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Vážení přátelé,

1 — Základní údaje

Irský prozaik a básník James Joyce napsal, že minulost je pohlcována přítomností a přítomnost žije
jen tím, že rodí budoucnost. Myslím si, že toto konstatování je na místě i v případě Centra kultury.
Zatímco se ohlížíme se za uplynulým rokem, organizujeme nové programy a zároveň permanentně
připravujeme na příští období řadu koncertů, divadelních představení a dalších uměleckých aktivit.
Kromě toho usilujeme o zlepšování prostředí jak pro diváky tak i pro účinkující. Příkladem může
být otevření nového promítacího sálu v Kině Portyč, zpracování projektu rekonstrukce letního kina
nebo třeba zrcadlová stěna v hudebním sále kulturního domu, která přijde vhod všem účastníkům
různých taneční kurzů. V programové nabídce bych vyzdvihl navýšení počtu skupin předplatitelů
na divadelní představení nebo desítky nových programů v Senior Pointu. Nezaháleli jsme ani v
oblasti marketingových aktivit. Náš pravidelný tištěný kulturní přehled jsme povýšili na měsíčník
pod názvem Kulturní ČasoPísek, ve kterém kromě programu naleznete rozhovory, recenze a další
zajímavé články. Ve spolupráci s Jihočeskou televizí jsme začali vysílat Písecký kulturní magazín. O
těchto ale i dalších činnostech detailně vypovídá tato výroční zpráva. Rád bych poděkoval nejen
návštěvníkům, ale také všem našim zaměstnancům a dalším obchodním a mediálním partnerům.
Velký dík patří našemu zřizovateli městu Písek.

Název:
Sídlo:
IČO:
Právní forma:
Datum vzniku:
Statutární orgán:

Centrum kultury města Písek
nábřeží 1. máje 1605, Budějovické Předměstí, 397 01 Písek
71294619
příspěvková organizace
1. července 2015
Mgr. Josef Kašpar, ředitel

Web:
E-mail:
Telefon:

www.centrumkultury.cz
pisek@centrumkultury.cz
+420 382 734 711

Zřizovatel:

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

Mgr. Josef Kašpar, ředitel Centra kultury města Písek
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2 — Účel organizace a její činnost

3 — Kulturní objekty

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, a to včetně propagace
kultury v rámci cestovního ruchu.
Vedle činnosti, pro kterou jsme zřízeni a která je dána zákonem, vytváříme řadu aktivit, které
zajímají návštěvníky, jsou pro město aktuální, potřebné. Napomáháme vzniku řadě aktivit a
spolupracujeme s občany, sdruženími a institucemi na Písecku.
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.

Příspěvková organizace Centrum kultury města Písek využívá ke své činnosti několik kulturních
objektů, které jí byly předány k využívání zřizovací listinou. Jedná se o Kulturní dům, Divadlo
Fráni Šrámka včetně zázemí pro Senior Point, Koncertní síň Trojice a objekt Portyč, ve kterém se
nachází kino a galerie. Dále využívává k pořádání venkovních akcí prostor Výstaviště a Palackého sadů včetně Hudebního a Schrenkova pavilonu.

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)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)

zpracování a šíření reklamy včetně výlepové služby
zprostředkování obchodu a služeb
dlouhodobé pronájmy prostor předaných ke správě a užívání
krátkodobé pronájmy prostor pro jiné než kulturní a společenské akce
služby spojené s pronájmem nebytových prostor
výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově obrazových záznamů
výroba a výtvarné řešení scény, rekvizit a kostýmů
pronájem a půjčování věcí movitých bez souhlasu zřizovatele

3.1 Kulturní dům, nábřeží 1. máje 1605, Písek

Kulturní dům v Písku lze využít ke koncertům, konferencím, plesům, divadelním představením,
přednáškám, ale i jako prostor pro zkoušky zájmových kroužků. Disponuje několika prostory k
různému využití. Velký sál je možné přizpůsobit na stání (kapacita 850), na sezení (kapacita
204) či elevací na divadelní/konferenční sál (kapacita 459). Hudební sál je s celkovou kapacitou
120 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 používá se i jako hudební zkušebna s nástrojovým vybavením. Loutkový sál s 82 místy k sezení nabízí možnost pro přednášky,
dětská divadelní představení či komornější akce. V.I.P. salonek nabízí komfortní prostředí pro
15-20 osob například za účelem školení, ale i rodinného či firemního setkání.
Pro občerstvení návštěvníků Kulturní dům disponuje několika bary a restaurací. Restaurace se
stala nedílnou součástí Kulturního domu. Nejenže je restaurace otevřena během týdne, ale i při
akcích je vždy zajištěno občerstvení. Naším cílem je, aby se návštěvníci v Kulturním domě cítili co
nejlépe, aby vedle kulturního prožitku se na chvíli zastavili s přáteli, dali si skleničku vína, dobré
jídlo a zažili kulturně-společenský zážitek.

3.2. Divadlo Fráni Šrámka

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 roce 2019 klubovnu často využíval také v Divadle Fráni Šrámka
sídlící Senior Point pro nejrůznější přednášky a setkání.

3.3. Portyč (kino a galerie)

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.
V říjnu 2019 byl otevřen v Kině Portyč nový sál, který je kromě promítání filmů vhodný také
pro tvůrčí dílny, přednášky a školení. Je určený pro 40 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 s celkovou
plochu 260 m2.

3.4. Letní kino

Letní kino je svou kapacitou významným objektem pro pořádání venkovních kulturních akcí.
Hlediště pojme 500 sedících diváků nebo až 2000 stojících.

3.5. Koncertní síň Trojice

Koncertní a výstavní síň Trojice je využívána ke koncertům vážné či jazzové hudby, svatebním
obřadům a slavnostním akcím města a škol. K sezení je zde celkem 178 míst. Částečně funguje
koncertní síň Trojice i jako výstavní síň, neboť zde jsou vystaveny umělecké předměty ve vlastnictví CkmP a zapůjčené od umělců vystavujících v galerii Portyč.

3.6. Hudební a Schrenkův pavilon v Palackého sadech

Hudební pavilon je v letních měsících využíván jako kryté jeviště při kulturních a společenských
akcích. Schrenkův pavilon je využíván k doprovodným aktivitám, např. pro tvůrčí dílny či vystoupení místních sborů při větších akcích.
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4 — Organizační struktura

5 — Činnost v roce 2019

Ředitelem Centra kultury města Písek je od počátku fungování Mgr. Josef Kašpar. V závěru
roku 2019 pracovalo v organizaci 21 kmenových zaměstnanců, s odpovídajícím vzděláním a
také zkušenostmi v oboru. V průběhu roku bylo uzavřeno 80 dohod o provedení práce na organizační a technické zabezpečení kulturních akcí.
V minulých letech nastavená organizační struktura se ukázala jako efektivní s jasně stanovenými pravidly
podřízenosti a odpovědnosti na klíčových pozicích.
Platnost od 1.1. 2018
Pokračuje se v pravidelných poradách vedení, které přispívají ke zlepšení komunikace mezi
jednotlivými úseky a k plynulému chodu organizace.  

