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TYLŮV DŮM V ROCE 2018
Nabídka pořadů Tylova domu v Poličce byla v průběhu roku 2018 velmi pestrá. Nechyběla
divadelní představení, dva divadelní abonentní cykly v jarní a podzimní sezóně, festivaly, filmové
projekce, koncerty, setkání s významnými umělci, setkání seniorů, soutěže, cestopisné besedy,
výstavy, jazykové kurzy, taneční kurzy, aktivity pro děti s maminkami a dospělé.
Kulturní akce pořádané Tylovým domem navštívilo v roce 2018 celkem 62 364 diváků a
návštěvníků. Bohatý výběr různě zaměřených tvůrců, herců, tanečníků, zpěváků a hudebníků byl
hlavním mottem při přípravě této úspěšné sezóny.
Koncertní sezóna
Velmi úspěšná byla také koncertní sezóna, během níž se odehrála v Tylově domě řada
vyprodaných koncertů s širokým žánrovým rozptylem. Na začátku roku jsme přivítali operní pěvkyni
Evu Urbanovou, ve vyprodaném sále zpívala Lenka Filipová, skupina Slza, a na své si přišli i diváci a
fandové Richarda Krajča se skupinou Kryštof.
Divadelní abonentní cyklus
V rámci divadelního předplatného proběhlo celkem 8 her, kdy největší zájem u diváků si
nekompromisně podle návštěvnosti odnáší komediální žánr.
Polička JAZZ – festival
V době od 18. - 21. dubna se uskutečnil již 22. ročník festivalu Polička Jazz 2018, který opět po
roce patřil vyznavačům jazzu.
Orchestr Ježkovy stopy předvedl představení nabité hudbou i divadlem - „Proč nemohu spát„.
Jednalo se o hudební revue, která pomocí písniček Jaroslava Ježka vyprávěla příběh Osvobozeného
divadla. Orchestr provedl přítomné hrami slavného dua Jiřího Voskovce a Jana Wericha. Návštěvníci
prvního večera uslyšeli nejen velké hity, ale i méně známé skladby a přenesli se do noblesní atmosféry
první republiky.
V dalších dnech se představili - Martin Brunner Trio, Epoque Quartet, Prime Time Voice, Luboš
Andršt Group, Najponk Trio, bigband Concept Art Orchestra
Celý jazzový festival uzavřela zpěvačka Elena Sonenshine, kterou doprovodil Jocose Jazz. Jazzový
festival provázela instalovaná výstava suchých pastelů JAM SESSION ivaNA MĚKOtová.,
Kruh přátel hudby
Špičková díla zněla nejen při koncertech v rámci abonentního cyklu Kruhu přátel hudby při Tylově
domě, kde v oblasti vážné hudby proběhly koncerty, ale navíc jsme přivítali i holandský mužský sbor
Die Haghe Sanghers a letní detašovaný koncert vítězů 12. ročníku litomyšlských mistrovských kurzů.
K výročí republiky jsme uspořádali koncert houslového mistra Václava Hudečka spolu s komorním
orchestrem Musici Boemi z Brna.
Vážná hudba byla i součástí projektů vážících se k životu a tvorbě slavného rodáka také během
tradičního festivalu Martinů fest.
Martinů fest 2018 - festival
21. ročníku festivalu byly věnovány květnové neděle, byl zahájen Pietním aktem u hrobu
Bohuslava Martinů a následně ve velkém sále Tylova pokračoval zahajovacím koncertem, na kterém
vystoupil Pražský smíšený sbor a Kvarteto Apollon s klavíristou Karlem Košárkem. V programu
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zahajovacího koncertu zaznělo Otvírání studánek se sopranistkou – Evou Müllerovou a dalšími umělci
- alt – Martina Bauerová, baryton – Martin Matoušek, recitace – Jaroslav Slánský a dále Mikeš z hor soprán – Eva Müllerová, tenor – Jakub Turek, členové kvarteta Apollon za klavírního doprovodu
Karla Košárka. Dirigentem prvního dne Martinů festu byl věhlasný dirigent Jiří Petrdlík.
Martinů fest pokračoval další nedělí koncertem Hudby Hradní stráže a Policie ČR.
Do programu festivalu následující neděle jsme zařadili vystoupení klavíristy Pavla Zemena. Mladý
klavírista se představil i v koncertu určeném pro střední školy.
Nejvíce posluchačů si nenechalo ujít vystoupení Felixe Slováčka, Felixe Slováčka juniora a
klavíristy Vjačeslava Grokhovského.
Martinů fest vyvrcholil poslední květnovou neděli vystoupením sopranistky Gabriely Beňačkové a
tenoristy Jakuba Pustiny, které na klavír doprovodila Marta Vašková.
V přísálí velkého sálu proběhla zajímavá výstava divadelních postav z paličkované krajky autorky
Jany Kaplanové, která se setkala s největší odezvou. K stálým expozicím patří výstava v sálku B.
