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Vážení přátelé,

jsem rád, že rok 2017 byl z hlediska dramaturgické tak i provozní činnosti pro naši organizaci úspěšný.

Centrum kultury města Písek přináší občanům města a návštěvníkům rozmanitý kulturní program, kterým se 
snažíme oslovit různé cílové skupiny. Zároveň poskytujeme servis v podobě zajištění kulturních služeb pro 
organizace, školy, firmy a jednotlivce.

Během roku jsme uspořádali řadu velkých a menších koncertů, nespočet filmových a divadelních představení. 
Byli jsme organizátory městské slavnosti Dotkni se Písku, Mezinárodního studentského filmového festivalu, 
hudebního festivalu Jazz in Písek nebo Píseckého kulturního léta.

Díky kvalitnímu zázemí a vybavení Kulturního domu, Divadla Fráni Šrámka, Kina Portyč, Galerie Portyč 
a Koncertní síně Trojice můžeme nabídnout prostor pro jiné organizace a instituce. S řadou z nich pravidelně 
spolupracujeme a spolupodílíme se na jejich akcích. Rozšířili jsme činnost o další aktivity, z nichž nejvýraznější 
je zcela jistě Senior Point. V rámci tohoto střediska pořádáme pro seniory vzdělávací přednášky a zájezdy.  
Velice nás těší jejich zájem.

Naše činnost není ovšem jen organizování a pořádání kulturně společenských akcí, ale také péče o majetek 
a nemovitosti města. Je patrné, že tato oblast si zasluhuje, vzhledem k životnosti technického vybavení nebo 
stáří některých budov, řadu oprav a investic. V následujícím roce se proto budeme zaměřovat na tuto sféru.
 
Věřím, že naše poslání bude i v příštím roce přinášet radost návštěvníkům a budeme se těšit na Vaši 
návštěvu.
 
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

Zřizovatel:	 Město	Písek,	Velké	náměstí	114/3,	Vnitřní	Město,	397	01	Písek
	 IČO	00249998
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2	Účel	organizace	a	její	činnost
Centrum	kultury	města	Písek	je	příspěvkovou	organizací	města	Písku,	jejímž	hlavním	účelem	činnosti	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	3.12.2015	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

2.2	Doplňková	činnost

i)	 zpracování	a	šíření	reklamy	včetně	výlepové	služby
j)	 zprostředkování	obchodu	a	služeb
k)	dlouhodobé	pronájmy	prostor	předaných	ke	správě	a	užívání
l)	 krátkodobé	pronájmy	prostor	pro	jiné	než	kulturní	a	společenské	akce
m)	služby	spojené	s	pronájmem	nebytových	prostor
n)	 výroba,	rozmnožování,	distribuce,	prodej,	pronájem	zvukových	a	zvukově	obrazových	záznamů
o)	výroba	a	výtvarné	řešení	scény,	rekvizit	a	kostýmů
p)	pronájem	a	půjčování	věcí	movitých	bez	souhlasu	zřizovatele
q)	provozování	cestovní	agentury	a	průvodcovské	činnosti	v	oblasti	cestovního	ruchu
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3	Kulturní	objekty
Příspěvková	organizace	Centrum	kultury	města	Písek	využívá	ke	své	činnosti	kulturní	objekty,	které	jí	byly	
předány	k	využívání	zřizovací	listinou.	Jedná	se	o	Kulturní	dům,	Divadlo	Fráni	Šrámka,	objekt	Portyč,	
Letní	kino	a	koncertní	síň	Trojice.	Dále	využívává	k	pořádání	venkovních	akcí	prostor	Palackého	sadů	
včetně	Hudebního	a	Schrenkova	pavilonu.	

3.1	Kulturní	dům,	nábřeží	1.	máje	1605,	Písek

Kulturní	dům	je	využíván	ke	koncertům,	konferencím,	plesům,	divadelním	představením,	ale	i	jako	prostor	
pro	zkoušky	pohybových	či	zájmových	kroužků.	Disponuje	několika	prostory	k	různému	využití.	

Velký	sál	je	možné	přizpůsobit	na	stání	(kapacita	850),	na	sezení	(kapacita	204)	či	na	elevaci	(kapacita	
298).	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,	ale	
nově	se	používá	 i	 jak	o	hudební	zkušebna	s	nástrojovým	vybavením.	Loutkový	sál	 se	svými	82	místy	
k	sezení	nabízí	možnost	pro	přednášky,	dětské	recitály	či	komornější	akce.

Pro	občerstvení	svých	návštěvníků	Kulturní	dům	disponuje	několika	bary	a	restaurací.	
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3.2	Divadlo	Fráni	Šrámka,	Tylova	69,	Písek

Divadlo	Fráni	Šrámka	se	žánrově	specializuje	na	činoherní	představení,	koncerty,	opery,	operety,	balet	
a	klubové	pořady.	Hlediště	pojme	celkem	397	diváků.	

V	objektu	divadla	je	také	pravidelně	využívána	klubovna,	kde	se	konají	přednášky	a	menší	společenské	
akce	a	setkání.

