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Vážení přátelé,

byť Centrum kultury města Písek bylo zřízeno Městem Písek dne 1. července 2015, naplno zahájilo svou 
činnost 1. ledna 2016 a navázalo tak na činnost předcházející organizace Centrum kultury Písek o.p.s. 
Z tohoto pohledu se jednalo o první plnohodnotný rok existence CKMP. 

Kromě zajištění kulturních služeb v souladu se svou zřizovací listinou organizace řešila především 
záležitosti související s předáním majetku a nastavením nové organizační struktury včetně personálního 
obsazení. Činnost CKMP se opírala o nastíněnou vizi, se kterou jsem v roce 2015 uspěl ve výběrovém 
řízení na ředitele organizace. Tuto strategii jsem formuloval pod názvem Písek jako významná kulturní 
značka. 

Obsahuje pět základních oblastí: 
 ~ kulturní program 
 ~ spolupráce, vzájemná podpora a služby 
 ~ vzdělávání a společenské události
 ~ financování, sponzoring a granty
 ~ medializace a propagace kulturní nabídky

V roce 2016 jsme zorganizovali nebo se podíleli na 1300 akcích, které navštívilo téměř 160 000 lidí. 
V Kulturním domě, v Divadle Fráni Šrámka, v Kině Portyč , v Trojici a na dalších místech jsme představili 
řadu významných umělců, hudebních skupin, herců a osobností kulturního světa jako například Hana 
Zagorová, orchestr Felixe Slováčka, No Name, Jaroslav Dušek, Aneta Langerová, Pavel Šporcl, Divokej 
Bill, MIG21, Monkey Business nebo režisér Dušan Klein. 

Pořádali jsme městskou slavnost Dotkni se Písku, podíleli se na Cipískovišti, Mezinárodním filmovém 
festivalu studentských filmů, festivalu Šrámkův Písek nebo Mezinárodním folklorním festivalu. Naše 
aktivity směřovali také na děti a seniory. V minulém roce jsme v Divadle Fráni Šrámka otevřeli kontaktní 
místo Senior Point. 

Součástí naší činnosti byla úzká spolupráce s místními organizacemi, spolky a školami. Za všechny bych 
zmínil především DDM Písek, Městskou knihovnu Písek, Divadlo Pod čarou, TC Z.I.P. a FAMO Písek. 

Podařilo se nám vytvořit nový web www.centrumkultury.cz, který slouží současně jako on-line 
předprodej vstupenek. Aktuality včetně rozsáhlých fotoreportáží jsou k dispozici na facebookovém 
profilu centrumkulturymestapisek. 

Věřím, že i přes obtíže spojené s nastavením fungování nové organizace, se nám vytýčené vize dařily 
naplňovat. Rád bych zde poděkoval všem, kteří se na rozjezdu nové organizace podíleli, stejně jako 
všem příznivcům kvalitního kulturního dění v Písku.

Mgr. Josef Kašpar, ředitel Centra kultury města Písek
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1 Základní údaje
Název: Centrum kultury města Písek
Sídlo: nábřeží 1. máje 1605, Budějovické Předměstí, 397 01 Písek
IČO: 71294619
Právní forma: příspěvková organizace
Datum vzniku: 1. července 2015
Statutární orgán: Mgr. Josef Kašpar, ředitel

Web: www.centrumkultury.cz
E-mail: pisek@centrumkultury.cz
Telefon: +420 382 734 711
Facebook: facebook.com/centrumkulturymestapisek

Zřizovatel: Město Písek, Velké náměstí 114/3, Vnitřní Město, 397 01 Písek
 IČO 00249998

2 Účel organizace a její činnost
Centrum kultury města Písek je příspěvkovou organizací města Písku, jejímž hlavním účelem je poskytování 
služeb v oblasti kultury a uspokojování kulturních a společenských potřeb a zájmů široké veřejnosti, 
vytváření optimálních podmínek k rozvoji kultury, kulturních a kulturně společenských aktivit občanů a 
jejich sdružení a propagace kultury v rámci cestovního ruchu. 

Zřizovací listinou ze dne 3. prosince 2015 pak město Písek, jako jediný zřizovatel Centra kultury města 
Písek, taxativně vymezuje konkrétní body předmětu činnosti a oblasti doplňkové činnosti, které vedou 
k naplnění hlavního účelu, pro který byla tato příspěvková organizace zřízena.

2.1 Předmět činnosti

a) zajišťování a organizace kulturních a kulturně společenských služeb a činností, zejména filmových 
a divadelních představení, koncertů, festivalů, přehlídek

b) zajišťování a organizace nabídky vzdělávacích služeb a činností
c) zajišťování a organizace podpory kulturních a kulturně společenských aktivit občanů města 

a neziskových organizací
d) poskytování informačních, servisních a agenturních služeb pro neziskový sektor
e) vydávání neperiodických publikací ve smyslu zákona č. 37/1995 Sb., o neperiodických publikacích, 

ve znění pozdějších předpisů
f) spolupráce s jinými fyzickými a právnickými osobami při zajišťování kulturní a kulturně společenské 