V roce 2019 se v prostorách spravovaných Centrem kultury města Písek konalo 1482 akcí, z
nichž 1257 dramaturgicky, technicky a propagačně organizovalo přímo CkmP. Zbylých 225 akcí
připravovaly jiné subjekty, pro které CkmP zajišťovalo technické a propagační služby. Všechny
akce celkem navštívilo více než 164 tisíc návštěvníků.

Organizační struktura Centra kultury města Písek
Ředitel

Obchodní referent

Ekonom

Vedoucí a dramaturg
kina

Vedoucí a dramaturg
divadla

Samostatná
účetní

Promítač

Pokladní DFŠ

Pokladní a recepční

Uklízečka

Uklízečka

Pokladní a recepční

Pokladní

Senior Point

Marketing

Vedoucí údržby a majetku

Grafik
Technický a IT
pracovník

Produkční
pracovník
Pracovníci výlepu

Trojice
Pomocné
technické práce

Pracovník pokladny
a administrativy,
Galerie Portyč

Šatnář a uvaděč
v kulturních zařízení

Obsluha galerie
Portyč

HPP
DPP/DPČ
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Šatnář a uvaděč

Technický
pracovník
a údržbář

Zvukař a technik

v kulturních zařízení

Pokladní
Pořadatelské,
organizační a
pomocné práce

Zvukař

Technický
pracovník

Uklízečka

Úklidové a
pomocné práce

Pořadatelské,
organizační
a pomocné práce
Šatnář a uvaděč
v kulturních
zařízeních

5.1 Kulturní program v roce 2019

Výběr kulturního programu v roce 2019 se zaměřoval na uspokojení kulturních potřeb všech
věkových kategorií od nejmenších dětí až po seniory, s dosahem nejen pro občany Písku, ale i
spádových oblastí (především Strakonicka a Táborska).
Dramaturgie pokrývala většinu hudebních žánrů od klasické hudby, přes pop, rock, folk, jazz
až po operu. Výběrem divadelních a tanečních akcí 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 (ples města, Pískoviště, Šrámkův
Písek, městská slavnost Dotkni se Písku, Mezinárodní folklórní festival, dětské letní tábory, jazzový festival a festival Filmový Písek a další), ale zařazovali jsme akce nové, které výrazným
způsobem rozšířili nabídku CkmP.

5.1.1  Kulturní dům

Kulturní dům je nedílnou součástí společenského dění v našem městě. Začátek roku byl v
Kulturním domě, tak jako každoročně, ve znamení plesové sezóny. Pravidelně se zde konají maturitní plesy středních škol, ale také další tradiční písecké plesy jako Myslivecký ples, Trubačský
ples, Seniorský ples, Reprezentační plesy zdravotníků a sportovců a další. Mezi plesy nechyběl
již devatenáctý Ples města Písku, který moderovala Tereza Kostková, k tanci i poslechu zahrál
Metroklub Big Band, Strings, Písecký komorní orchestr a DJ Kali. Hostem byla populární skupina
Queenie – World tribute Queen Band, a nechybělo ani taneční vystoupení Flash Dance Labuť,
Tanečního centra Z.I.P. a o předtančení se postaral pár Viktor a Tamara Houdkovi.
Ani na jaře a v létě, kdy obecně opadá zájem o indoorové aktivity a také kulturní dění se
přesouvá spíše do venkovních prostor, nebyl Kulturní dům prázdný. Poslední den v dubnu probíhala již od odpoledne pro rodiče s dětmi na zahradě Kulturního domu Keltská noc. Připravena
byla lukostřelba, válečné líčení, míchání bylinek, kreslení keltských symbolů, ražba keltských
znaků do koženého přívěsku, jízda na koni či výroba řetízku z drátěné košile. Soutěžilo se v luštění runových hádanek a došlo i na vyhlášení nejlepšího dobového šatu. Večer zahrála kapela
Shivers.
Ještě před prázdninami odbor školství a kultury města Písek ve spolupráci s Centrem kultury
města Písek připravil Veletrh volnočasových aktivit. V prostorách Kulturního domu, včetně zahrady, si mohly děti vyzkoušet různé volnočasové aktivity a sporty. Nabídku volnočasových aktivit
pro děti prezentovalo 22 píseckých organizací, spolků a škol. Na veletrhu se rodiče i jejich děti
seznámili s nabídkou aktivit, které mohou děti vykonávat například v Domě dětí a mládeže,
ale také s možnostmi, které jim dává Český rybářský svaz, Floorball Club Písek, Lezecký klub
LezeTop Písek, Mažoretky, Junák, Folklorní soubor Písečan, TK Torra Písek a celá řada dalších.
O letních prázdninách v Kulturním domě děti zabavila taneční škola. Konal se tu dětský příměstský tábor Letní taneční škola. Pod vedením zkušených lektorek se děti učily základní taneční
techniky. Kromě výuky tance je každý den čekalo tvoření, procházky a hry. Tančit se na příměstském táboře naučilo 60 dětí.
Během celého roku se v Kulturním domě, především v Hudebním a Loutkovém sále, konaly
přednášky a besedy. Velký úspěch jsme zaznamenali s novinkou v podobě Manželských večerů.
Jednalo se o sérii osmi večerů s praktickou přednáškou. O tom, co všechno se dá zažít a přežít
na cestě Tuktukem z Thajska přes půl světa až na Moravu, vyprávěl Tomáš Vejmola alias Tomík.
V Hudebním sále Kulturního domu se konala Písecká nokturna, která přinesla posluchačům a
divákům pravidelnou dávku klasické hudby. Houslista a dirigent Oldřich Vlček si na jednotlivá
představení zval nadané hudebníky, hráče i pěvce, a posluchačům nabídl nevšední kulturní zážitek. Vzhledem k tomu, že Nokturna mají v Písku tradici a u návštěvníků velmi kladný ohlas, proto
jsme se pravidelným a věrným návštěvníkům snažili vyjít vstříc a vytvořili pro ně bonus v podobě
abonentky se zvýhodněným vstupným.
V průběhu roku se v Kulturním domě konalo několik akcí ve spolupráci s různými institucemi a
spolky. Ve spolupráci s Jihočeskou hospodářskou komorou a Úřadem práce se uskutečnil Veletrh
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práce, který byl určen široké veřejnosti i všem studentům posledních ročníků středních škol, středních odborných učilišť, vyšších odborných škol a vysokých škol. Svou nabídku pracovních míst zde
prezentovaly nejrůznější firmy z regionu.
Na několika místech města, z nichž jedním z nich byl i Kulturní dům, se odehrávaly Dny královského přemyslovského města Písku. Program v Kulturním domě nabídl přednášky předních
českých historiků, ale také koncert významného písničkáře Jaroslava Hutky.
Důležitým počinem pro CkmP bylo pořádání druhého ročníku vlastního filmového festivalu
Filmový Písek, který během čtyř dnů, od čtvrtka 17. do neděle 20. října, nabídl divákům přes 30
filmových projekcí hraných, studentských a dokumentárních filmů, setkání a besedy s filmovými
tvůrci a hudebníky, koncert kapely Tatabojs nebo Swing Bandu Tábor.
Závěr roku patřil opět tradičním, a tradičně v rekordním čase (v rámci minut) vyprodaným,
tanečním kurzům pro mládež. Kurzy tance pro mládež mají v Kulturním domě dlouholetou tradici
a vysoký standard. Kurzy vedou taneční mistři Zachovi, závěrečný ples (věneček) doprovází živá
hudba. V loňském roce ve dvou kurzech tančilo celkem 180 chlapců a dívek ve věku 16—17 let.
V poslední době roste zájem i o taneční kurzy pro dospělé, proto jsme v letošním roce připravili
novinku – Taneční pro dospělé, které vedli taneční mistři Tamara a Viktor Houdkovi. Slavnostní
zakončení svého tanečního snažení si účastníci kurzu užili na Tanečním večeru.
Specifickou cílovou skupinou, pro kterou jsme v CkmP pravidelně během roku pořádali akce,
byli senioři. Mezi ně se zařadil i Seniorský večer, který se konal jednou za měsíc, zpravidla ve
čtvrtek, od 17 hodin. Cyklus seniorských večerů byl oceňován i širokou veřejností, protože vždy
k tanci a poslechu hrála živá kapela. Velmi oblíbenou akcí z řad návštěvníků i vystupujících se
stalo mezinárodní setkání harmonikářů. Letos se v Kulturním domě konalo již po šestnácté. O tom,
že se akce těší velkému zájmu, svědčí i fakt, že jedno pódium už bylo malé a tak se letos vystupovalo rovnou na dvou místech – ve Velkém a Hudebním sále. Výlet do minulosti ocenila také
dříve narozená generace – hudební disco návrat do 80. a 90. let jsme vám umožnili s kapelou
Holki a DJ Františkem Marešem na Retro Disco večeru.
Mezi bohatou nabídkou hudebních akcí a velkých koncertů během celého roku vystupovala
kapela Keks, která na české rockové scéně působí už více než 35 let. Nechyběla ani legendární
kapela Stromboli s Michalem Pavlíčkem a Bárou Basikovou, držitelé hudebních cen Anděl a
Žebřík Monkey Business, MIG 21 s Jiřím Macháčkem, Rybičky 48 s předkapelou Civilní obrana,
nebo kapela Tata Bojs. Unikátní propojení rapu, elektroniky a metalu přivezl do Písku Marpo
& TroubleGang a jedinečnou bubenickou show předvedl jeden z nejuznávanějších a nejvytíženějších českých bubeníků - Miloš Meier. Poslední akcí roku byla oslava písecké skupiny Strings,
která si na slavnostní koncert pozvala celou řadu hostů a udělala pěknou tečku za celým rokem.
Vyhledávaný je Kulturní dům také u tanečních a ochotnických souborů. Zkoušky a tréninky
před vystoupením tu v roce 2019 měly např. Taneční škola TK Torra, Taneční centrum Z.I.P. a
ochotnický soubor Copánek. Ten v Loutkovém sále odehrál v průběhu roku celkem 7 představení
pro děti.
Konec roku byl ve znamení zahájení nové plesové sezóny, koncertů a předvánočních akcí.
Kulturní dům využívá i městský úřad pro zasedání zastupitelstva, školení, ke slavnostnímu
předávání cen a dalších akcí.