V	nové	budově	divadla	již	od	konce	roku	2016	funguje	kontaktní	místo	pro	seniory	–	Senior	Point.	Konají	
se	zde	pravidelné	akce	pro	seniory,	je	zde	přístupný	internet,	menší	společenská	místnost	se	zázemím	
a	mimo	jiné	zde	také	funguje	předprodejní	pokladna	pro	všechny	akce	CkmP.	
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3.3	Portyč	(kino	a	galerie),	Čechova	406,	Písek

Kino	Portyč,	 jak	 již	z	názvu	vyplývá,	 je	využíváno	převážně	k	promítání	filmů,	ale	díky	prostornému	
jevišti	lze	kino	Portyč	využít	také	pro	besedy,	přednášky,	koncerty	a	zábavné	programy.	Hlediště	pojme	
340	diváků.	Foyer	kina	je	pravidelně	využíváno	pro	výstavy.

V	 roce	 2017	 bylo	 z	 rozpočtu	 CkmP	 realizováno	 mnoho	 technických	 a	 provozních	 úprav.	 Mezi	 ty	
nejdůležitější	můžeme	zařadit	výměnu	promítací	plochy	včetně	opravy	oponových	drah.	Promítací	plocha	
byla	zvětšena	o	2	metry	na	šířku,	čímž	se	kino	Portyč	stalo	kinem	s	druhou	největší	promítací	plochou	
v	Jihočeském	kraji.	

Současně	došlo	k	rozšíření	zvukového	systému	na	DOLBY	7.1	a	opravilo	se	osvětlení	sálu.	Došlo	k	revitalizaci	
promítací	kabiny,	díky	nové	IT	technice	je	umožněno	automatické	odbavení	filmových	představení.	

V	zadním	traktu	budovy	Portyč	se	nachází	výstavní	a	prodejní	galerie	s	celkovou	plochu	260	m2. 
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3.4	Letní	kino	Výstaviště,	Písek

Letní	 kino	 je	 v	provozu	od	 roku	1968	a	 za	50	 let	 existence	 se	 stalo	 oblíbeným	kulturním	 zařízením	
pro	obyvatele	 i	 návštěvníky	města.	 Letní	 kino	 je	 svou	kapacitou	významným	objektem	pro	pořádání	
venkovních	kulturních	akcí.	Hlediště	pojme	několik	desítek	sedících	nebo	stovek	stojících	diváků

Na	 celkovém	 stavu	 kina	 je	 znát	 zmíněná	 50letá	 existence	 při	 vynakládání	 minimálních	 finančních	
prostředků	na	 jeho	provoz	a	údržbu	v	minulých	 letech.	Pro	zlepšení	služeb	návštěvníkům	proto	došlo	
k	výměně	osvětlení	hlediště	kina	pod	střechou	a	zároveň	připojením	na	stmívač,	který	byl	zdarma	získán	
od	Divadla	Pod	čarou.	Jedná	se	o	zařízení,	které	ovládalo	osvětlení	sálu	bývalého	kina	Svět	Písek.	

Vzhledem	k	technickému	stavu	bylo	v	závěru	roku	zadáno	statické	posouzení	stavu	střešní	konstrukce	
a	objednáno	vypracování	studie	na	celkovou	revitalizaci	a	rekonstrukci	letního	kina.	

Dále	byla	provedena	úprava	terénu	a	zlepšení	prostoru	letního	kina	květinovou	výzdobou.	
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3.5	Koncertní	síň	Trojice,	Pietní	park,	Písek

Koncertní	a	výstavní	síň	Trojice	v	odsvěceném	kostele	na	bývalém	městském	hřbitově	je	využívána	ke	
koncertům	vážné	či	jazzové	hudby,	svatebním	obřadům	a	slavnostním	akcím	města	a	škol.

K	sezení	je	zde	k	dispozici	170	míst,	další	diváci	mohou	zaujmout	i	místa	ke	stání.	Návštěvníci	oceňují	
nejen	zvuk	kvalitního	klavíru,	ale	hlavně	varhany,	které	byly	majetkem	cestovatele	Jiřího	Hanzelky.

Koncertní	síň	Trojice	z	části	funguje	i	jako	výstavní	síň,	neboť	zde	trvale	vystavuje	gobelíny	a	obrazy	
akademický	malíř	Dalibor	Říhánek.	
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3.6	Hudební	pavilon,	Palackého	sady,	Písek

Hudební	pavilon	je	v	letních	měsících	využíván	jako	kryté	jeviště	při	kulturních	a	společenských	akcích.	
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3.7	Schrenkův	pavilon,	Palackého	sady,	Písek

Schrenkův	pavilon	je	využíván	k	doprovodným	kulturním	akcím,	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	2017	došlo	
v	Centru	kultury	města	Písek	k	několika	personálním	změnám.	Vznikla	nová	pozice	vedoucího	majetku	
a	údržby	z	důvodu	zajištění	správy	nemovitostí	a	plynulého	provozu	organizace.		