činnosti v rozsahu vymezeném účelem zřízení
g) spolupráce, zajišťování a organizace služeb a činností z partnerských vztahů města Písku
h) pronájem nebytových prostor pro kulturní a společenské účely na dobu, která nepřesáhne 30 dnů, 

bez souhlasu zřizovatele
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2.2 Doplňková činnost

a) zpracování a šíření reklamy včetně výlepové služby
b) zprostředkování obchodu a služeb
c) dlouhodobé pronájmy prostor předaných ke správě a užívání
d) krátkodobé pronájmy prostor pro jiné než kulturní a společenské akce
e) služby spojené s pronájmem nebytových prostor
f) výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově obrazových záznamů
g) výroba a výtvarné řešení scény, rekvizit a kostýmů
h) pronájem a půjčování věcí movitých bez souhlasu zřizovatele
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3 Kulturní objekty
Příspěvkové organizaci Centru kultury města Písek byl předán zřizovací listinou nemovitý majetek 
sestávající z několika kulturních objektů. 

3.1 Kulturní dům

Kulturní dům se nachází na pravém břehu řeky Otavy u Nového mostu. Byl postaven za podpory města 
a národního podniku Jitex jako „Klub pracujících“ na konci 50. let minulého století. V roce 2004 byla 
budova zrekonstruována a zmodernizována a byly dostavěné nové funkční části. Během rekonstrukce 
byly kompletně opraveny a zmodernizovány i interiéry.

Kulturní dům v Písku v současnosti disponuje několika prostory ke kulturnímu využití. Velký sál je možné 
přizpůsobit na stání (kapacita 850), na sezení (kapacita 204) či na elevaci (kapacita 298) a lze ho 
tak využít ke koncertům, konferencím, plesům, divadelním představením, ale i jako prostor pro zkoušky 
pohybových či zájmových kroužků. 

Hudební sál je s celkovou kapacitou 104 míst na sezení ideální volbou pro komorní koncerty, přednášky 
či školení. Klub Uhelna je prostorem převážně pro klubové koncerty s 46 místy k sezení. Loutkový sál se 
svými 82 místy k sezení nabízí možnost pro přednášky, dětské recitály či akce komornějšího rázu. 
Pro občerstvení svých návštěvníků Kulturní dům disponuje restaurací a několika bary.
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3.2 Divadlo Fráni Šrámka

Divadlo stojí na místě bývalé vojenské střelnice, jež byla přestavěna na víceúčelový objekt „Na střelnici“ 
s divadelním sálem. 

Současnou podobu divadlo získalo po roce 1937 komplexní rekonstrukcí. Slavnostní zahájení proběhlo 
1. února 1940, uvedením „Prodané nevěsty“ v provedení ND v Praze s dirigentem Václavem Talichem. 

Od roku 1991 získalo městské divadlo název „Divadlo Fráni Šrámka“, jméno připomínající významného 
českého básníka, prozaika a dramatika Fráňu Šrámka, který v Písku prožil část dětství a studentská léta. 

V letech 2009–2010 prošla budova další kompletní rekonstrukcí, díky níž je nyní moderně vybavená 
a bezbariérová s celkovou kapacitou až 397 diváků. Přízemí pojme 275 diváků včetně míst pro vozíčkáře. 
Boční balkony pojmou 17 diváků a zadní balkon celkem 105 diváků.

V píseckém divadle se odehrávají činoherní představení, operety, koncerty, opery a klubové pořady, 
ve kterých vystupují přední umělci. 

Nedílnou součástí činnosti divadla je spolupořadatelství nadregionálních akcí, jako jsou Jihočeský 
hudební festival či Šrámkův Písek.
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3.3 Kino Portyč

Kino Portyč se nachází na levém břehu řeky Otavy v části města zvané Portyč. První stavby zde vznikaly 
už ve 13. a 14. stol. po vybudování hradu a historického jádra Písku. 

Velká část budovy je využívaná pro provoz kina. Rekonstruované digitální kino Portyč pro 2D i 3D projekci 
je vybaveno nejmodernějším promítacím zařízením do formátu 1:2,35 s DCI projektorem Christie a DCI 
přehrávačem DoremiCinema, a také špičkovou reprodukční technikou systému Dolby Digital Surround 
EX. V provozu se zachovala i klasická technika pro 35mm filmy.

Písecké kino Portyč odpromítá ročně okolo 800 představení. Každý měsíc nabízí program kina filmy 
všech žánrových kategorií pro všechny věkové skupiny. 

Díky prostornému jevišti lze Kino Portyč využít také pro besedy, aktivy, přednášky, koncerty a zábavné 
programy. Hlediště pojme 340 diváků. Foyer kina je pravidelně využíváno pro výstavy.

V zadním traktu budovy kina Portyč, se samostatným vchodem ze zadní části objektu, se nachází 
výstavní a prodejní galerie. Celoročně se zde pořádají výstavy především místních, ale i mimopíseckých 
výtvarných umělců a fotografů. Galerie má celkovou plochu 260 m2. 
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3.4 Letní kino

Letní kino je v provozu od roku 1968. Za bezmála 50 let existence je oblíbeným kulturním zařízením 
pro obyvatele i návštěvníky města Písku. Svou kapacitou je významným objektem města pro pořádání 
kulturních akc Letní kino by si při svých pěti desetiletích existence také již zasloužilo rozsáhlejší rekonstrukci.  
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3.5 Koncertní síň Trojice

Koncertní a výstavní síň Trojice se nachází v odsvěceném kostele na bývalém městském hřbitově. Původní 
účel hřbitovní svatyně se později přeměnil na koncertní, výstavní a slavnostní síň. Z vnitřního vybavení 
se dochovala bohatě vyřezávaná pozdně renesanční kazatelna, která je výrazným zdobným prvkem 
kostela. 