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 také nedělní pohádky pro rodiče s dětmi.
Nedílnou součástí jsou i dopolední představení pro školy všech stupňů. Uvedli jsme přes dvacet
školních představení. Vedle pohádek pro mateřské školy a menší školáky zařazujeme klasické
tituly dramatické literatury pro starší děti i středoškoláky spolu s naučnými přednáškami a cestopisy.
Mezi hostující stálice patří Divadlo Spejbla a Hurvínka. Divadlo Fráni Šrámka se také zapojuje do Noci divadel. Uvádíme koncerty jak klasické, tak populární hudby. Vystupují zde i
ochotnické soubory. V roce 2019 se v divadle uskutečnilo 106 kulturních akcí.
Divadelní sezóna nabídla deset vynikajících představení v rámci jarního předplatného.  Předplatitelům se představovala nejen pražská divadla, ale také mimopražské scény – Divadlo Dialog Plzeň (Iluzionisté), Divadlo Komediograf Brno (Zkurvení Havlisti), Divadlo F.X. Šaldy Liberec
(Noc v Benátkách) a v neposlední řadě i regionální Jihočeské divadlo České Budějovice (Je
úchvatná!). Čtrnáct představení bylo odehráno v rámci podzimního předplatného.  Na podzim
2019 jsme totiž rozšířili repertoár předplatitelských skupin – ke skupině A a B ještě přibyla
nová – skupina C. Výběrová skupina A nabídla inscenace, které získaly řadu ocenění (Revizor,
Soukromé rozhovory, Maryša, Kleopatra), odlehčené předplatné skupiny B poskytlo divákům
odpočinek spojený s velkou dávkou humoru (Drahá legrace, Lež, Smím prosit, Habaďůra, Ča-
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rodějky v kuchyni) a vyvážené předplatné skupiny C bylo pestrou směsicí titulů, které dokázaly
pobavit i dojmout (Gedeonův uzel, Oscar pro Emily, Fantastická žena, Scény z manželského
života, Pokoušení). Pestrá nabídka obsahovala českou i světovou klasiku, stejně tak i současné
činoherní počiny. Důležitým kritériem při výběru bylo vysoké hodnocení divadelních kritiků, ale
i diváků. Návštěvníci divadla hojně vítají známé tváře české divadelní scény a filmové a seriálové tvorby. Nedílnou součástí našeho repertoáru je i to nejlepší z regionálních divadel. Zájem
o předplatné je velký, v roce 2019 bylo xxx předplatitelů. Nabídku mimo předplatné zpestřilo
hostování divadel zvučných jmen (Divadlo Radka Brzobohatého, Činoherní studio Bouře, Divadlo
Verze, Studio Dva).
V rámci cyklu Písecká nokturna se konalo pět koncertů, na kterých vystoupili naši přední
interpreti a soubory. Koncerty se konaly v Hudebním sále Kulturního domu, ale první koncert,
Hudební festival Pontes, byl pojatý jako pocta Otakaru Ševčíkovi a konal se v Divadle Fráni
Šrámka. Návštěvnost koncertů vážné hudby se zvyšuje, rádi se tomuto segmentu budeme i nadále věnovat a podporovat ho, neboť považujeme vážnou hudbu za nedílnou součást našeho
hudebního odkazu a vzdělání.
Mimo hlavní dramaturgickou linii, která je nejdůležitější náplní činnosti divadla, je divadlo
samo otevřeno ještě celé řadě místních píseckých aktivit spojených s místní kulturou. Zkouší zde
a vystupuje např. Divadelní spolek Prácheňská scéna, vystupují zde taneční, pěvecké a hudební
soubory Základní umělecké školy, Taneční centrum ZIP a základní školy se svými akademiemi.
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 průběhu roku 2019 neplnili hlediště divadla jen diváci divadelních představení, ale také
řady koncertů nejrůznějších hudebních stylů a žánrů. V divadle vystoupili Ondřej Havelka a
Melody Makers, Spirituál Kvintet, Hana Zagorová s Petrem Spáleným, No Name, Nezmaři, Opereta Gala v podání sólistů Jihočeského divadla, 4TET, Janek Ledecký, Jananas, Václav Neckář
a Bacily, Dasha, Jakub Smolík s kapelou a hostem Petrem Kolářem, Radůza a Roman Horký s
Kamelotem a Písecký komorní orchestr, který koncertem oslavil 60 let od svého založení. Konaly
se zde také talk show (3v1, Miroslav Donutil) a cestopisné projekce (Ladislav Zibura, Pavel Liška,
Jan Révai).