Počet	 přepočtených	 kmenových	 zaměstnanců	 v	 roce	 2017	 činil	 21,57,	 jejich	 odměňování	 probíhalo	
v	režimu	tarifních	platů.	V	průběhu	roku	bylo	uzavřeno	87	dohod	o	provedení	práce	na	organizační	
a	technické	zabezpečení	kulturních	akcí.

K	drobným	změnám	došlo	i	v	organizační	struktuře.	
Jsou	dodržována	jasná	pravidla	podřízenosti	a	odpovědnosti	na	klíčových	pozicích.	Pravidelné	porady	
vedení	přispívají	ke	zlepšení	komunikace	mezi	jednotlivými	úseky	a	k	plynulému	chodu	organizace.
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5	Činnost	CkmP	v	roce	2017
Centrum	kultury	města	Písek	během	roku	2017	zcela	stabilizovalo	svůj	provoz.	Veřejností	je	CkmP	vnímáno	
jako	organizace	poskytující	kvalitní	služby	v	oblasti	kultury	a	kulturního	dění	v	Písku,	které	nejen	pokračuje	
v	pořádání	tradičních	projektů,	ale	také	nabízí	nové	kulturní	vyžití	všem	obyvatelům	Písku	a	okolí.	

5.1	Kulturní	program	v	roce	2017

Kulturní	program	se	v	roce	2017	zaměřoval	na	uspokojení	kulturních	potřeb	všech	věkových	kategorií	od	
nejmenších	dětí	až	po	seniory,	s	dosahem	nejen	pro	občany	Písku,	ale	i	spádových	oblastí.

Dramaturgie	pokrývala	většinu	 hudebních	 žánrů	od	klasické	hudby	přes	pop,	 rock,	 folk,	 jazz	až	po	
operu.	Výběrem	divadelních	a	 tanečních	akci	 jsme	byli	 schopni	nabídnout	představení	od	klasického	
divadla	pro	alternativní	scénu,	od	baletu	až	po	dětská	taneční	vystoupení.	Na	pódiích	se	pravidelně	
objevovali	kromě	profesionálních	herců	a	tanečníků	i	amatérské	soubory	a	jednotlivci.	

Do	 programu	 jsme	 neopomněli	 zařadit	 žádnou	 tradiční	 akci	 (Cipískoviště,	 Šrámkův	 Písek,	 městská	
slavnost	Dotkni	se	Písku,	Mezinárodní	folklórní	festival	a	další).	Do	programu	jsme	zařadili	i	akce	nové,	
které	výrazným	způsobem	rozšířili	nabídku	CkmP	(dětské	 letní	kurzy,	 jazzový	festival,	 spolupráce	na	
Mezinárodním	festivalu	studentských	filmů,	apod.).

5.1.1	Kulturní	dům
V	roce	2017	Centrum	kultury	města	Písek	zajistilo	v	Kulturním	domě	celkem	189	akcí	pro	všechny	cílové	
kategorie,	a	to	jako	přímý	organizátor	těchto	akcí	anebo	spolupořadatel	kulturních	a	společenských	
programů.	V	rámci	dramaturgie	CkmP	úzce	spolupracovalo	s	dalšími	píseckými	organizacemi,	školami	
a	firmami.	

Jako	každoročně	se	začátek	roku	2017	v	Kulturním	domě	nesl	ve	znamení	plesové	sezóny.	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,	Ples	lékařů,	Ples	
sportovců	a	další.	

Nabídka	 hudebních	 akcí	 během	 celého	 roku	 zahrnovala	 koncerty	 českých	 i	 zahraničních	 umělců	 ve	
velkém	 sále	Kulturního	domu,	 například	kapely	Katapult,	Harlej,	Čechomor,	Rybičky	48,	 Tim	Mitchel	
Band	z	USA	a	další.	Menší	koncerty	v	rámci	cyklu	nedělních	nokturen,	klubové	koncerty	či	série	koncertů	
Folk	&	Country	klubu	se	konaly	jak	v	Loutkovém	sálu,	tak	v	klubu	Uhelna.	

Jako	novinku	CkmP	v	roce	2017	nabídlo	využití	zkušebny	vybavené	kompletním	ozvučením	a	nástroji.	
Zkušebna	byla	využívána	jak	 jednotlivci,	 tak	kapelami	nebo	jako	prostor	pro	uspořádání	koncertů	či	
tanečních	vystoupení.	

Letní	program	Kulturního	domu	tvořily	převážně	dětské	kurzy	Letní	taneční	škola	a	Návrat	do	ticha.
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Důležitým	počinem	pro	CkmP	bylo	spolupořadatelství	Mezinárodního	festivalu	studentských	filmů.	Ve	
spolupráci	s	FAMO	Písek	CkmP	zajistilo	kompletní	produkci	festivalu,	doprovodný	program	a	propagaci	
včetně	vytvoření	nových	webových	stránek.

Závěr	roku	patřil	opět	tradičním	tanečním	kurzům	pro	mládež,	zahájení	nové	plesové	sezóny,	koncertům	
a	předvánočním	akcím.	