Síň je vybavena kvalitním klavírem a varhany, zakoupenými od cestovatele Jiřího Hanzelky. 
Odehrávají se zde jednak koncerty vážné či jazzové hudby, tak i nejrůznější slavnostní obřady pro 
město, školy a další subjekty. 

Trvale zde vystavuje gobelíny a obrazy akademický malíř Dalibor Říhánek a výstava je průběžně 
obměňována. 

K sezení je k dispozici 170 míst, další návštěvníci mohou zaujmout místa ke stání. 
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3.6 Hudební pavilon

Hudební pavilon se nachází v Palackého sadech, které jsou největším parkem města Písku. 
Vznikal ve 40. letech 19. století na místě bývalého příkopu před městskými hradbami.

V roce 1886 byl v parku postaven pomník věnovaný slavnému českému historikovi  Františku Palackému. 
Později, v roce 1935 také přibyl pomník Adolfu Heydukovi. Mezi další památky nacházející se v Palackého 
sadech patří Barokní socha Neptuna, která byla původně v kašně na Velkém náměstí, Hudební pavilon 
(altán) a Schrenkův pavilon.

Palackého sady slouží převážně jako odpočinková zóna, ale v letních měsících se zde koná mnoho 
kulturních a společenských akcí. Ke kulturním účelům je využíván jak prostor samotného Hudebního 
pavilonu, tak prostor před ním.
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3.7 Schrenkův pavilon

Schrenkův pavilon se nachází uprostřed Palackého sadů v blízkosti Hudebního pavilonu a sochy Františka 
Palackého. Empírový pavilon byl dokončen v roce 1841 a získal jméno po tehdejším hejtmanovi Josefu 
Schrenkovi. Písečtí nechali dovnitř kopule napsat: „Šlechetný Co Hodného Rád Eyhle Následky Koná“ 
s letopočtem římskými číslicemi.

Schrenkův pavilon je hojně využíván při doprovodných kulturních akcích, například pro tvůrčí dílny, 
vystavující či vystoupení místních sborů. 
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4 Organizační struktura
Ředitelem Centra kultury města Písek je od počátku fungování Mgr. Josef Kašpar. 
V roce 2016 došlo v Centru kultury města Písek k zásadním personálním změnám. Na řadu pozic přišli 
postupně noví zaměstnanci s odpovídajícím vzděláním a také zkušenostmi v oboru. 

V roce 2016 pracovalo v organizaci 22 kmenových zaměstnanců, jejichž odměňování probíhalo v režimu 
tarifních platů. V průběhu roku bylo uzavřeno 90 dohod o provedení práce na organizační a technické 
zabezpečení kulturních akcí.

Ke změnám došlo i v organizační struktuře. Byla stanovena jasná pravidla podřízenosti a odpovědnosti 
na klíčových pozicích. Byly zavedeny pravidelné porady vedení, které přispívají ke zlepšení komunikace 
mezi jednotlivými úseky a k plynulému chodu organizace.
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5 Činnost CKMP v roce 2016
V roce 2016 Centrum kultury města Písek stanulo před několika zásadními úkoly, které bylo potřeba splnit, 
aby bylo kvalitně zajištěno kulturní dění v Písku. Po rozjezdu nové organizace bylo nejdůležitějším úkolem 
zabezpečení produkční stránky, spočívající především v dramaturgické přípravě a zajištění programu po 
celý rok 2016, ale také důkladná propagace veškerých kulturních akcí na webu a v médiích.

5.1 Administrativní zabezpečení nové organizace

Nová příspěvková organizace v roce 2016 musela zajistit plnohodnotné fungování po administrativní 
a infrastrukturní stránce. V organizaci byly optimalizovány jednotlivé procesy a byl zpracován systém 
směrnic.

Zásadním úkolem bylo finální předání a převzetí majetku města (což byl velmi náročný a zdlouhavý proces). 
Majetek byl protokolárně převzat od zřizovatele, řádně označen a zaveden do majetku organizace. 
V závěru roku 2016 proběhla v souladu s interní směrnicí o inventarizaci standardní inventura majetku.

V průběhu roku docházelo k intenzívnímu uzavírání dodavatelských a nájemních smluv a smluv s ostatními 
obchodními partnery v oblasti dodávek energií, reklamy a služeb. Další změnou bylo zajištění prodeje 
a rezervace vstupenek pomocí nového systému Ticketware.

V oblasti služeb byl vytvořen ceník podléhající schválení rady města, který vycházel z ceníku předcházející 
organizace z důvodu zachování kontinuity. Na základě zkušeností získaných během prvních měsíců 
fungování příspěvkové organizace byl ceník rozšířen a upraven o další položky, aby lépe reflektovaly 
specifické požadavky zájemců o služby Centra kultury města Písek. 

