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ORGANIZACE
A ORGANIZAČNÍ STRUKTURA
Veselské kulturní centrum, o.p.s. navazuje na předchozí činnost organizace Městského
kulturního střediska, p.o., na činnost spojenou jak s pořádáním a zajišťováním nejrůznějších
kulturních a společenských akcí, tak i se zajištěním provozu kina Morava, Městské knihovny,
Kulturního domu a nově i Zarazického centra (bývalá ZŠ v městské části Zarazice) nebo
Turistické centrum Veselska – Panský dvůr, kde se nachází turistické informační centrum,
Městská galerie a další stále expozice.
V roce 2014 došlo mimo jiné k rozvoji různých zdrojů financování, ale rovněž k jistým
personálním změnám v kontrolním orgánu společnosti a na pozici ekonoma.
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. Těžko se však v kontextu města jako je Veselí nad Moravou zajišťují rozsáhlejší
zpravodajské služby. Rovněž se nám podařilo dále rozvinout naši aktivitu a zapojení v rámci
sociálních sítí a uvést do provozu turistický rozcestník a informační portál www.tic-veseli.cz ,
který mapuje dění v celém regionu Veselska.

Členové správní rady

Zaměstnanci na hlavní pracovní poměr

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

Vladislava Surmanová (do 31. 8. 2014)
Ing. Petr Maňák (od 1. 8. 2014)
Pavel Pavlica
Dis. Ivo Juřena
Eva Machalová
Vladislava Žajdlíková
Michaela Zábelková
Ludvíka Čápková
Karin Ondrušová
Mgr. Petr Mička
Mgr. Lukáš Báborský
Miroslav Jagoš
Marek Procházka
Milada Hadašová (částečný úvazek)
Jaroslava Miklíková (částečný úvazek)
Milena Škrabalová (částečný úvazek)
Jana Šebestová (částečný úvazek)

Členové dozorčí rady
Mgr. Václav Trčka
Blanka Maňáková (do 30. 6. 2014)
Ing. Marie Kotásková (od 1. 7. 2014)
Jana Lamačová

Ředitel společnosti
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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 činnosti kulturních aktivit, jež jsou hlavní částí
poskytovaných služeb.
V této oblasti jsme nejvíce dbali na šíři a pestrost nabízených akcí. I v letošním roce se
podařilo zachovat celou řadu tradičních programů, jako jsou například Mezinárodní folklorní
festival Štěpy, 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.
V letošním roce jsme navázali na řadu úspěšných akcí, které se osvědčili již v roce minulém,
ať se jednalo o akce typu Hrátky v parku apod. Zároveň jsme věnovali velkou pozornost
novým akcím, jak v samotných prostorách kulturního domu, tak i kina Morava, kde se
uskutečnil již druhý ročník mezinárodního filmového festivalu CineBenelux.
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 Tradiční hody s právem.
Vedle již uvedených tradičních akcí jsme se snažili nabídnout i nové typy produkcí a aktivit.
V roce 2014 se například jednalo o přehlídku punkrockových kapel s adrenalinovým
doprovodným programem s názvem Unite the Passion, připomenutí osvobození města nebo
místní Výstavu vín.
Vedle toho se mohli zájemci zúčastnit celé řady dílen a workshopů (taneční, pěvecký,
výtvarný, ad.). V závěru roku se poté mohli těšit z bohatého adventního programu.
Výběr z uskutečněných akcí
Divadelní představení pro dospělé
Hroznolhotské etýdy / 25. 4. 2014
Švandovo divadlo: Šoa / 10. 5. 2014
Divadlo Líšeň: Putin lyžuje / 7. 6. 2014
Divadlo Járy Cimrmana: Afrika / 19. 9. 2014
Divadlo A. Dvořáka Příbram: Hrdy Budžes / 22. 9. 2014
Divadlo Bolka Polívky: Pro dámu na balkóně / 24. 10. 2014
ad.
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Divadelní představení pro děti
Divadlo V.O.S.A. / 1. 3. 2014
Trpasličí pohádka / 23. 3. 2014
Cirkus Levitare / 27. 4. 2014
Cirkus Jinak / 27. 6. 2014
Divadlo Bratři v ticku: Plovárna / 12. 7. 2014
Scénické čtení pohádek / 17. 8. 2014
Africké povídačky / 14. 10. 2014
Divadlo Já to jsem: Vánoční příběh / 14. 12. 2014
ad.

