah na DPP je navázán také s jazykovou korektorkou a kameloty v návaznosti na Zpravodaj
města Vodňany.
Další DPP je vázáno na osobu, která asistuje při realizaci konkrétních projektů a při sestavování grantových
žádostí.

HPP

PP 3/4
DPP

JMÉNO
Michala Piskačová
Marta Švábová
Jana Předotová
Lukáš Brückner
Petr Krampla
Jana Předotová
Jana Šídlová
Klára Kocourková
Marie Pekařová
Stanislav Hazuka
Klára Šmíd Nachligerová

POZICE
ředitelka
účetní
úklid, pomocná produkce
promítač, technik, web
správce, světla, zvuk
úklid, pomocná produkce
produkce, administrativa
předprodej, produkce
Pokladna, předprodej
promítač
korektury ZMV

POZNÁMKA
1 – 12/2021
1 – 12/2021
9 – 12 /2021
1 – 12/2021
1 – 12/2021
10 – 12 / 2021
11 – 12 / 2021
1 – 12/2021
1 – 12/2021
od 5/ 2021

4. VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ
V roce 2021 absolvovali zaměstnanci MěKS potřebná školení (v počtu zaměstnanců):
BOZP a PO (6)
Školení řidičů referentů (4)
Školení světlo-zvuk-video (1)
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5. ČINNOST
V období od ledna do dubna přetrvávala pandemická omezení a činnost MěKS se tedy soustředila
především na úpravy a rekonstrukce interiéru.
Došlo k rekonstrukci kanceláří, výmalbě jeviště, úpravám interiéru a zázemí.
MěKS nabídlo své prostory pro rezidenční tvůrčí pobyt studentům Divadelní fakulty Akademie múzických
umění v Praze.

MěKS se zapojilo do projektu rozžívání obecních rozhlasů, který inicioval divadelní a novocirkusový
soubor La Putyka.
V nouzovém „kovidovém“ režimu se odehrál i projekt Vodňanské rybářské dny, který musel být
s ohledem na opatření zredukován na procházku. Vytvořili jsme proto zábavně naučnou stezku Za
rybami přes Vodňany, která provedla návštěvníky města po zajímavých místech včetně rybochovných
a odborných pracovišť.
Dále jsme v průběhů roku 2021 realizovali tyto projekty, změny a úpravy:
PROVOZ
Přešli jsme na on-line předprodej vstupenek
Nechali jsme zpracovat plán technické dokumentace sálu
V rámci projektu Vodňany v síti jsme zahájili práce na nových webových stránkách organizace
Zrekonstruovali jsme kavárnu Colombina
Změnili jsme grafickou podobu Zpravodaje města Vodňany a získali ocenění v celostátní soutěži o
nejlepší městský zpravodaj
Poskytli jsme prostor bytu pro činnost nízkoprahového zařízení SPOT, se kterým navazujeme
spolupráci
Zrealizovali jsme soutěž o grafický vizuál organizace a vybrali vítěze
Díky ukončení pronájmu kanceláře pojišťovny jsme získali a renovovali tento prostor pro účely MěKS
Rekonstruovali jsme kanceláře a zázemí pro účinkující
PROGRAM
Založili jsme Dramaťák pro děti ve věku od 10 do 15 let pod vedením Lenky Ebelové
Zapojili jsme se do krajských projektů: Dny otevřených ateliérů (Divadlo Continuo: ZUNA Ridina
Ahmedová: Zpěvomat, BM Sessions), Umění ve městě (Zpívající fontána)
Realizovali jsme 4 projekce letního kina za KD
Realizovali jsme projekt „Mikuláš prochází městem“ ve spolupráci s divadlem Kvelb
Zahájili jsme projekt revitalizace výlepových ploch
Poprvé jsme hostili Mezinárodní vypravěčský festival Kolotoč příběhů
Relizovali jsme projekt Vodňanské kulturní léto spojený s návštěvou souboru La Putyka a představení
Kaleidoscope a dvojkoncert ve farním parkánu
Zúčastnili jsme se Noci literatury ve spolupráci s Městskou knihovnou Vodňany
Realizovali jsme také Dětský den, Vodňanskou mariánskou pouť, Na kole okolo Vodňan, Výlov rybníka
Velká Podvinice, Adventní koncert, Rybovu Českou mši vánoční v kostele Narození Panny Marie,
Silvestrovské představení

STRATEGIE
Zahájili jsme práce na Strategickém dokumentu organizace
Založili jsme platformu Quo Vadis, živá kulturo?
Výroční zpráva 2021
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Požádali jsme o členství v organizaci Nová síť a byli jsme přijati v režimu „začínáme spolupráci“
Zahájili jsme spolupráci s Art Gate, organizací, která podporuje technické vzdělávání v kulturních
organizacích
Prostřednictvím grantových žádostí jsme se zapojili do projektu kandidatura Českých Budějovic na
Evropské hlavní město kultury 2028 ve spolupráci s regiony
Realizoval jsme poprvé příměstský tábor pro děti
Zahájili jsme přípravy oslav výročí 50 let kulturního domu
Vytvořili jsme celoroční nabídku dílen a programů pro školy
MěKS Vodňany nabízí kromě kulturního programu také tyto služby
Kopírování, výlep plakátů, inzerce, půjčování vybavení: sety, stan, ozvučovací technika