5.2 Produkční stránka a kulturní program v roce 2016

Důležitou oblastí, které bylo nutno věnovat pozornost, byl kulturní program pro rok 2016. Ten byl tvořen 
tak, aby neopomenul již tradiční akce (jako jsou například Cipískoviště, městská slavnost Dotkni se Písku či 
reprezentační ples města Písku), ale aby také přinesl něco nového a pro kulturní život v Písku zajímavého. 
Kulturní program byl koncipován tak, aby plně využíval všech kulturních objektů Centra kultury města 
Písek. Městská slavnost Dotkni se Písku zaznamenala v roce 2016 významnou změnu v podobě zrušení 
vstupného. Důvodem tohoto kroku bylo oživení centra města i mimo večerní programy. 

5.2.1 Kulturní dům
V roce 2016 Centrum kultury města Písek zajistilo v Kulturním domě celkem 147 akcí pro všechny cílové 
kategorie, především s dosahem pro občany Písku a spádových oblastí. Vedle komerčních akcí (CKMP) 
organizovalo nebo se spolupodílelo na programech pro děti a seniory nebo alternativní a etnické 
kultury. V rámci celé dramaturgie byly ke spolupráci osloveny další organizace, školy a firmy. 

Začátek roku 2016 se v Kulturním domě nesl ve znamení plesové sezony. Pravidelně se zde konají 
maturitní plesy středních škol, stejně tak i další tradiční písecké plesy jako Myslivecký ples, Reprezentační 
ples města Písku, Trubačský ples, Baráčnický ples, Seniorský ples a další. 



základní použité písmo TW Cen MT (vyrovnání vždy optické)
doplňkové písmo s více řezy pro obsáhlejší tiskoviny PF Agora Sans Pro
patička www.centrumkultury.cz (a jiné varianty) optimálně v barvě pobočky (TW Cen MT Bold, prostrk + 20)

15

Jaro roku 2016 patřilo v Kulturním domě koncertům populární hudby. Mezi umělce, kteří se v Písku 
představili, patří například kapely No Name, Wohnout, Olympic, Xindl X, UDG, Voxel, Slza, Visací 
zámek, Citron, Hana Zagorová či Monkey Bussines…

Letní program Kulturního domu tvořily převážně dětské kurzy Letní taneční škola a Návrat do ticha.

Podzimní sezona představila druhou sérii koncertů. Vystoupili zde Bára Poláková, Mandrage či Mig 21. Koncerty 
v Kulturním domě doplnily mimo jiné podzimní taneční kurzy a závěrem roku poté opět plesová sezona. 
Rok 2016 v Kulturním domě patřil také seniorům, pro které jsme připravili bohatý program. Mohli 

navštívit pravidelné seniorské večery, Seniorský ples a v neposlední řadě koncerty jako Duo Jamaha, 
Eva a Vašek, Veselá trojka, Fešáci a další.
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5.2.2 Divadlo Fráni Šrámka
V průběhu roku divadlo připravilo širokou, žánrově pestrou a kvalitní nabídku současné divadelní 
a hudební tvorby. Na scéně píseckého divadla hostovala divadla z celých Čech, divákům se představili 
umělci a interpreti zvučných jmen. Kmenový repertoár divadla tvoří představení pro dvě předplatitelské 
skupiny, kde se snažíme diváky seznámit se současnou divadelní tvorbou, s ohledem na uměleckou 
a profesionální úroveň, ale i s ohledem na technické a finanční množnosti, zařazujeme tak i představení 
oceněná některou z prestižních divadelních cen. 

Pro školní mládež jsme nabízeli tematicky zaměřená představení, pro rodiče s dětmi nedělní činoherní 
pohádky. Program byl v průběhu roku doplňován divácky atraktivními tituly, koncerty širokého 
žánrového spektra, komponovanými a zábavnými pořady, pořady pro seniory. Mezi divácky oblíbené 
patří improvizační večery s Jaroslavem Duškem – Čtyři dohody, Divadlo Járy Cimrmana, cestovatelská 
stand-up comedy Ladislava Zibury, komediální představení s Bobem Kleplem – Vysavač, ve spolupráci 
uváděné pořady – Dívčí válka, Caveman, Monology vagíny, Varhanní koncert v rámci Hudebních slavností 
E. Destinnové, Melody Makers, koncertní recitál Davida Deyla, prostor dáváme i ochotnickým souborům. 

Bohatá byla i nabídka koncertů - Honza Nedvěd, The Backwards, Aneta Langerová, Malina Brothers, 
Jan Smigmator, Dasha a Big Band Felixe Slováčka, Pavel Šporcl, Staropražští heligonkáři…

Návštěvníci jistě ocenili upravení divadelního bufetu a pro příjemné posezení diváků zpřístupnění respiria 
s výhledem do parku. V závěru roku byl zprovozněn v přízemí Divadla Fráni Šrámka Senior Point, neboli 
kontaktní místo přátelské seniorům, které poskytuje seniorům zdarma informace a služby, a kde se 
pořádají zajímavé přednášky. Navíc také slouží jako další předprodejní místo.



základní použité písmo TW Cen MT (vyrovnání vždy optické)
doplňkové písmo s více řezy pro obsáhlejší tiskoviny PF Agora Sans Pro
patička www.centrumkultury.cz (a jiné varianty) optimálně v barvě pobočky (TW Cen MT Bold, prostrk + 20)

17

5.2.3 Kino Portyč ~ Váš filmový přístav
V ustáleném hracím profilu kina, nabízelo písecké kino Portyč ve všední dny dva filmové tituly. O víkendu 
pak 4 filmy za den. Dramaturgie programu pamatovala zejména na děti a mládež. Této věkové kategorii 
byla pravidelně určená představení začínající ve všední den v 17:30, a zejména představení o víkendech 
a svátcích od 14:00 a 16:00. Opačnou skupinou věkového spektra tvořili senioři, na které kino Portyč 
pamatovalo pravidelně každý druhý čtvrtek od 10:00, navíc za snížené vstupné 60 Kč.