Hudební vystoupení
Chinaski / 13. 6. 2014
Mňága a Žďorp / 27. 6. 2014
Javory / 26. 7. 2014
Graveyard Train (AUS) / 8. 8. 2014
Nylon Jail / 8. 8. 2014
Pavel Dobeš / 5. 9. 2014
Nezmaři / 7. 11. 2014
ad.

Školní představení (divadlo, besedy, workshopy)
Divadlo Líšeň: Konečné řešení a současná Evropa / 4. 12. 2014
Malování pro školy s Alenou Adamíkovou / 4. 3. 2014
Povídání před obrazy / 3. 4. 2014
Divadlo Já to jsem: Vánoční příběh / 15. 12. 2014
Beseda se spisovatelkou Alenou Ježkovou / 17. 6. 2014
Čtení dětem / 6. 5. 2014
ad.

Tradiční folklórní akce
Fašanková zabijačka / 1. 3. 2014
Slovácká stuha / 6. 4. 2014
XXII. MDFF Štěpy / 30. 5. – 1. 6. 2014
Tradiční hody s právem / 4. - 5. 10. 2014
ad.

Koncerty vážné hudby
Moravské klavírní trio / 9. 1. 2014
Klavírní improvizace / 7. 3. 2014
Shadow quartet / 13. 5. 2014
Kühnův dětský sbor / 20. 9. 2014
Ivan Hérák / 14. 10. 2014
Vladimír Brabec / 10. 12. 2014
ad.
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Okrajové hudební žánry (jazz, folk, apod.)
Kapela DVA / 27. 4. 2014
Joanna Kucharczyk / 3. 5. 2014
Aid Kid / 16. 5. 2014
Ventolín / 17. 5. 2014
Imprints / 10. 10. 2014
Kyklos Galaktikos / 31. 10. 2014
Robert Balzar Trio / 28. 11. 2014
Lanugo / 12. 12. 2014
ad.

Akce pro seniory
Trénování paměti / 18. 2. 2014
Tradiční velikonoční pečení / 2. 4. 2014
Poznávací zájezd do Mikulčic / 1. 10. 2014
Přenáška o vývoji člověka / 29. 10. 2014
Přednáška vše o čokoládě / 10. 12. 2014
Jan Rejžek / 14. 12. 2014
ad.

Tvůrčí dílny a vzdělávací pořady
Taneční / 6. 3. 2014
Loutková dílna / 23. 3. 2014
Swingový tanec / 2. 5. 2014
Škola indického tance / 4. 6. 2014
Přednáška o historii Slovanského hradiště / 24. 9. 2014
Děti sami knihovníky / 6. 10. 2014
Tvůrčí dílna v Zarazickém centru / 4. 12. 2014
Šperkařská dílna / 7. 12. 2014
ad.

Reprezentační ples města / 1. 2. 2014
Bartolomějský pouť s jarmakem / 23. a 24. 9. 2014

Přehled příjmů a výdajů z kulturních akcí – v tis.Kč
VÝDAJE ... 5 909
PŘÍJMY ... 3 886
Michal Blažíček
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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.
V prvním patře také vznikl prosvětlený prostor nově sloužící k příležitostným výstavám.
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 apod. 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 či pravidelné přehlídky severských filmů a
podobně.
Celkový počet diváků … 14 632
z toho 3 046 diváků na Rodinné pasy

Celkový počet představení … 382
z toho …
Filmové představení pro dospělé
Celkový počet ... 191
Průměrná návštěvnost ... 37 osob

Filmové představení pro děti
Celkový počet ... 135
Průměrná návštěvnost … 50 osob

Školní filmové představení
Celkový počet ... 8
Průměrná návštěvnost ... 180 osob

Filmové představení ART klubu
Michal Blažíček
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Celkový počet ... 41
Průměrná návštěvnost … 9 osob