5.1.3  Senior Point

V průběhu roku 2019 nabízel své služby Senior Point, kontaktní místo přátelské seniorům, které
sídlí v Divadle Fráni Šrámka a poskytuje seniorům zdarma informace a služby. Navíc slouží jako
další předprodejní místo vstupenek prodávaných přes webové stránky  www.centrumkultury.cz.
Senioři mají možnost navštěvovat v Senior Pointu pravidelné přednášky, kurzy, besedy, využít
možnosti přístupu k internetu, zúčastnit se tematických akcí a vydat se na zajímavé výlety za
poznáním nejen Píseckem, ale po celé republice.
Mezi pravidelně se opakující pořady patřil i v roce 2019 cyklus přednášek Paragrafy kolem nás, který seniorům nabízí pomocnou ruku při orientaci v současné legislativě. Navíc mají
možnost se na místě poradit o konkrétním právním problému, který je zajímá nebo aktuálně tíží.
Přednášejícím je každou třetí středu v měsíci Mgr. Jaroslav Háva, dlouholetý soudce Okresního
soudu v Písku.
Dalším pravidelným pořadem bylo každé první úterý v měsíci společné zpívání s kapelou „Tři
veteráni“. Při tomto setkání s písničkou se pravidelně zúčastňuje cca 20 - 30 osob.
V klimaticky příznivých měsících roku organizuje Senior Point pro seniory jednodenní zájezdy
na zajímavá místa (památky UNESCO, sakrální stavby, architektonické skvosty) nejen na Písecku,
ale i ve vzdálenějších koutech České republiky. V roce 2019 SP uspořádal celkem XX zájezdů,
kterých se účastnilo celkem okolo 300 zájemců. V tomto roce byla také zahájena činnost Filmového klubu pro seniory.
Každý druhý čtvrtek probíhá dopolední promítání v Kině Portyč, které je určeno výhradně
seniorům. Díky zvýhodněnému vstupnému je o filmové projekce velký zájem, v pomyslném žebříčku vítězí české komedie.
V roce 2019 přibylo několik nových aktivit pro seniory. Od dubna začalo cvičení Jógy pro
seniory v klubovně DFŠ pod vedením Radky Tomanové, akreditované cvičitelky MŠMT. Cvičení
probíhalo pravidelně vždy v úterý, ale o kurz byl obrovský zájem, proto Senior Point připravil
další termíny – 2 lekce v úterý a po jedné lekci ve čtvrtek a v pátek. Všechny lekce jsou plně
obsazeny. O tom, že senioři vyhledávají pohyb svědčí i to, že lekce Country tanců pro seniory,
které začaly na podzim, byly ihned naplněny. Old time americké tance, moderní country tance
a řecké kolové tance vyučovali manželé Bártíkovi každou středu od 10 do 12 hodin v Hudebním
sále Kulturního domu. Kurz byl zdarma. A protože senioři chtějí bystřit kromě těla také mysl,
uvítali kurz angličtiny, který byl zahájen od října v klubovně Senior Pointu. Kapacita kurzu je

11

osm osob. I v tomto případě byl ze strany seniorů velký zájem, proto bylo vytvořeno více skupin,
jak pro začátečníky, tak i pro pokročilé. Během týdne lektorka Radka Tomanová vyučovala v
pěti skupinách.
Dalším pravidelným programem se stalo tvořivé setkávání - Pletky s Vlastou, kdy milovnice
ručních prací pomohly svými výrobky nedonošeným miminkům v písecké nemocnici.

5.1.4  Kino Portyč – Váš filmový přístav

Kino Portyč je kulturní zařízení Centra kultury města Písek, které je k dispozici obyvatelům a
návštěvníkům města každý den mimo dovolené v obvyklé délce 4 týdnů v prázdninových měsících. V budově kina se nachází zrenovovaný prostor s možností zakoupení občerstvení s neustále
se měnícím nabízeným sortimentem, který reaguje na přání návštěvníků kina a na sezónní trendy.
Nabídka je srovnatelná s nabídkou sítí multikin, ale za příznivější ceny.
Každý všední den jsme do podzimu nabízeli dva filmové tituly. O víkendech a svátcích čtyři
představení. Od října přibyl v Kině Portyč nový sál pro 40 diváků. Od tohoto okamžiku jsme
začali hrát ve všední dny tři filmy denně, o víkendu si diváci mohli vybrat ze šesti titulů.
Část haly kina je určena ke galerijním účelům. Výstavy se zde pořádají během celého roku.
Kino Portyč je také pronajímáno jiným subjektům ke konání kulturně vzdělávacích akcí.
Základní hrací profil:
• pondělí – pátek: 17:30, 19:30 a 20:00
• sobota, neděle, svátky: 15:00, 15:30, 17:30, 18:00, 20:00 a 20:30
• 2× v měsíci (čtvrtek): 10:00 (představení pro seniory za zvýhodněné vstupné)
Celoročně je program Kina Portyč sestaven tak, aby naplnil „veřejnoprávní“ úlohu tohoto kulturního zařízení. Značná část programu je tradičně určená dětem a mládeži. Z celkového počtu
uvedených titulů je minimálně 50 % určeno této cílové skupině.
V roce 2019 bylo v Kině Portyč uskutečněno celkem 658 představení s celkovou návštěvností
43 120 diváků. Z tohoto celkového počtu představení bylo 14 představení realizováno formou
pronájmu kina externímu pořadateli. Nejúspěšnějším filmem uvedeným v roce 2019 se stal film? .
Významná kulturní akce kina Filmový Písek se uskutečnila ve dnech 17.—20. 10. 2019.
Druhý ročník festivalu Filmový Písek 2019 nabídl divákům hrané, dokumentární i studentské
filmy, setkání s filmovými tvůrci, přednášky a bohatý doprovodný program v podobě koncertu
skupiny Tata Bojs a Swing Bandu Tábor. Festival představil současné filmy, ale také staré české
filmy, které se ve městě natáčely. Tak jako každý filmový festival, i ten písecký měl na programu předpremiéry filmů nebo setkání s umělci, mezi které patřil Jiří Mádl, Janek Ledecký, Juraj
Jakubisko a mnoho dalších. Připomněl klasické filmy ze zlatého fondu české kinematografie, ale
i současnou tvorbu z Písku studentů Filmové akademie Miroslava Ondříčka. Festival slavnostně
zahájil herec Jaromír Hanzlík a provázel jím Martin Hrdinka. V průběhu festivalu probíhaly i
besedy a workshopy, o které byl velký zájem, zejména o ten se spisovatelkou, překladatelkou a
dabingovou režisérkou Olgou Walló, na kterém si zájemci mohli vyzkoušet dabing.
V roce 2018 byla v Kině Portyč provedena generální oprava toalet. Generální opravou došlo
k významným dispozičním změnám, které umožnily do prostoru toalet umístění samostatné toalety pro invalidy. Změnou dispozice mohla vzniknout také nová šatna, která je v současné době na
výhodnějším místě z pohledu provozu kina a pohybu návštěvníků kina v předsálí. Tato skutečnost
se záhy projevila i ve větším zájmu návštěvníků o tuto službu. V návaznosti na tyto úpravy došlo
v roce 2019 k dalším významným stavebním úpravám, které se týkaly vybudování druhého sálu.
Práce na novém sále začaly na jaře. Vybouralo se nepotřebné vybavení původní šatny, instalovala nová vzduchotechnika, rozvody elektřiny, postavila promítací kabina. Po prázdninách se
dokončily práce nutné pro kvalitní akustiku v sále a v průběhu září finišovala instalace sedadel,
koberců a promítacího plátna.
I v roce 2019 byla značná část budovy kina Portyč celoročně pronajímaná dalším subjektům.
Příjmy z těchto pronájmů přispívají k hrazení celkových provozních nákladů budovy.