Specifickou	cílovou	skupinou,	pro	kterou	jsme	v	CkmP	pravidelně	během	roku	pořádali	akce,	byli	senioři,	
přičemž	cyklus	seniorských	večerů	byl	oceňován	i	širokou	veřejností.

5.1.2	Divadlo	Fráni	Šrámka
V	 rámci	 hlavní	 dramaturgie	 Divadla	 Fráni	 Šrámka	 se	 snažíme	 každou	 sezónu	 uvádět	 ve	 večerních	
pořadech	všechny	divadelní	žánry,	hrajeme	dopoledne	pro	školní	mládež	všech	věkových	kategorií	a	
samozřejmostí	jsou	i	nedělní	pohádky	pro	děti.	Na	programu	byly	také	koncerty,	a	to	jak	klasické,	tak	
koncerty	populární	hudby.	Svůj	prostor	dostaly	i	ochotnické	soubory.

Kmenový	repertoár	divadla	tvořila,	stejně	jako	v	uplynulých	létech,	představení	předplatitelských	skupin.		
Z	mimopražských	scén	své	mimořádně	úspěšné	tituly	představily	Městské	divadlo	Zlín	(Malované	na	skle),	
Západočeské	divadlo	Cheb	(Ženy	na	pokraji	nervového	zhroucení),	Městské	divadlo	Mladá	Boleslav	
(Novecento),	Divadlo	Petra	Bezruče	(Petrolejové	lampy)	nebo	Divadlo	Alfa	Plzeň	(Gazdina	roba).	

Mimo	hlavní	dramaturgickou	linii	je	divadlo	otevřeno	ještě	celé	řadě	místních	píseckých	aktivit	spojených	s	
místní	kulturou,	zkouší	zde	a	vystupuje	např.	divadelní	soubor	Prácheňská	scéna.	Dále	zde	bylo	uspořádáno	
několik	výstav,	např.	výstava	k	výročí	Prácheňské	scény	či	předvánoční	výstava	výtvarných	prací	dětí	MŠ.
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Divadlo	 Fráni	 Šrámka	 je	 rovněž	 partnerem	 Šrámkova	 Písku,	 Duhového	 divadla,	 pořadatelem	
Mezinárodních	letních	kurzů	prof.	Otakara	Ševčíka	pro	mladé	houslisty	a	mnoha	dalších	akcí.	

V	podzimní	části	roku	2017	se	uskutečnily	dva	zcela	výjimečné	koncerty	-	koncert	komorního	souboru	
Barocco	Sempre	Giovane	s	Dagmar	Peckovou	a		Swingové	vánoce	s	Big	Bandem	Felixe	Slováčka,	Janem	
Smigmatorema	a	zpěvačkou	Dashou,	které	byly	beznadějně	vyprodány	dlouho	před	datem	konání.	

5.1.3	Senior	Point
Od	 začátku	 roku	 pravidelně	 funguje	 i	 Senior	
Point	 neboli	 kontaktní	 místo	 přátelské	 seniorům.	
Bezplatné	 poskytování	 informací	 formou	
poradenství	 či	 přednášek	 se	 setkalo	 s	 velkým	
ohlasem.	 V	 prostorách	 Senior	 Pointu	mohou	 naši	
starší	 spoluobčané	 bezplatně	 využívat	 internet	 i	
získávat	informace	od	ostatních	subjektů.

Senior	Point	navíc	 slouží	 jako	předprodejní	místo	
pro	celé	Centrum	kultury	města	Písek.
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5.1.4	Kino	Portyč	~	Váš	filmový	přístav
Dramaturgie	kina	Portyč	byla	v	roce	2017	sestavována	tak,	aby	naplnila	„veřejnoprávní“	úlohu	tohoto	
kulturního	 zařízení.	 	 Bylo	 uskutečněno	908	představení	 s	 celkovou	návštěvností	přes	34	000	diváků.	
Každý	všední	den	kino	nabídlo	dva	filmové	tituly	a	o	víkendech	nebo	svátcích	čtyři	představení.
Značná	část	programu	(minimálně	50%	uváděných	titulů)	byla	určená	dětem	a	mládeži.	

Část	vstupní	haly	kina	Portyč		je	určena	ke	galerijním	účelům,	výstavy	zde	probíhají	během	celého	roku.	
Kino	Portyč	je	také	pronajímáno	jiným	subjektům	ke	konání	kulturně	vzdělávacích	akcí.	

Kino	Portyč	se	stalo	hlavním	místem	při	pořádání	17.	ročníku	Mezinárodního	festivalu	studentských	filmů,	
jehož	bylo	Centrum	kultury	města	Písek	spolupořadatelem.	

Během	 roku	2017	došlo	 i	 k	 výraznému	 zlepšení	 úrovně	 nabízených	 služeb,	 např.	 rozšířením	prodeje	
vstupenek	ze	dvou	míst	současně	při	exponovaných	časech,	rekonstrukcí	stávajícího	místa	pro	občerstvení	
či	úpravou	okolí	kina	osazením	velkokapacitních	květináčů	na	terase	Portyče.