Martinů, která mapuje minulé ročníky Martinů festů.
Čas pro neobyčejné zážitky
Tylův dům se v sobotu 2. června připojil k Času pro neobyčejné zážitky výstavou „Divadelní
postavy z paličkované krajky Jany Kaplanové“. Zájemci mohli na výstavu zavítat při svém putování
městem.
Multižánrový festival Polička* 555
Festival, který má pevné postavení v seznamu kulturních prázdninových nabídek města předvedl
opět plejádu význačných umělců – Romano Stilo, Alband, Mirai, Lee banda, The People, Tony Joch,
Yo Yo band, Petr Rezek, Lucie Klasek, Olympic, Budvarka a Tadeáš Hoza.
Nekompromisně nejžádanější (důkazem bylo i přeplněné náměstí) byl koncert nestárnoucích
„Olympiků“ s Petrem Jandou.
Dny slovenské kultury
Ve spolupráci se Střední odbornou školou a Středním odborným učilištěm Polička jsme uspořádali
v rámci Dnů slovenské kultury celorepublikovou soutěž zaměřenou na dovednosti žáků z oboru
gastronomie, kuchař-číšník, číšník, spojenou s ochutnávkou kávy a slovenských pokrmů. Nechyběl
ani dětský koutek, cuping, příprava míchaných nápojů z alkoholických nápojů ze Slovenska a své
tradiční výrobky nabízela také Květná zahrada z Květné.
Zákrejsova Polička - nesoutěžní přehlídka ochotnických souborů
Přehlídka vstoupila do 8. ročníku Zákrejsovy Poličky, na níž se představily soubory a spolky se
svými inscenacemi:
Ochotnický soubor z Poličky – Stromy umírají vstoje
Divadelní spolek J. N. Štěpánka z Chrudimi - Boj o lucernu
Jednota divadelních ochotníků Jaroslav z Luže – Poprask na laguně
Divadelní soubor Hýbl z České Třebové - Do hrobky tanečním krokem
Základní umělecká škola Bystré - (NE)SVOBODA. Projekt k 100. výročí založení Československa.
Kino
Kino v roce 2018 zvedlo svoji průměrnou návštěvnost oproti minulému roku z 55 diváků na 68
diváků na jednu filmovou projekci.
Nedílnou součástí programu Tylova domu je Velikonoční a Vánoční inspirace. Nezapomínáme
samozřejmě na dětské pořady, maškarní karneval a filmové projekce, které byly doplněny vhodným
programem pro školní družiny. Dětem také patřily tradiční akce, např. v rámci Rozsvícení vánočního
stromu na náměstí, kde jsou aktivně zapojovány do programu. Tylův dům se stal útočištěm řadě
mateřských škol, které zde „pasují“ své děti na školáky.
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Jazykové kurzy
V roce 2018 proběhlo v Tylově domě čtrnáct kurzů. Jazykových kurzů bylo třináct, z toho sedm
v jarním běhu a šest v podzimním běhu. Tradičně se na podzim otevřel Kurz tance a společenské
výchovy, který byl plně obsazen. Tradičně byl zájem o anglický, německý, francouzský a italský jazyk
V posledních letech převažují jazykové kurzy s menším počtem účastníků. Individuální výuka, pouze
pro jednoho účastníka byla využita u italského jazyka. Neotevřel se pouze nabízený kurz ruského
jazyka.
Velký zájem byl o Základní kurz tance a společenské výchovy, který byl otevřen pro teenagery
v září. Tanečního kurzu se zúčastnilo ve třinácti lekcích 60 párů, pro které byl v rámci společenské
výuky připraven na jedné z lekcí raut. Na veřejné prodloužené a Věnečku s živou hudbou se již měli
rodiče možnost na své ratolesti podívat.
Zájmové kroužky
Pro veřejnost jsme otevřeli třináct zájmových kroužků. V jarním běhu šest, z nichž byly dva pro
děti a čtyři pro dospělé. V podzimním běhu byl velký zájem o Cvičení rodičů s dětmi, pro které jsme
otevřeli tři kroužky, cvičení pro dospělé bylo otevřeno ve čtyřech kroužcích. O všechny pohybové
kroužky, jak pro děti, tak pro dospělé je ze strany veřejnosti stále zájem a bývají obsazeny. Podzimní
pohybové kroužky zaznamenaly opět oproti jaru mírný nárůst účastníků. Z toho stále můžeme
usuzovat na spokojenost jak s prací lektorek, tak se službami Tylova domu.
Na začátku září byly kroužky prezentovány na Dnu otevřených dveří. Akce se již stala tradicí a
z řad veřejnosti je o ni zájem.
Činnost Tylova domu, městské kulturní instituce poskytující kvalitní služby uživatelům z Poličky
a okolí bylo podmíněno zájmem města Poličky, Ministerstva kultury, Pardubickým krajem, Nadací B.
Martinů, Nadací Leoše Janáčka, Státního fondu kultury ČR, dalších příznivců z řad organizací, diváků,
posluchačů a frekventantů kurzů.