Dramaturgie programu upřednostňovala ty filmové tituly, u kterých byl všeobecný předpoklad velkého 
zájmu ze strany diváků. Tyto filmy byly nabízeny od premiéry, dostávaly větší časový prostor, včetně 
termínů pro reprízy. Nově byly nabízeny v několika formátových i jazykových verzích. Neznamená to 
však, že se v programu neobjevily filmy pro menšinového diváka. Naopak. I když neměly stanovený 
obvyklý čas promítání, jak bývá zvykem v řadě jiných měst, nabízeny byly v počtu několika titulů 
měsíčně, hlavně ve všední dny.  Kino Portyč je oblíbené i jako výstavní prostor. V průběhu roku zde bylo 
uspořádáno několik výstav a společenských akcí. Tradičně například předvánoční prodejní výstava. Sál 
kina sloužil hlavně v dopoledních hodinách také pro realizaci naučných a vzdělávacích programů a byl 
hlavním dějištěm rovněž tradičního Mezinárodního festivalu studentských filmů. 

Výsledkem uvedených aktivit a dramaturgie bylo 100 procentní navýšení tržeb v roce 2016 oproti roku 
2015, proto bylo možné zlepšit řadu věcí pro naše diváky. 

5.2.4 Letní kino ~ Hvězdy pod hvězdami
V roce 2016 se v Letním kině konaly tyto akce:
Nejvýznamnější hudební událostí roku byl koncert Jaromíra Nohavici, který navštívilo 2 000 diváků.
V rámci oslav Dotkni se Písku zde proběhla tradiční Pěnová party a doprovodný jednodenní hudební 
festival. Rovněž tradiční je srpnová akce KISS PARTY. Na závěr letní sezony se uskutečnil koncert kapely 
Tři sestry. 

Největší podíl ve využití letního kina mají filmová představení. V roce 2016 jich bylo uskutečněno 67 
s návštěvností okolo 3 500 diváků. Několik představení bylo určeno zejména dětem a mládeži. Pravidelně 
- za snížené vstupné - na začátku prázdnin a školního roku. Během prázdnin potom řada představení, z 
nichž za zmínku stojí premiéra českého filmu Zdenka Trošky Strašidla. Ze segmentu „mládež“ byl nejvíce 
navštíven film Sebevražedný oddíl – 260 diváků. 

Celková návštěvnost letního kina dosáhla téměř 6 000 návštěvníků.
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5.2.5 Galerie Portyč
V průběhu celého roku 2016 byla Galerie Portyč využívána pro pořádání výstav místních i mimopíseckých 
výtvarných umělců. Vernisáže se při otevření jednotlivých expozic vždy staly prostorem pro zajímavá 
setkání autorů, zástupců města a široké veřejnosti.

Polovina celkové plochy galerijního prostoru je určena k dlouhodobé prezentaci a prodeji výtvarných 
děl píseckých autorů i umělců jihočeského regionu. Druhá polovina galerie slouží jako výstavní plocha 
pro pořádání pravidelných měsíčních výstav.

Dalším výstavním prostorem je i část foyer Kina Portyč. Tento prostor je využíván především pro kolektivní 
výstavy školek, škol a spolků nejen píseckých, ale i organizací z partnerských měst.

V Galerii Portyč se během roku 2016 uskutečnilo 12 samostatných výstav, např. Exkluzivní putovní 
fotografická výstava – Jazz World Photo 2016, VI.společná výstava výtvarných prací členů Prácheňské 
umělecké besedy, výstava obrazů – „Radosti života“ Zdenka Hejná, Alena Jiříková, výstava fotografií - 
TeriFoto Sokol Písek a Společnost pro česko-německou spolupráci nebo fotografií členů Fotoklubu Písek. 

Ve foyer Kina Portyč se uskutečnilo 5 výstav, které byly zaměřené především na mladí výtvarníky, 
např. výstava vítězných výtvarných prací dětí z mateřských škol na téma „Moje rodina“, výstava 
oceněných dětských kreseb z výtvarné soutěže – Naděje pobočka Písek nebo také výstava fotografií 
„Deggendorfská mládež poznává Písek“. 
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5.2.6 Koncertní síň Trojice
V roce 2016 se v Trojici konalo na 60 akcí, které navštívilo téměř 6 tisíc posluchačů.
Dali jsme možnost vystoupit píseckým spolkům (Sonitus, Sborissimo) i jednotlivcům (Pavla Nedělová, 
Rostislav Homola), velké úspěchy měly koncerty píseckých rodáků, např. Romana Rauera na klavír, 
operní zpěv Tomáše Supa, Veroniky Husinecké na varhany, ale také jsme se snažili posluchačům ukázat 
zahraniční umělce. Z USA přijela koncertovat Kelley Hollis, z Japonska houslistka Minori Nakaune. 