Letní kino
Celkový počet ... 11
Průměrná návštěvnost ... cca 85 osob

Přehled příjmů a výdajů z činnosti kina – v tis. Kč
VÝDAJE ... 2 295
PŘÍJMY ... 1 812

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.).
Nejvíce se tato snaha 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, kde se
čtenářská obec neustále rozrůstá a zájem o zápůjčky roste.
V roce 2014 jsme nabídku knihovny rozšířili o edukativní projekt Akademie volného času,
který nabízí pestrou škálu vzdělávacích seminářů a přednášek nejrůznějších zaměření (jazyky,
počítačová gramotnost, historie ad.). V rámci tohoto projektu se uskutečnil i poznávací výlet
do nedalekých Milotic.

Výběr z uskutečněných akcí
Autorské čtení
S Vladimírou Klimeckou / 5. 3. 2014
s Martinou Bittnerovou / 15. 10. 2014
s Alenou Ježkovou / 17. 6. 2014
s Liborem Balákem / 15. 10. 2014
ad.
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Besedy, přednášky a workshopy
Maňáskoviny / 19. 2. 2014
Noc s Andersenem / 4. 4. 2014
Pohádkový les / 31. 5. 2014
Velikonoční pečení / 2. 4. 2014
Křest knihy a beseda s Klárou Janečkovou / 5. 6. 2014
Hledání kouzelného kaštanu / 6. 10. 2014
Nejdelší vánoční řetěz / 22. 12. 2014
Maňásci u stromečku / 23. 12. 2014
ad.

Přehled příjmů a výdajů za činnost knihovny – v tis. Kč
VÝDAJE ... 1 458
PŘÍJMY ... 1 681

TURISTICKÉ CENTRUM VESELSKA
PANSKÝ DVŮR
Nově zrekonstruovaný objekt Panského dvora se stal v krátké době centrem kultury, kdy
jsme se snažili naplno využít jeho prostor, 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 konaly kulturní večery s pestrým
hudebním či jiným doprovodným programem.
Jen v období od června do září k nám do Turistického centra Veselska zavítalo více než 6.500
návštěvníků, což je o 1.200 návštěvníků více než v roce 2013. Od začátku roku 2014 pak
evidujeme celkem více než 9.500 návštěvníků. Nejvíce turistů k nám přijelo z okolí Prahy,
Brna, ze severní Moravy a severních Čech. Navštívili nás také zahraniční turisté, např.
z Anglie, Francie, Itálie, Německa, Holandska, Polska a dokonce i z USA a Japonska.
K vysokému počtu návštěvníků Turistického centra Veselska jistě přispívá i přítomnost
stálých expozic a Městské galerie, což z něj mimo informačního místa činí také zajímavý
turistický cíl. Za tímto účelem naše informační centrum v průběhu letošního roku realizovalo
řadu projektů. Nejzásadnějším z nich bylo zcela určitě vytvoření nového webového
turistického portálu www.tic-veseli.cz a jeho cizojazyčných mutací, kde mohou návštěvníci,
ale i místní nalézt informace o zajímavostech a aktuálním dění na Veselsku. Za zmínku jistě
stojí také vydání nové série pohlednic věnovaných našemu městu, zřízení průvodcovské
služby ukazující krásy Veselí nad Moravou za doprovodu odborného komentáře, opětovné
otevření zarazických sklepů návštěvníkům a také vytvoření nového informačního značení
Michal Blažíček
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směřující návštěvníky do Turistického centra Veselska a Zarazických sklepů. Na konci roku
2014 byla také na webu www.tic-veseli.cz zprovozněna virtuální prohlídka města Veselí nad
Moravou, kde si mohou zájemci prohlédnout nejzajímavější památky a místa v našem městě.
Opomenout nelze ani vydání nových propagačních materiálů. V roce 2014 byl vytvořen nový
materiál o městě Veselí nad Moravou, o Panském dvoře a také mapy s doporučenými
trasami pro pěší turistiku.