5.1.5	Letní	kino	~	Hvězdy	pod	hvězdami
Největší	podíl	ve	využití	 letního	kina	mají	filmová	představení.	V	roce	2017	jich	bylo	uskutečněno	65	
s	návštěvností	okolo	3	000	diváků.	Nejvýznamnější	akcí	z	kategorie	„koncert“	byl	koncert	skupiny	Divokej	
Bill	se	svým	hostem	kapelou	Poletíme?	a	v	rámci	městské	slavnosti	Dotkni	se	Písku	tradiční	Pěnová	party	
spojená	s	koncertem.	

5.1.6	Galerie	Portyč
Galerie	 Portyč	 se	 dramaturgicky	 zaměřuje	 na	 dvě	 hlavní	 oblasti	 –	 pořádání	 výstav	 a	 prezentaci	
a	prodej	výtvarných	děl	píseckých	autorů	i	umělců	jihočeského	regionu.	Vernisáže	v	Galerii	Portyč	se	
staly	prostorem	pro	zajímavá	setkání	autorů,	zástupců	města	a	široké	veřejnosti.

Během	roku	se	vystřídalo	v	galerii	12	samostatných	výstav	od	exkluzivní	putovní	fotografické	výstavy	
Jazz	World	Photo	2016,	přes	samostatné	výstavy	obrazů	Jiřího	Meitnera,	Lenky	Termannové,	Alžběty	
Vláškové,	Josefa	Ryzce	či	společné	výstavy	Andreje	Rádyho	&	Pavla	Rožbouda,	Heleny	Petřinové,	Jany	
Hůlové,	Milana	Burši	či	výstavy	výtvarných	prací	členů	Prácheňské	umělecké	besedy.

Dalším	výstavním	prostorem,	který	Galerie	Portyč	využívá,	je	i	část	foyer	kina	Portyč.	Ten	byl	využíván	
především	pro	kolektivní	výstavy	píseckých	školek,	škol	a	spolků,	ale	i	členů	organizací	z	partnerských	měst.	



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)

19

5.1.7	Koncertní	síň	Trojice
V	 roce	 2017	 se	 zde	 konalo	 79	 akcí	 s	 návštěvností	 přes	 6	 tisíc	 posluchačů.	 Nejnavštěvovanější	 jsou	
koncerty	vážné	hudby,	ale	také	koncerty	hudby	okrajových	žánrů	–	folk,	jazz,	blues,	chanson.	Probíhají	
zde	slavnostní	předání	vysvědčení	i	jiné	významné	akce	–	houslové	kurzy,	imatrikulace,	promoce	a	další.
V	Trojici	dáváme	možnost	vystoupit	píseckým	spolkům	(Sonitus,	Sborissimo,	French	Touch)	i	jednotlivcům	
(Darina	Vrbová,	Rostislav	Homola).	Velké	úspěchy	mají	koncerty	píseckých	rodáků,	např.	Romana	Rauera	
(klavír)	 či	 Veroniky	 Husinecké	 (varhany).	 Několikrát	 zde	 vystoupil	 i	 Písecký	 komorní	 orchestr,	 včetně		
tradiční	České	mše	vánoční.

Prezentujeme	zde	české	umělce,	kteří	dosáhli	za	hranice	republiky	Aleš	Nosek	(varhany),	Jan	Adamus	
(hoboj,	anglický	roh),	duo	Josef	Špaček	a	Miroslav	Sekera	(klavír	a	housle),	Petr	Vacek	(akordeon),	ale	
i	 zahraniční	 umělce	 např.	Drew	Petersena	 (klavír),	 Kelley	Hollis	 (soprán)	 (oba	USA),	 nebo	 japonskou	
houslistku	Minori	Nakaune.
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5.1.8	Program	v	Palackého	sadech
V	Palackého	sadech	se	tradičně	uskutečňují	dvě	jarní	akce.	V	květnu,	na	Cipískovišti,	jsou	sady	zaplněné	
hlavně	 dětskými	 návštěvníky,	 v	 červnu,	 na	 městské	 slavnosti	 Dotkni	 se	 Písku,	 patří	 Palackého	 sady	
převážně	 dětem	a	 seniorům.	V	 létě	 se	 Palackého	 sady	 zaplní	 návštěvníky	 ze	 všech	 koutů	 světa	 na	
Mezinárodním	folklorním	festivalu.

Úspěch	mezi	 veřejností	 jsme	 zaznamenali	 s	programem	Písecké	 kulturní	 léto.	Hlavním	 záměrem	bylo	
zajištění	 pestré	 nabídky	 kulturních	a	 volnočasových	aktivit	 pro	 obyvatele	a	 návštěvníky	města	 Písku	
během	letních	měsíců.	Projekt	byl	určen	všem	věkovým	kategoriím.	Program	Píseckého	kulturního	 léta	
zahrnoval	aktivity	různých	žánrů	od	swingu,	dechovky,	folku	či	jazzu.	Vystoupili	zde	např.	Ars	Musica,	
Swing	Band	Tábor,	Dechová	hudba	města	Písek,	Michal	Šeps,	Strings	a	další.