A samozřejmě zde vystupovali i čeští umělci, kteří dosáhli za hranice republiky: Aleš Nosek na varhany, Jan 
Adamus na hoboj, anglický roh, duo Josef Špaček a Miroslav Sekera – klavír a housle, ale i Krásná řeč s Janem 
Kačerem a Nelou Boudovou. Dodrželi jsme i tradici v podání Píseckého komorního orchestru, Českou mši vánoční.

5.2.7 Přehled akcí
Kulturní objekty - typy akcí počet akcí počet návštěvníků
Kulturní dům - koncerty, plesy a další akce 147 34 621
Kino Portyč - filmová představení 880 40 874
Galerie Portyč - výstavy, vernisáže 13 1 275
Letní kino - koncerty, filmová představení 82 12 272
Trojice - koncerty a představení 74 5 684
Divadlo F. Š. - představení a koncerty 94 23 391
Venkovní akce + ostatní 24 38 940
CELKEM 1 314 157 057
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5.3 Firemní identita a propagace

Již od konce roku 2015 plně fungovaly nové webové stránky www.centrumkultury.cz propojené na nový 
prodejní systém Ticketware. Tyto responzivní webové stránky byly denně aktualizovány s hlavním cílem 
umožnit návštěvníkovi co nejsnazší nalezení požadované akce a zejména, aby si co nejjednodušším 
způsobem mohl na danou událost vstupenky zakoupit on-line. Na novém facebookovém profilu byly, 
kromě pozvánek na akce,uveřejňovány obsáhlé fotoreportáže z již proběhlých akcí (do konce roku 2016 
nasbíral FB více než 700 fanoušků).

Příspěvková organizace Centrum kultury města Písek během celého roku spolupracovala s řadou 
regionálních i celorepublikových médií. V rámci mediální podpory programu byly uzavřeny smlouvy 
o mediální spolupráci s lokálními médii, např. Jihočeskými týdeníky, Píseckým deníkem, Píseckým světem, 
s rádiem Kiss a Impuls.

Důležitou součástí marketingových aktivit byl i tisk a distribuce pravidelných měsíčních přehledů Kultura v 
Písku (plakát o velikosti A2) a měsíčních programů (skládačka do formátu DL). Distribuce těchto materiálů 
probíhala jak v Písku, tak i ve větších městech v rámci Jihočeského kraje (Milevsko, Strakonice, Vimperk, 
Tábor, apod.).

O plánovaných akcích jsme návštěvníky informovali i formou mailingových zpráv. Ke konci roku 2016 
odebíralo newsletter CKMP 5 tisíc čtenářů. Nové logo organizace a podoba tištěných propagačních 
a informačních materiálů (viz příloha 3), postupně vešlo do povědomí veřejnosti i díky pravidelnému 
uveřejňování plakátů na jednotlivé akce na výlepových plochách po městě. 
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6 Hospodaření
Centrum kultury města Písek v souladu se zřizovací listinou v roce 2016 plně provozovalo jak hlavní, tak 
doplňkovou činnost. V květnu roku 2016 se Centrum kultury stalo plátcem DPH, z čehož vyplynulo mnoho 
dalších administrativních úkonů. 

Centrum kultury města Písek vynaložilo významné prostředky na opravy svěřeného majetku a řádné 
revize. Jednalo se například o opravu projektoru, plátna a opony v Kině Portyč, renovaci a odladění 
zvukového systému v Kulturním domě, opravu střechy a terasy, revitalizaci a upgrade zastaralého 
informačního a kamerového systému a byla realizována rozsáhlá revitalizace výlepových ploch.
Výsledek hospodaření za rok 2016 byl kladný a činil celkem 489 tis. Kč před zdaněním, z toho 358 tis. 
Kč před zdaněním v hlavní činnosti a 131 tis. Kč před zdaněním v doplňkové činnosti.

Od zřizovatele města Písku v roce 2016 obdrželo Centrum kultury města Písek neinvestiční příspěvek na 
provoz ve výši 9.541 tis. Kč, neinvestiční účelové příspěvky na ples města ve výši 200 tis. Kč, na městskou 
slavnost ve výši 800 tis. Kč, na opravy ve výši 1.724 tis. Kč, na revize ve výši 588 tis. Kč a na odpisy 
ve výši 4.909 tis. Kč. Centrum kultury města Písek přijalo v roce 2016 dary od několika dárců v celkové 
výši 40 tis. Kč.

Celkové výnosy dosáhly částky 35.503 tis. Kč a byly tvořeny výnosy z transferů v částce 17.761 tis. Kč, 
výnosy z prodeje služebv částce 13.948 tis. Kč, výnosy z pronájmu v částce 2.438 tis. Kč a ostatními 
výnosy v částce 1.357 tis. Kč. Výnosy z doplňkové činnosti představovaly částku 1.657 tis. Kč.

V celkových nákladech 35.014 tis. Kč se projevila spotřeba materiálu ve výši 1.799 tis. Kč, energie 
ve výši 3.349 tis. Kč, opravy a udržování ve výši 3.278 tis. Kč, ostatní služby jako školení, honoráře, 
půjčovné atd. ve výši 11.387 tis. Kč, mzdové náklady ve výši 6.211 tis. Kč, zákonné sociální pojištění 
a jiné sociální náklady ve výši 1.838 tis. Kč, daně a poplatky ve výši 616 tis. Kč. Odpisy tvořily částku 
4.909 tis. Kč a ostatní náklady z činnosti 1.616 tis. Kč.