5.1.5  Letní kino

Letní kino je v Písku v provozu od roku 1968. Svou kapacitou je významným objektem města
pro pořádání kulturních akcí. Za 52 let provozování tohoto kina bez větších oprav lze označit
tento prostor stále za navštěvovaný jak z řad obyvatelů města a přilehlých obcí, tak i z řad
návštěvníků města v letních měsících. Od sezony 2018 je hlediště letního kina bez střechy na základě rozhodnutí statika. I když došlo k významným stavebním opravám a hlediště kina působí
renovovaným dojmem, je na rok 2020 naplánována kompletní rekonstrukce. Rozpočet města na
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příští rok počítá s dvaceti miliony na rekonstrukci areálu. Je třeba připravit projektovou dokumentaci, na základě které se vyhlásí výběrové řízení. Rekonstrukce zahrne celý areál. Kino by
mělo dostat novou střechu, zázemí pro vystupující, promítárnu, pódium, plochu, na které jsou lavičky, ale také toalety či občerstvení. Bude třeba udělat kompletní rozvody. Areál není v dobrém
stavu a je třeba to řešit.
Během celého roku došlo k postupným generálním opravám všech laviček v majetku letního
kina a dalším opravám, aby kino bylo ve vyhovujícím stavu, ještě než dojde k rekonstrukci.
Největší podíl ve využití letního kina mají filmová představení. V roce 2019 bylo uskutečněno
v letním kině celkem 80 představení. I v roce 2019 byla dramaturgicky každá sobota určená
rodinám s dětmi. Značná část uvedených filmů byla určená mládeži. Z uvedeného počtu představení 4 představení realizoval jiný pořadatel v rámci pronájmu kina. Celkem navštívilo letní kino
5 187 diváků. Tradicí se stalo každoroční promítání pro děti na začátku a na konci prázdnin za
snížené vstupné.
Tradičně se letní kino stává místem konání akcí v rámci městské slavnosti Dotkni se Písku. V
roce 2019 mezi další tradiční akce v letním kině patřila Kiss párty, na které se o pořádnou dávku muziky a zábavy postarali oblíbení moderátoři z radia Kiss. Kultovního rockového festivalu
Magmafest se zúčastnily nejpopulárnější české a slovenské rockové kapely - Harlej, Walda
Gang, Trautenberk, Alkehol, Krücipusk, Doga, Plexis a Sendwich. Venkovním koncertem v polovině září v rámci turné open air 2019 potěšil Michal David, jeho hostem byl Sagvan Tofi.

5.3.5  Galerie Portyč

V průběhu celého roku 2019 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.
Během roku 2019 bylo v Galerii Portyč uspořádáno 11 výstav od exkluzivní putovní fotografické výstavy – Jazz World Photo 2018 přes výstavu surrealistických obrazů Květy Čapkové, IX. společnou výstavu výtvarných prací členů Prácheňské umělecké besedy, výstavu obrazů
Martina Řepy a Evy Kolářové. Dále pak samostatné výstavy Heleny Grocholové a ezoterické
obrazy Míši Maškové. Fotografie vystavoval FOTOKLUB Písek a Skupina TeriFoto Sokola Písek
se Společností pro česko-německou spolupráci a nechyběla ani výstava hostů z partnerského
města Wetzlaru. Ke sto letům Československý červený kříž/ Český červený kříž v Písku přichystal
výstavu k tomuto výročí a Akademie třetího věku vystavovala výtvarné práce skupiny absolventů
Akademie umění a kultury Písek, vzdělávání III. věku.
Dalším výstavním prostorem, který Galerie Portyč využívá, je i část foyer kina Portyč. Ten v
roce 2019 poskytoval plochu především k prezentaci obrázků z výtvarných soutěží dětí z mateřských škol, základních i uměleckých škol, družin i dětských domovů. Foyer kina sloužilo i jako
součást výstavní plochy pro kolektivní výstavy probíhající v Galerii Portyč. V roce 2019 také
proběhly ve foyer výstavy fotografií z partnerských měst. Oblastní spolek Českého červeného
kříže v Písku, ve spolupráci se základními školami a veřejností, připravil prezentaci obrázků
na téma „Červený kříž pomáhá“. Na výstavu dětských prací ve foyer kina následně v Galerii
Portyč navázala výstava ke sto letům ČSČK a ČČK v Písku. Nechyběl ani sedmý ročník výtvarné
soutěže, kterou vyhlásilo Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Ostrov střediska Nábřeží z
písecké pobočky NADĚJE ve spolupráci s Centrem kultury města Písek.
V posledním čtvrtletí roku 2019 došlo v Galerii Portyč ke kompletní výměně osvětlení, tak
aby bylo možné lépe nasvítit vystavované objekty a celkově navodit pomocí světel ve výstavním
prostoru lepší atmosféru. Reprezentativnější vzhled získala také vstupní terasa a schodiště před
galerií. Na výměnu osvětlení získalo Centru kultury města Písek grant ve výši 30 tisíc korun z
dotačního programu Jihočeského kraje Podpora muzeí a galerií.