Součástí	 Píseckého	 kulturního	 léta	 se	 stal	 i	 první	 ročník	 mezinárodního	 jazzového	 festivalu	 Jazz in 
Písek,	ze	kterého	bychom	rádi	vybudovali	další	tradiční	píseckou	kulturní	událost.	Na	prvním	ročníku	se	
představila	kapela	z	New	Yorku	Nat	Osborn	Band,	Výborný	trio	a	Pavel	J.	Ryba	se	svou	kapelou.	
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5.2	Firemní	identita	a	propagace

Logo	Centra	 kultury	města	 Písek	 bylo	 uveřejňováno	 na	 všech	 tištěných	 a	 propagačních	materiálech	
a	během	roku	2017	si	získalo	poměrně	dobrou	rozpoznatelnost	u	návštěvníků.	

CkmP	během	celého	roku	spolupracovalo	s	řadou	regionálních	i	celorepublikových	médií.	Byly	uzavřeny	smlouvy	
o	mediální	spolupráci	s	lokálními	médii	(např.	Jihočeské	týdeníky,	Písecký	Deník,	Písecký	svět),	s	provozovatelem	
Rock	Rádia	společností	Radiohouse	a	s	provozovatelem	Hit	rádia	Faktor	společností	Media	Marketing	Services).	

Propagace	velkých	akcí	probíhala	na	krajské	úrovni	s	rozšířením	propagace	do	středních	Čech	a	Prahy	(billboardy,	
rádio	Blaník,	regionální	TV	stanice	v	rámci	Jihočeského	kraje,	ale	i	celostátní	Nova	Cinema,	Magazín	MF	Dnes	a	další).	

Podařilo	se	navázat	spolupráci	s	mnoha	on-line	médii	zaměřujících	se	na	kulturní	dění	(např.	Kudyznudy.
cz,	 kulturne.com,	 ireporter.cz,	 rockmag.cz,	 eventaro.cz,	 kulturni-noviny.cz,	 informuji.cz,	 protisedi.cz,	
novinky.cz	a	mnoho	dalších).	

Důležitou	 součástí	 marketingových	 aktivit	 zůstal	 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,	Blatná,	Týn	n.	Vltavou	apod.).

Nejdůležitějším	informačním	a	propagačním	nástrojem	Centra	kultury	města	Písek	jsou	webové	stránky	
centrumkultury.cz,	 propojené	 s	 prodejním	 systémem	 Ticketware.	 Nejenže	 nabízejí	 ucelený	 přehled	
plánovaných	 akcí	 a	pořadů	 s	 velkým	 (až	 několikaměsíčním)	 předstihem,	 pravidelnou	 aktualizaci,	 ale	
hlavně	možnost	jednoduchého	způsobu	nákupu	vstupenek	na	vybranou	událost.	

V	roce	2017	navštívilo	stránky	cca	80.000	unikátních	uživatelů	(během	více	než	čtvrt	milionu	návštěv).	
Během	roku	bylo	zakoupeno	celkem	10.403	on-line	vstupenek,	což	představuje	šestinu	celkového	počtu	
všech	prodaných	vstupenek.	Trendem	je	zvyšující	se	procento	uživatelů	připojujících	se	na	web	za	pomoci	
mobilních	zařízení,	v	roce	2017	je	to	již	téměř	polovina	návštěvníků	stránek	(45	%).	

Pravidelná	 propagace	 akcí	 probíhala	 i	 formou	mailingových	 zpráv,	 a	 to	 jak	 přes	 zasílání	 vlastních	
mailingových	zpráv	(na	konci	roku	již	8500	kontaktů)	nebo	zasílání	přes	spolupracující	subjekty	(např.	
Zlatý	vrch).
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Součástí	oficiálních	stránek	jsou	od	roku	2017	i	dvě	nové	podstránky:	fotogalerie	z	vybraných	akcí	na	
adrese	www.ckmp.cz/fotogalerie	(140	fotogalerií	do	konce	roku	2017)	a	zkušebna	(zkusebna.ckmp.cz)	
včetně	rezervačního	systému.
 
Na	facebookovém	profilu	(www.fb.com/centrumkulturymestapisek)	byly	pravidelně	uveřejňovány	akce,	
pozvánky,	soutěže,	fotky	a	videa	z	již	proběhlých	akcí.

Velice	důležitou	aktivitou,	kterou	CkmP	v	rámci	své	propagace	v	roce	2017	uskutečnilo,	bylo	vyrobení	
a	instalace	nových	trojstranných	panelů	v	centru	města.	Na	těchto	panelech	jsou	vylepovány	plakáty	na	
akce	CkmP	a	dalších	městských	subjektů	pořádajících	kulturní	akce.	Ke	zlepšení	stavu	došlo	i	u	ostatních	
výlepových	ploch,	které	jsme	zrekonstruovali	či	uvedli	do	provozuschopného	stavu.