V aktivních položkách rozvahy byla promítnuta stálá aktiva ve výši 239.399 tis. Kč, oběžná aktiva ve 
výši 5.204 tis. Kč, z toho pohledávky za odběrateli tvořily částku 369 tis. Kč, daň z přidané hodnoty 59 
tis. Kč, náklady příštích období 174 tis. Kč, peníze na běžném účtě 3.989 tis. Kč, na účtě FKSP 43 tis. Kč, 
ceniny 11 tis. Kč a v pokladně 560 tis. Kč.

V pasivech se objevil vlastní kapitál tvořený jměním účetní jednotky ve výši 239.399 tis. Kč, fond kulturních 
a sociálních potřeb ve výši 58 tis. Kč, rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření ve 
výši 6 tis. Kč a kladný výsledek hospodaření ve výši 489 tis. Kč. Cizí zdroje představovaly krátkodobé 
závazky vůči dodavatelům ve výši 3.386 tis. Kč, vůči zaměstnancům ve výši 548 tis. Kč, závazky z titulu 
sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění ve výši 272 tis. Kč, ostatnídaně a poplatkyve výši 84 tis. 
Kč, ostatní výdaje příštích obdobía dohadné účty pasivní ve výši 358 tis. Kč. 

Přílohou výroční zprávy Centra kultury města Písek jsou vybrané ukazatele rozvahy a výkazu zisku 
a ztráty pro příspěvkové organizace.
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Příloha 1 ~ Vybrané ukazatele z rozvahy pro příspěvkové organizace

Centrum kultury města Písek, nábřeží 1. máje 1605, 397 01 Písek, IČ 71294619
Účetní období: 2016, sestaveno k 31. 12. 2016, zpracováno v tis. Kč

Název položky Syntetický 
účet Brutto Korekce Netto

AKTIVA CELKEM 330 678 86 074 244 603

Stálá aktiva 325 474 86 074 239 399

Dlouhodobý hmotný majetek 325 474 86 074 239 399

Stavby 021 281 261 47 958 233 302

Samostatné movité věci a soubory hmotných 
movitých věcí

022 25 702 19 605 6 097

Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028 18 511 18 511 0

Oběžná aktiva 5 204 0 5 204

Krátkodobé pohledávky 601 0 601

Odběratelé 311 369 0 369

Daň z přidané hodnoty 343 58 0 58

Náklady příštích období 381 174 0 174

Krátkodobý finanční majetek 4 603 0 4 603

Běžný účet 241 3 989 0 3 989

Běžný účet FKSP 243 43 0 43

Ceniny 263 11 0 11

Pokladna 261 560 0 560

  
Název položky Syntetický 

účet Brutto

PASIVA CELKEM 244 603

Vlastní kapitál 239 952

Jmění účetní jednotky a upravující položky 239 399

Jmění účetní jednotky 401 239 399

Fondy účetní jednotky 64

Fond kulturních a sociálních potřeb 412 58

Rezervní fond tvořený ze zlepšeného vý-
sledku hospodaření

413 6

Výsledek hospodaření 489

Výsledek hospodaření běžného účetního 
období

489

Cizí zdroje 4651

Krátkodobé závazky 4651

Dodavatelé 321 3386

Krátkodobé přijaté zálohy 324 2

Zaměstnanci 331 531

Jiné závazky vůči zaměstnancům 333 17

Sociální zabezpečení 336 190

Zdravotní pojištění 337 81

Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peně-
žitá plnění

342 84

Výnosy příštích období 384 176

Dohadné účty pasivní 389 150

Ostatní krátkodobé závazky 378 34



základní použité písmo TW Cen MT (vyrovnání vždy optické)
doplňkové písmo s více řezy pro obsáhlejší tiskoviny PF Agora Sans Pro
patička www.centrumkultury.cz (a jiné varianty) optimálně v barvě pobočky (TW Cen MT Bold, prostrk + 20)

23

Název položky Syntetický 
účet Hlavní činnost Hospodářská 

činnost
NÁKLADY CELKEM 33 488 1 526

Náklady z činnosti 33 475 1 526

Spotřeba materiálu 501 1 688 111

Spotřeba energie 502 3 178 171

Opravy a udržování 511 2 476 802

Cestovné 512 20 0

Náklady na reprezentaci 513 4 0

Ostatní služby 518 11 327 37

Mzdové náklady 521 5 881 330

Zákonné sociální pojištění 524 1 700 65

Zákonné sociální náklady 527 73 0

Daň silniční 531 9 0

Jiné daně a poplatky 538 610 0

Jiné pokuty a penále 542 6 0

Odpisy dlouhodobého majetku 551 4 909 0

Ostatní nákady z činnosti 549 1 594 10

Finanční náklady 13 0

Ostatní finanční náklady 569 13 0

VÝNOSY CELKEM 33 846 1 657

Výnosy z činnosti 16 086 1 657

Výnosy z prodeje služeb 602 13 495 453

Výnosy z pronájmu 603 1 239 1 199

Ostatní výnosy z činnosti 649 1 352 5

Výnosy z transferů 17 760 0

Výnosy vybraných místních vládních institucí 
z transferů

672 17 760 0

Výsledek hospodaření před zdaněním 358 131

Výsledek hospodaření běžného účetního 
období

358 131

  