5.3.6  Koncertní síň Sv. Trojice

Koncertní síň Trojice se nachází v pietním parku, který byl dříve městským hřbitovem, v odsvěceném kostele. Je vybavena kvalitním klavírem a k sezení nabízí návštěvníkům 178 míst.
V roce 2019 se zde konalo 54 akcí s návštěvností přes 5 tisíc účastníků. Nejnavštěvovanější
jsou koncerty vážné hudby, ale také koncerty hudby menšinových žánrů – folk, jazz, blues, šanson. Probíhají zde svatební obřady, slavnostní předání vysvědčení, imatrikulace, promoce i jiné
významné akce.
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Za zmínku stojí také Houslové kurzy profesora Otakara Ševčíka. V roce 2019 se v Divadle
Fráni Šrámka konal už 32. ročník kurzů. Mladé talenty z Čech i Slovenska na nich vyučují špičkoví profesoři, včetně zakladatele kurzů profesora Jindřicha Pazdery a jeho kolegy Jana Drhy.
Koncerty v průběhu houslových kurzů se konají právě v Trojici, aby mladí umělci mohli zažít
atmosféru opravdové koncertní síně.
V Trojici jsme i v roce 2019 dávali možnost vystoupit píseckým spolkům (Sonitus, Sborissimo,
French Touch, Fautores Flautae, Kamarádi z pískoviště) i jednotlivcům (Veronika Vandová).  Velké úspěchy mají koncerty píseckých rodáků, např. klavíristy Romana Rauera nebo hráčky na
varhany Veroniky Husinecké. Několikrát zde vystoupil i Písecký komorní orchestr, včetně tradiční
České mše vánoční. Také v roce 2019 patřila Česká mše Vánoční ke koncertům, které koncertní
síň vyprodaly do posledního místa.
Prezentujeme zde české umělce, kteří dosáhli za hranice republiky — Miroslav Sekera (klavír), Josef Popelka (varhany, klavír), ale i zahraniční umělce např. americkou klavíristku Katelyn
Bouska, která v Písku vystoupila v rámci festivalu Americké jaro. Festival Americké jaro je cyklus
koncertů jazzové a klasické hudby, který se koná každoročně na desítkách míst po celé České
republice a je unikátní tím, že představuje prvotřídní umělce. Výjimečný byl také společný koncert japonských a píseckých umělců v čele s japonskou houslistkou Minori Nakaune. Velmi kladný
ohlas měly v roce 2019 u návštěvníků i další koncerty — irské balady Věry Kláskové a Ondřeje
Poura, jazzový koncert Tria The Muh, unikátním a neopakovatelným zážitkem bylo vystoupení
největších hvězd české scény, Kateřiny Englichové a Viléma Veverky. Poprvé do Písku zavítal za
doprovodu Virtuosi Kvarteta světový kytarista Álvaro Córdoba z Urugaye. Improvizační koncerty klavíristy Jiřího Pazoura jsou populární nejen v České republice, ale po celé Evropě, vystupoval také v Austrálii a přijal pozvání do písecké Trojice.
V Koncertní síni Trojice vystoupilo také trio s více než 80letou tradicí — Smetanovo trio, patřící k nejprestižnějším českým souborům současnosti. Dalšími světově uznávanými hráči byla pětice
mimořádných hudebníků, která vzešla z podnětu dechové sekce orchestru Pražské filharmonie.
Jednalo se o koncert dechového uskupení Prague Philharmonia Wind Quinted.  K naprosté špičce dnešní mladé generace patří mezi houslisty Josef Špaček a Miroslav Sekera mezi klavíristy.
Jejich společný koncert návštěvníci shlédli s nadšením.
Návštěvníci oceňují nejen zvuk kvalitního klavíru, ale hlavně varhany, které byly majetkem
cestovatele Jiřího Hanzelky. V koncertní síni bývají také vystavována výtvarná díla umělců, kteří
vystavují v Galerii Portyč.

5.3.7. Palackého sady a ostatní venkovní akce

Palackého sady ožívají kulturním děním od jara do podzimu. Na městské slavnosti Dotkni se
Písku patří Palackého sady jak dětem, tak hlavně seniorům.
Městská slavnost Dotkni se Písku na začátku června zaplnila město hudbou, tancem, divadlem, historií a dalším programem. Od 7. do 9. června na Velkém náměstí, Alšově náměstí,
v Palackého sadech vyrostly scény, na kterých vystoupily hvězdy české hudební scény i desítky
místních souborů a umělců. Doprovodný program oživil také Parkány, Havlíčkovo náměstí, Lení
kino a další místa ve městě. Program slavností byl poskládám tak, aby si na nich to své našel
každý - napříč generacemi a hudebními žánry. Na Velkém náměstí vystoupila skupina Olympic,
Hana Zagorová, Mňága a Žďorp, František Nedvěd nebo Ilona Csáková. Velké náměstí bylo
ve znamení velkých koncertů, historických ceremonií a tradičně také vystoupily místní soubory.
Exkluzivním hostem Píseckého komorního orchestru byla pěvkyně Tamara Trojani a dirigent Konstantin Schenk. Nechyběly ani historické ceremonie. Taneční country soubor Louisina převzal
Cenu starostky města za kulturní činnost. Další podia byla na Alšově náměstí a v Palackého
sadech. Program na Alšově náměstí pobavil především děti a velmi mladé publikum. Vystoupil
zde například rapper a básník Lipo, kapela Brixtn, uskutečnil se workshop s bublifukem, soutěž
v pojídání koláčků, k  vyzkoušení byla i lezecká stěna a mnoho dalších aktivit. V Palackého sadech hrála především lidová hudba, folková hudba a dechovka. Nechyběli ani interpreti známí
z TV Šlágr. Historické workshopy, divadlo a zábava pro děti byla tradičně na Parkánech. Děti
se zabavily také na Havlíčkově náměstí, kde mohly vyrábět v dílničkách nebo vyzkoušet bungee
trampolíny. Vyvrcholením slavnosti byl ohňostroj nad řekou. V neděli slavnost zakončila bohoslužba. Do městské slavnosti se zapojilo i mnoho místních skupin, spolků i samostatných umělců, ať
už v rámci hlavního programu nebo doprovodné části. Akci pořádá a koordinuje Centrum kultury
města Písku za podpory města Písku a ve spolupráci s dalšími organizacemi. Vstup na městskou
slavnost byl zdarma s výjimkou některých doprovodných akcí.
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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. Písecké kulturní léto zahrnovalo koncerty různých žánrů, divadelní představení, sportovně-společenské akce. Zájemci si
tak mohli vychutnat koncerty účastníků mezinárodních houslových kurzů prof. Otakara Ševčíka v
koncertní síni Trojice. Fandové aktivního trávení volného si na své přišli na 4. ročníku interaktivního
zábavného odpoledne pro celou rodinu Písek na laně. K vyzkoušení byl lanový park, slackline,
lezecká síť a další atrakce. Nejen pro děti hrálo divadlo BOĎI Jaroměř pohádku Začarovaný
les. Velká část koncertů Píseckého kulturního léta se odehrávala v Palackého sadech – vystoupení
mladé talentované zpěvačky Elišky Kotlínové, XXV. Mezinárodní folklorní festival plný tance a
hudby, vystoupení písecké skupiny Strings, koncert Marka Ztraceného a Like-It nebo Improshow,
představení plné improvizace. V Palackého sadech se jako součást Kulturního léta konal také čtvrtý
ročník mezinárodního jazzového festivalu Jazz in Pisek, ze kterého se již stala další tradiční písecká
kulturní událost. O kvalitní jazzovou muziku se postarali Soul Sisters, Nejtek - Klápště – Wróblewski,
Mike Parker´s Trio Theory a Luboš Soukup Quartet feat s Davidem Dorůžkou.
Na Velkém náměstí se v rámci Píseckého kulturního léta konal koncert Léto S Blaníkem, na
kterém vystoupila skupina Žlutý pes, Nerez a Monika Absolonová.
Poslední akcí v roce 2019 v Palackého sadech bylo Putování strašidel. Úvodní slet strašidel
a duchů se konal právě v Palackého sadech, kde se odehrávalo malování na obličej, výstava
malých duchů z výtvarného kroužku domu dětí a mládeže a nechybělo ani taneční vystoupení
od skupiny TK Torra Písek. Celou atmosféru dokreslovaly strašidelné písně z reproduktorů. Poté
se všichni vydali na putování za strašidly. Zájem byl velký, letos dorazilo víc jak 600 návštěvníků.