6.	Hospodaření
Centrum	kultury	města	Písek	v	 roce	2017	provozovalo	 jak	hlavní,	 tak	doplňkovou	 činnost	dle	platné	
zřizovací	listiny.	Zřizovací	listina	byla	v	roce	2017	rozšířena	v	doplňkové	činnosti	o	provozování	cestovní	
agentury	a	průvodcovské	činnosti	v	oblasti	cestovního	ruchu.	Tato	činnost	je	využívána	při	zajišťování	
cestovních	služeb	pro	seniory	v	rámci	provozu	kontaktního	místa	Senior	Point.

Organizace	 v	 roce	 2017	 vynaložila	 finanční	 prostředky	 na	 zajištění	 oprav	 a	 investic	 do	 svěřeného	
majetku.	Jednalo	se	o	opravy	a	výmalby	interiérů,	opravu	výtahu	v	kulturním	domě,	opravu	systému	
řízení	kotelny	nebo	zřízení	bezbariérového	přístupu	do	Senior	Pointu.

Od	zřizovatele	města	Písku	v	roce	2017	obdrželo	Centrum	kultury	města	Písek	neinvestiční	příspěvek	na	
provoz	ve	výši	9.961	tis.	Kč,	neinvestiční	účelové	příspěvky	na	ples	města	ve	výši	200	tis.	Kč,	na	městskou	
slavnost	ve	výši	1.400	tis.	Kč,	na	mezinárodní	festival	studentských	filmů	ve	výši	550	tis.	Kč,	na	Písecké	
hudební	léto	ve	výši	285	tis.	Kč,	na	zkušebnu	pro	kapely	a	tanečníky	ve	výši	80	tis.	Kč,	na	provoz	Senior	
Pointu	ve	výši	50	tis.	Kč,	na	běžné	opravy	ve	výši	1.263	tis.	Kč,	na	revize	641	tis.	Kč	a	na	odpisy	majetku	
ve	výši	5.354	tis.	Kč.	Investiční	prostředky	představovaly	částku	2.546	tis.	Kč,	z	toho	významná	částka	
vyčleněná	na	rekonstrukci	hygienického	zázemí	kina	Portyč	bude	investována	v	r.	2018	po	provedeném	
výběrovém	řízení	na	dodavatele.	

Centrum	kultury	získalo	dotace	od	jiných	zdrojů	(Ministerstvo	kultury,	Jihočeský	kraj,	Konabo)	v	celkové	
výši	168	tis.	Kč	na	projekty	30.	ročníku	mezinárodních	kurzů	prof.	O.	Ševčíka	pro	mladé	houslisty,	Dotkni	
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se	Písku,	Mezinárodního	festivalu	studentských	filmů	a	provoz	Senior	Pointu.	
Centrum	kultury	města	Písek	přijalo	v	roce	2017	dary	v	celkové	výši	30	tis.	Kč.

Celkové	 výnosy	 příspěvkové	 organizace	 dosáhly	 částky	 37.469	 tis.	 Kč	 (tj.	 o	 1.965	 tis.	 Kč	 více	 než	
v	r.	2016),	z	toho	výnosy	z	hlavní	činnosti	byly	ve	výši	35.268	tis.	Kč	a	výnosy	z	doplňkové	činnosti	ve	
výši	2.201	tis.	Kč	(tj.	o	544	tis.	Kč	více	než	v	r.	2016),	výsledek	hospodaření	za	rok	2017	byl	kladný	
a	činil	214	tis.	Kč	po	zdanění.

Nákladové	položky	představovaly	celkovou	výši	37.255	tis.	Kč,	z	toho	náklady	na	doplňkovou	činnost	
dosáhly	částky	1.543	tis.	Kč.	Podíl	spotřeby	materiálu	na	struktuře	nákladů	činil	1.025	tis.	Kč,	energie	
3.478	tis.	Kč,	oprav	a	udržování	1.793	tis.	Kč,	ostatních	služeb	(honoráře,	půjčovné…)	14.165	tis.	Kč,	
mzdových	nákladů	7.842	tis.	Kč,	zdravotního	a	sociálního	pojištění	2.574	tis.	Kč,	daní	a	poplatků	808	tis.	
Kč,	odpisů	5.354	tis.	Kč	a	ostatních	nákladů	z	činnosti	216	tis.	Kč.

V	aktivních	položkách	rozvahy	se	promítla	stálá	aktiva	ve	výši	239.187	tis.	Kč	a	oběžná	aktiva	v	částce	
6.139	tis.	Kč,	z	toho	pohledávky	za	odběrateli	tvořily	částku	492	tis.	Kč,	zálohy	poskytnuté	341	tis.	Kč,	
náklady	příštích	období	53	tis.	Kč,	dohadné	účty	aktivní	326	tis.	Kč,	peníze	na	běžném	účtě	4.177	tis.	
Kč,	na	účtě	FKSP	87	tis.	Kč,	ceniny	34	tis.	Kč	a	v	pokladně	628	tis.	Kč.