Příloha 2 ~ Vybrané ukazatele z výkazu zisku a ztráty pro příspěvkové organizace

Centrum kultury města Písek, nábřeží 1. máje 1605, 397 01 Písek, IČ 71294619
Účetní období: 2016, sestaveno k 31. 12. 2016, zpracováno v tis. Kč
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  Josef
ŠPAČEK 
~ housle
&
  

POPRVÉ V PÍSKU!  

pátek 2. prosince 19:00 
www.centrumkultury.cz

&
  Miroslav
SEKERA
~ klavír
 

vstupenky v předprodeji na pokladně KD | vstupné 200 Kč

* 1986
koncertní mistr 
České filharmonie

* 1855
vyrobil mistr 
Jean-Baptist 
Vuillaum

www.centrumkultury.cz & www.stenapisek.cz

KONCERTNÍ SÍŇ TROJICE

zve ve spolupráci 
 s Lezeckým centrem LEZETOP   
všechny děti ve věku od 2 do 99 let 

 na akci…

LANOVÝ 
PARK

 NÍZKÉ LANOVÉ 
PŘEKÁŽKY

 LEZECKÁ SÍŤ
 JÍZDA NA KLADCE 

4× SLACKLINE
UKÁZKY TRIKŮ

pátek 15. července 14:00 ~ 19:00
v Palackého sadech

XVI.  
PLES 
MĚSTA 
PÍSKU

6/2/16

+ Z.I.P.
předtančení

+ U2 revival 
 v Uhelně 

+ VEHICLE CLUB 
v hudebním sále 

 
+ DISKOTÉKA 

v Uhelně
 

+ PÍSEČAN  

METROKLUB 

Big Band 

      
host JA

KUB     

SMOLÍK

začínáme v 19:30

 v Kulturním domě v Písku

CENTRUM KULTURY
MĚSTA PÍSEK 

více informací a předprodej vstupenek: 
www.centrumkultury.cz290,-

*www.dotknisepisku.cz

» dotkni se písku «

BAGS • COHIBA • DECHOVÁ HUDBA MĚSTA PÍSKU • EPYDEMYE 
FANTOM • FAST FOOD ORCHESTRA • GOOD COMPANY • HAND 
GRENADE • HASTRMANI • KONTUŠOVKA • NATURAL • PARKÁN 
PIKO • PRIMÁTOR DITTRICH • STRINGS • THE APPLES • THE NEEDS

 
PROGRAM PRO DĚTI I SENIORY • KEJKLÍŘI • VETERÁNI • PÍSEČAN 
TSC LOUISIANA • MAŽORETKY • TS  Z.I.P. • T-DANCE • ROADSHOW 
MONTE CARLO • BALET ~ NEBEZPEČNÁ SETKÁNÍ • MÓDNÍ 
PŘEHLÍDKA • TANEČNÍ A PĚNOVÁ PARTY a mnoho dalších*… 
 

* * * OHŇOSTROJ * * *

DIVOKEJ BILL
KAMIL STŘIHAVKA • VĚRA MARTINOVÁ 
HISTORICKÝ PROGRAM A CEREMONIE

Doprovodný program zajišťují:  
DDM PÍSEK • DIVADLO POD ČAROU • DŮM U SLONA • FAMO • HASIČI PÍSEK • MYSLIVECKÉ SDRUŽENÍ PÍSEK 

LOUTKOVÝ SPOLEK NITKA • MUSIC CLUB DIVADELKA • PRÁCHEŇSKÉ MUZEUM • SHŠ KLÍČ A MEČ & KESTŘANSKÉ 
MANSTVÍ • SLADOVNA • SOŠ A SOU PÍSEK • 8. PÍSECKÝ AUTOSALON

Vstupné: 
Zdarma ~ Velké Náměstí + Palackého Sady + Alšovo Náměstí + Florián

Permanentka na kompletní program ~ 290 Kč | 390 Kč na místě ( Letní kino + DPČ + MC Divadelka + Prácheňské muzeum + Sladovna)
Permanentka na doprovodný program ~ 100 Kč | 120 Kč na místě (DPČ + MC Divadelka + Prácheňské muzeum + Sladovna)

Vstupenka na sobotní hudební festival v letním kině ~ 250 Kč | na místě 350 Kč

Vstupenky lze zakoupit na www.centrumkultury.cz

městská slavnost 10.–12. června 2016
„co nás čeká a jémine…“

 

 

 

 

 

 

 

 

KULTURNÍ DŮM

LETNÍ KINO

VENKOVNÍ AKCE

TROJICE

DIVADLO FRÁNI ŠRÁMKA

GALERIE PORTYČ

KINO PORTYČ

 

 

 

 

 

 

 

 

KULTURNÍ DŮM

LETNÍ KINO

VENKOVNÍ AKCE

TROJICE

DIVADLO FRÁNI ŠRÁMKA

GALERIE PORTYČ

KINO PORTYČ

Příloha 3 ~ Výběr plakátů z akcí pořádaných CKMP