5.2  Firemní identita a propagace

Logo Centra kultury města Písek bylo uveřejňováno na všech tištěných a propagačních materiálech a během roku 2019 si získalo poměrně dobrou rozeznatelnost 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, Český rozhlas České Budějovice, Budějcká Drbna), s provozovatelem Rock Rádia
a Rádia Blaník společností Radiohouse a s provozovatelem Hitrádia Faktor společností Media
Marketing Services, s provozovatelem Rádia Impuls a Rádia Kiss ze společnosti Media club).
ropagace velkých akcí probíhala na krajské úrovni s rozšířením propagace do středních Čech
a Prahy (billboardy, rádia Blaník a Impuls, regionální TV stanice v rámci Jihočeského kraje, ale i
celostátní Nova Cinema, Magazín MF Dnes a další).
Pokračovali jsme v dříve navázané spolupráci s mnoha online médii zaměřujících se na kulturní
dění (např. Kudyznudy.cz, kulturne.com, ireporter.cz, protisti.cz, rockmag.cz, eventaro.cz, kulturninoviny.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 formátu DL). Od
dubna 2019 připravujeme obsáhlejší tištěnou verzi nazvanou Kulturní ČasoPísek.
Distribuce těchto materiálů probíhala jak v Písku, tak i ve větších městech v rámci Jihočeského
kraje (Milevsko, Strakonice, Vimperk, Tábor, Blatná, Týn nad Vltavou apod.).
Webové stránkycentrumkultury.cz, propojené s prodejním systémem Ticketware, fungovaly
jako další důležitý propagační nástroj. S možností jednoduchého způsobu nákupu vstupenek na
vybranou událost.
Na facebookovém profilu facebook.com/centrumkulturymestapisek byly uveřejňovány akce,
pozvánky, soutěže a fotoreportáže z již proběhlých akcí. Dále došlo ke zřízení samostatného
facebookového profilu také pro DFŠ facebook.com/divadlofranisramka/ a pro kino Portyčfacebook.com/kinoportyc/. Pravidelná propagace akcí probíhala i formou mailingových zpráv přes
zasílání vlastních Newsletterů.
Píseckou kulturu bylo možné od května sledovat na Jihočeské televizi. Ta pro Centrum kultury
města Písek natáčela každých 14 dnů Písecký kulturní magazín, ve kterém jste mohli vidět reportáže z akcí, rozhovory o připravovaných koncertech, festivalech, výstavách, kurzech a dalších
novinkách a nechyběly ani pozvánky na akce, které rozhodně neměly uniknout vaší pozornosti.
První magazín vysílala Jihočeská televize ve čtvrtek 2. května. Další díl šel do vysílání 16. května, a postupně pokračoval ve 14denních intervalech. Televize nasazuje nový blok informací
vždy v 17:00 a vysílá ho v půlhodinových smyčkách dalších 24 hodin. Jednotlivé díly můžete
také sledovat na našem youtube kanále, na Facebooku nebo v archivu na www.ckmp.cz/video.
Důležitou aktivitou pro propagaci CkmP zůstává využívání trojstranných panelů v centru města a dalších výlepových ploch, na nichž jsou vylepovány plakáty na akce CkmP a dalších městských subjektů pořádajících kulturní akce.
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6  Hospodaření