V	pasivech	se	projevil	vlastní	kapitál	tvořený	jměním	účetní	jednotky	ve	výši	239.032	tis.	Kč,	fond	odměn	
ve	výši	268	tis.	Kč,	fond	kulturních	a	sociálních	potřeb	102	tis.	Kč,	rezervní	fond	tvořený	ze	zlepšeného	
HV	135	tis.	Kč	a	kladný	výsledek	hospodaření	214	tis.	Kč.	

Cizí	zdroje	představovaly	krátkodobé	závazky	vůči	dodavatelům	ve	výši	995	tis.	Kč,	vůči	zaměstnancům	
ve	výši	610	tis.	Kč,	závazky	z	titulu	sociálního	a	zdravotního	zabezpečení	ve	výši	318	tis.	Kč,	ostatní	
daně	a	poplatky	ve	výši	97	tis.	Kč,	DPH	ve	výši	123	tis.	Kč,	ostatní	výnosy	a	dohadné	účty	pasivní	ve	
výši	3.431	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:	2017,	sestaveno	k	31.	12.	2017,	zpracováno	v	tis.	Kč

Název	položky Syntetický 
účet Brutto Korekce Netto

AKTIVA CELKEM 336 348 91 022 245 326

Stálá aktiva 330 209 91 022 239 187

Dlouhodobý hmotný majetek 330 209 91 022 239 187

Pozemky 031 4	992 0 4	992

Stavby 021 281 260 51 508 229	752

Samostatné	movité	věci	a	soubory	hmotných	
movitých	věcí

022 25	492 21	204 4	288

Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028 18 310 18 310 0

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 042 155 0 155

Oběžná	aktiva 6	139 0 6	139

Krátkodobé	pohledávky 1 211 0 1 211

Odběratelé 311 492 0 492

Krátkodobé poskytnuté zálohy 314 341 0 341

Náklady	příštích	období 381 53 0 53

Dohadné	účty	aktivní 388 325 0 325

Krátkodobý	finanční	majetek 4	928 0 4	928

Běžný	účet 241 4	178 0 4	178

Běžný	účet	FKSP 243 87 0 87

Ceniny 263 35 0 35

Pokladna 261 628 0 628

Název	položky Syntetický 
účet Brutto

PASIVA CELKEM 245 326

Vlastní kapitál 239 751

Jmění účetní jednotky a upravující položky 239 032

Jmění	účetní	jednotky	 401 239	032

Fondy	účetní	jednotky 505

Fond	odměn 411 268

Fond kulturních a sociálních potřeb 412 102

Rezervní fond tvořený ze zlepšeného vý-
sledku hospodaření

413 135

Výsledek	hospodaření 214

Výsledek	hospodaření	běžného	účetního	
období

214

Cizí	zdroje 5575

Krátkodobé závazky 5575

Dodavatelé 321 995

Zaměstnanci 331 604

Jiné	závazky	vůči	zaměstnancům 333 7

Sociální	zabezpečení 336 223

Zdravotní	pojištění 337 95

Ostatní	daně,	poplatky	a	jiná	obdobná	
peněžitá	plnění

342 97

Daň	z	přidané	hodnoty 343 123

Výnosy	příštích	období 384 439

Dohadné	účty	pasivní 389 2967

Ostatní	krátkodobé	závazky 378 25
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Název	položky Syntetický	
účet Hlavní	činnost Hospodářská	

činnost
NÁKLADY CELKEM 35 712 1 543

Náklady z činnosti 35 695 1 513

Spotřeba materiálu 501 919 107

Spotřeba	energie 502 3 252 225

Opravy	a	udržování 511 1 511 282

Cestovné 512 37 0

Náklady na reprezentaci 513 1 0

Ostatní služby 518 13 874 253

Mzdové	náklady 521 7	347 495

Zákonné	sociální	pojištění 524 2 128 139

Zákonné	sociální	náklady 527 307 0

Daň silniční 531 12 0

Jiné	daně	a	poplatky 538 766 0

Odpisy	dlouhodobého	majetku 551 5	354 0

Ostatní	nákady	z	činnosti 549 187 12

Finanční	náklady 17 0

Ostatní	finanční	náklady 569 17 0

Daň	z	příjmů 591 30

VÝNOSY	CELKEM 35 268 2 201

Výnosy	z	činnosti 15 025 2 201

Výnosy	z	prodeje	služeb 602 14	160 483

Výnosy	z	pronájmu 603 0 1	693

Čerpání	fondů 648 107 0

Ostatní	výnosy	z	činnosti 649 758 25

Výnosy	z	transferů 20	243 0

Výnosy	vybraných	místních	vládních	institucí	z	
transferů

672 20	243 0

Výsledek	hospodaření	před	zdaněním -444 688

Výsledek	hospodaření	běžného	účetního	
období

-444 658

  

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:	2017,	sestaveno	k	31.	12.	2017,	zpracováno	v	tis.	Kč
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