Výběr z uskutečněných akcí
Městská galerie
Alena Adamíková / 19. 1. 2014
Výstava Leporelo / 17. 2. 2014
Martin Fišr / 22. 2. 2014
Výstava kreseb Jiřího Peši / 27. 4. 2014
Hudci ve výtvarném projevu / 7. 9. 2014
Martin Skalický a Pavel Matyska / 31. 8. 2014
Michael Rittstein / 2. 11. 2014
Výstava českého designu / 9. 11. 2014
ad.

Další proběhlé akce
Národní týden manželství / 11. 2. 2014
Loutková dílna / 22. 3. 2014
Trpasličí pohádka / 23. 2. 2014
Muzejní noc / 24. 5. 2014
Mezinárodní den rodiny / 15. 6. 2014
Vystoupení DFS Štěpnička / 2. 7. 2014
Sochařské sympozium / 14. 9. 2014
Den otevřených památek / 14. 9. 2014
Výstava divadla Járy Cimrmana / 19. 9. 2014
Vánoční zpívání s Radošovem / 26. 12. 2014
ad.

Přehled příjmů a výdajů za činnost TIC – v tis. Kč
VÝDAJE ... 3 303
PŘÍJMY ... 3 958
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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 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 dochází 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

Krátkodobé pronájmy
Volejbalisti
Kroužek ping-pongu
Jóga
Fotbalisti
Veselímese o.s.
ad.

Výběr z uskutečněných akcí
Zarazický den / 11. 5. 2014
Hrátky v Zarazicích / 17. 8. 2014
Vánoční dílna / 4. 12. 2014
Přehled příjmů a výdajů z činnosti Zarazického centra – v tis. Kč
VÝDAJE ... 402
PŘÍJMY ... 362
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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. Od července je také značným příjmem pronájem
zrekonstruovaných prostor přízemí kina Morava, která nově slouží jako kavárna s denním
provozem. Další činnost, kterou společnost zajišťuje, je výlep plakátů na celkem 8
výlepových plochách rozmístěných na nejfrekventovanějších místech ve městě.
V roce 2014 byl námi pořízen nový dodávkový automobil (spolufinancovaný z grantu Města
Veselí nad Moravou), který mimo vlastní potřeby nabízíme i ke komerčnímu využití.

Přehled příjmů a výdajů z doplňkové činnosti – v tis. Kč
PŘÍJMY ... 1 059
PŘÍJMY ... 896
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FINANČNÍ ZPRÁVA

Obecně prospěšná společnost Veselské kulturní centrum o.p.s. je registrována u Krajského
soudu v Brně, oddíl O, vložka 462.
V roce 2014 největší část výnosů tvořily získané finanční prostředky na činnosti zajišťované
pro Město Veselí nad Moravou a na realizaci nejrůznějších kulturních projektů a akcí –
dotace (Nadace život umělce, 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 2014 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. V roce 2014 došlo
k dokončení zateplení využívaných objektů díky čemuž došlo k výrazným úsporám na
energiích.
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 … 7 745
Fondy ……………… 177

MAJETEK (v tis. Kč)
Dlouhodobý majetek … 6 319
Krátkodobý majetek … 3 743

ZÁVAZKY (v tis. Kč)
Dodavatelé … 500
Z mezd … 494
z toho_ výplaty … 318
_ odvody … 143
_ daň FÚ … 33
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Přehled nákladů a výnosů za rok 2014 (v tis. Kč)
NÁKLADY / celkem ... 14 991
Materiál ... 1 174
Energie ... 1 410
Služby ... 5 631
Osobní náklady ... 5 688
Ostatní náklady ... 221
Odpisy dlouhodobého majetku … 496

VÝNOSY / celkem ... 14 968
Výnosy za vlastní výkony ..… 12 593
z toho_ z hlavní činnosti ….. 11 543
_ z doplňkové činnosti…1 059
Provozní dotace ... 2 084
Úroky a ostatní příjmy … 198

ODMĚNY ČLENŮ SPRÁVNÍ A DOZORČÍ RADY A ŘEDITELE SPOLEČNOSTI (v tis. Kč)
CELKEM … 733 (vč. pojistných odvodů)

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ (v tis. Kč)
celkem … - 23
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