6. KROUŽKY POD ZÁŠTITOU MěKS
Pod záštitou MěKS tradičně působí několik kroužků zájmové činnosti.
Fotoklub Vodňany – obnovil činnost v roce 2016, na počátku roku 2021 přesunul svou činnost do
objektu místní knihovny.
Klub vojenské historie – členové se schází cca 1 x týdně, rozšiřují sbírku modelů válečných a bojových
vozidel a letadel, která je umístěna ve foyer KD
Loutkové divadlo Pimprlata – působí při MěKS od roku 1975, kromě pravidelné sezónní činnosti jsme
ve spolupráci se členy „Pimprlat“ realizovali v listopadu 2021 první vodňanskou Noc divadel, otevřeli
nabídku interaktivních dílen pro školy v prostoru divadélka s názvem Pimparáda
Ochotnický soubor Divadlo pod plachtou – působí pod MěKS od roku 2012, na podzim 2021 se
uskutečnila odložená preméra nové inscenace „Jakobycirkus“

7. PROJEKTY, DOTACE
MěKS Vodňany zažádalo o podporu z programu na podporu kultury Jihočeského kraje na tyto projekty:
Vodňanské kulturní léto 2021
Vodňany v síti 2021
Oba projekty byly podpořeny.
Na podzim poprvé podalo MěKS svým jménem žádost na ministerstvo kultury ČR.
Ucházelo se také o podporu z prostředků v programu Města České Budějovice na kandidaturu v programu
Evropské hlavní město kultury 2028.

8. KONTROLY A REVIZE
V roce 2021 proběhly v budově kulturního domu následující kontroly a revize:
Kontrola čištění spalinové cesty
Revize zařízení EPS
Revize hasicích přístrojů
Revize plynových kotlů, hořáků, tlakových nádob
Revize zdvih. zařízení
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9. ÚDRŽBA A SPRÁVA MAJETKU
MěKS v roce 2021 disponovalo hmotným majetkem ve výši 2.335 268,10 Kč
a investicemi ve výši 1.810 769,7 Kč, do nichž spadá zejména technika a vybavení kulturního domu.
Po inventuře byl z důvodu nefunkčnosti nebo nedostatečnosti odepsán majetek v hodnotě
163.852,01 Kč.
Pořízen byl nový majetek v hodnotě 209.301,16,00 Kč (notebooky, vybavení KD).
MěKS má pro své potřeby k dispozici na základě smlouvy o výprose zapůjčen od MÚ Vodňany osobní
automobil Škoda Fabia. V roce 2021 byly v budově provedeny opravy v celkové výši 752.861,90,- Kč
(malířské práce, renovace kanceláří, kavárny, výměna nosných lan..).

10. HOSPODAŘENÍ v Kč
HOSPODAŘENÍ

schválený rozpočet

čerpání rozpočtu (skutečnost)

NÁKLADY
Mzdové prostředky
prostředky na provoz
VÝNOSY
příspěvek od zřizovatele
tržby
hospodářský výsledek

8 413 935
3 417 200
4 996 735
7 109 141
6 353 861
755 280

7 495 136
3 219 040
4 276 095
7 532 976
6 353 861
1 179 115
37 840
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11. UKÁZKY PLAKÁTŮ A POZVÁNEK
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12. ZÁVĚR A PROGNÓZA PRO ROK 2022
Rok 2021 byl pro MěKS Vodňany nestandardní z více důvodů. Vedle neobvyklého provozu z důvodu
pandemie, kdy jsme stejně jako jiné podobné organizace hledali způsob, jak se zapojit a jakou činnost
vykonávat, abychom i nadále naplňovali poslání organizace, docházelo k mnoha změnám z důvodu
nového vedení organizace. Došlo k personálním změnám, ke změnám v dramaturgii a směřování.
V dalším roce plánujeme nastartované změny rozvíjet. Stabilizovat dramaturgii. Rozvíjet spolupráce
na lokální, regionální, celostátní i mezinárodní úrovni. Rozšiřovat zdroje financování.
V roce 2022 spustíme nové webové stránky, budeme aplikovat nový vizuální styl, vytvoříme komorní
kulturní prostor ve zrekonstruované kavárně Colombina. Chceme rozvíjet spolupráci se školami.
Dokončíme strategický dokument organizace. Po celý rok budeme plánovat a připravovat oslavy
výročí 50 let KD.

Zpracovala Mgr. Michala Piskačová, Ph.D.
ve spolupráci s Martou Švábovou
červen 2022
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