Centrum kultury města Písek v roce 2019 provozovalo jak hlavní, tak doplňkovou činnost dle
platné zřizovací listiny. Organizace v roce 2019 vynaložila finanční prostředky na zajištění
oprav a investic do svěřeného majetku ve výši 4.929 tis. Kč. Jednalo se především o opravu hygienického zázemí v Kině Portyč, opravu ústředny požární signalizace v kulturním domě, opravy
laviček využívaných na venkovní akce nebo opravu elevace v kulturním domě.
Od zřizovatele města Písku v roce 2019 obdrželo Centrum kultury města Písek neinvestiční
příspěvek na provoz ve výši 11.200 tis. Kč, neinvestiční účelové příspěvky na ples města ve výši
200 tis. Kč, na městskou slavnost ve výši 1.400 tis. Kč, na festival Filmový Písek ve výši 400 tis.
Kč, na Písecké hudební léto ve výši 237 tis. Kč, na festival Pontes ve výši 100 tis. Kč, na provoz
Senior Pointu ve výši 50 tis. Kč, na běžné opravy ve výši 1.270 tis. Kč, na revize 650 tis. Kč a na
odpisy majetku ve výši 5.271 tis. Kč. Investiční prostředky představovaly částku 380 tis. Kč na
dofinancování hygienického zázemí kina Portyč.  
Centrum kultury získalo dotace od jiných zdrojů (Ministerstvo kultury, Jihočeský kraj, KONABO) v celkové výši 329 tis. Kč na projekty 31. ročníku mezinárodních kurzů prof. O. Ševčíka pro
mladé houslisty, Dotkni se Písku, 100 let vyhlášení republiky, Jazz in Písek a provoz a zajištění
služeb v Senior Pointu.
Centrum kultury města Písek přijalo v roce 2019 dary v celkové výši 10 tis. Kč.
Celkové výnosy příspěvkové organizace dosáhly částky 43.530 tis. Kč (tj. o 6.061 tis. Kč více
než v r. 2017), z toho výnosy z hlavní činnosti byly ve výši 40.946 tis. Kč a výnosy z doplňkové
činnosti ve výši 2.647 tis. Kč (tj. o 446 tis. Kč více než v r. 2017), výsledek hospodaření za rok
2018 byl kladný a činil 389 tis. Kč po zdanění.
Nákladové položky představovaly celkovou výši 43.204 tis. Kč, z toho náklady na doplňkovou činnost dosáhly částky 1.630 tis. Kč. Podíl spotřeby materiálu na struktuře nákladů činil 930
tis. Kč, energie 2.952 tis. Kč, oprav a udržování 4.929 tis. Kč, ostatních služeb (honoráře, půjčovné…) 14.866 tis. Kč, mzdových nákladů 8.707 tis. Kč, zdravotního a sociálního pojištění 2.601
tis. Kč, daní a poplatků 949 tis. Kč, odpisů 5.271 tis. Kč a ostatních nákladů z činnosti 1.951 tis.
Kč.
V aktivních položkách rozvahy se promítla stálá aktiva ve výši 2334.109 tis. Kč a oběžná
aktiva v částce 4.893 tis. Kč, z toho pohledávky za odběrateli tvořily částku 621 tis. Kč, zálohy
poskytnuté 358 tis. Kč, náklady příštích období 111 tis. Kč, dohadné účty aktivní 87 tis. Kč, peníze na běžném účtě 2.921 tis. Kč, na účtě FKSP 246 tis. Kč, ceniny 5 tis. Kč, peníze na cestě 30
tis. Kč a v pokladně 515 tis. Kč.
V pasivech se projevil vlastní kapitál tvořený jměním účetní jednotky ve výši 233.761 tis. Kč,
fond odměn ve výši 418 tis. Kč, fond kulturních a sociálních potřeb 142 tis. Kč, rezervní fond
tvořený ze zlepšeného HV 156 tis. Kč a kladný výsledek hospodaření 389 tis. Kč. Cizí zdroje
představovaly krátkodobé závazky vůči dodavatelům ve výši 1.951 tis. Kč, vůči zaměstnancům
ve výši 656 tis. Kč, závazky z titulu sociálního a zdravotního zabezpečení ve výši 326 tis. Kč,
ostatní daně a poplatky ve výši 106 tis. Kč, DPH ve výši 122 tis. Kč, ostatní výnosy a dohadné
účty pasivní ve výši 963 tis. Kč.
Přílohou výroční zprávy Centra kultury města Písek jsou vybrané ukazatele rozvahy a výkazu
zisku a ztráty pro příspěvkové organizace.

Název položky
AKTIVA CELKEM
Stálá aktiva
Dlouhodobý hmotný majetek
Pozemky
Stavby
Samostatné movité věci a soubory hmotných
movitých věcí
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
Oběžná aktiva
Krátkodobé pohledávky
Odběratelé
Krátkodobé poskytnuté zálohy
Daň z přidané hodnoty

031
021
022
028
042

311
314
343

Brutto

Korekce
99 843
99 843
99 843
0
58 607
23 360

238 074
233 326
233 326
4 992
223 467
3 712

17 876
1 155
4 748
1 074
670
262
133

17 876
0
0
0
0
0

0
1 155
4 748
1 074
670
262
133

0
0
0
0
0

9
3 674
3 018
166
5

0

485

0

515

241
243
263
261

9
3 674
3 018
166
5
485

Pokladna

261

515

Název položky
PASIVA CELKEM
Vlastní kapitál
Jmění účetní jednotky a upravující položky
Jmění účetní jednotky
Fondy účetní jednotky
Fond odměn
Fond kulturních a sociálních potřeb
Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření
Výsledek hospodaření
Výsledek hospodaření běžného účetního
období
Cizí zdroje
Krátkodobé závazky
Dodavatelé
Krátkodobé přijaté zálohy
Zaměstnanci
Jiné závazky vůči zaměstnancům
Sociální zabezpečení
Zdravotní pojištění
Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná
peněžitá plnění
Dohadné účty pasivní
Výnosy příštích období
Dohadné účty pasivní

381

Syntetický
účet

401
411
412
413

Netto

337 917
333 169
333 169
4 992
282 074
27 072

Náklady příštích období
Krátkodobý finanční majetek
Běžný účet
Běžný účet FKSP
Ceniny
Pokladna

Ostatní krátkodobé závazky

16

Syntetický
účet

Brutto
238 074
234 338
232 977
232 977
1 129
489
184
456
232
232

321
324
331
333
336
337
342

3736
3736
2154
16
659
8
234
103
111

389
384
389

451
266
594

378

104
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7  Záměry na rok 2020

Záměrem příspěvkové organizace Centrum kultury města Písek je v roce 2020 naplňovat
dramaturgický plán pro všechny cílové skupiny svých návštěvníků, spravovat, a v rámci svých
finančních možností také modernizovat, svěřený majetek, spolupracovat s ostatními subjekty kulturního života ve městě a servisně zajišťovat akce ostatních organizátorů, bude-li o to požádáno.
I nadále chce Centrum kultury města Písek poskytovat kvalitní služby v oblasti kultury a kulturního dění v Písku.
V oblasti provozu by Centrum kultury města Písek rádo zrekonstruovalo objekt letního kina.
Rekonstrukce by měla zahrnout celý areál. Ten se trochu zmenší. Nepůjde však o snížení kapacity
hlediště. Zrušit by se měl prostor za vstupem a vcházelo by se rovnou do kina. Tím by se otevřel
větší prostor od parku, který by bylo možné zajímavě využít. Dalším záměrem je vylepšení technického vybavení Letního kina.
V létě se divadlo připravuje na další sezónu. Právě na toto období plánujeme výmalbu Divadla Fráni Šrámka.
V následujícím roce plánujeme více využít prostor Výstaviště a uspořádat zde koncert, farmářské trhy nebo food festival.  
Co se týká dalších novinek v novém roce, plánujeme založit filmový klub. Nově vznikající
klub Samotáři bude nabízet filmy z distribuce v České republice, včetně filmů ze zlatého fondu
kinematografie, které jsou určené pro užší okruh diváků. Tedy pro filmové nadšence, můžeme říci
samotáře, kteří rádi shlédnou více či méně odlišné filmové dílo, než nabízí například hollywoodská studia. V roce 2020 máme v plánu promítnout zhruba 50 filmů. Naše Kino Portyč má od října
druhý „komorní sál“ s kapacitou 40 míst. A tak si můžeme dovolit nabídnout „Samotářům“ hned
tři představení týdně. První v premiérový den, tedy ve čtvrtek. Další reprízové dny jsou neděle
a pondělí se začátkem představení vždy ve 20:00. Bude naší snahou, aby premiéry českých
filmů uvedli někteří z jejich tvůrců a vyslechli si třeba váš názor na díla, která se v našem klubu
promítla.
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www.centrumkultury.cz