Statistika návštěvnosti Tylova domu v Poličce za rok 2016 - 2018
Rok
Název akce
1. Divadelní představení (bez abonmá)
2. Divadelní abonentní cyklus
3. Kruh přátel hudby
4. Festivaly
5. Koncerty
6. Školní divadelní cyklus
7. Školní filmový cyklus
8. Plesová sezóna
9. Kino
10. Live přenosy
11. Společenské akce
12. Pronájmy a jiné akce
13. Výstavy
14. Vzdělávací středisko
Celkem za rok

Počet
akcí

2016
Návštěv
nost

8
5
8
38
11
12
21
4
94
2
28
29
3
326
589

1 568
1 853
440
20 829
2 974
3 188
2 725
1 700
7 156
67
10 443
4 940
6 700
4 495
69 078

Počet
akcí

2017
Návštěv
nost

8
5
5
44
7
7
21
3
93
27
31
2
374
627

1 577
1 806
414
20 119
1 868
1 824
2 364
1 550
5 104
11 216
3 980
2 500
4 843
59 165

Počet
akcí

2018
Návštěv
nost

6
8
5
39
11
5
14
3
82
26
38
2
307
546

1 544
2 819
529
20 388
2 866
1 002
1 238
1 550
5 643
12 513
5 252
2 620
4 400
62 364
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Hospodářský výsledek 2018
Výsledkem hospodaření roku je zisk ve výši 57 998 Kč. Zisk bude převeden do rezervního fondu.
Rok

2016
9 914 706 Kč
9 940 962 Kč
26 256 Kč

Náklady
Výnosy
Výsledek

2017
10 044 290 Kč
10 171 299 Kč
127 009 Kč

2018
10 663 789 Kč
10 721 787 Kč
57 998 Kč

Velkou mírou se na dobrém výsledku podílel úspěch při získání dotací a darů od třetích subjektů.
Rekordních 522 tis. Kč pomohlo financovat zejména Martinů fest, ale i ostatní akce a festivaly. Poprvé
jsme v tomto roce uspěli také u Ministerstva kultury. Díky získaným prostředkům bylo možné vrátit
zřizovateli účelový příspěvek na festivaly ve výši 200 tis. Kč.
Podrobněji je rozložení nákladů a výnosů organizace zpracováno po střediscích v dokumentu
Čerpání rozpočtu 2018 a komentováno v Rozboru hospodaření 2018.

Získané finanční prostředky z darů, dotací a grantů za rok 2016 - 2018
Přehled dotací a příspěvků v roce
Dotace Pardubického kraje na festivaly
Dotace PK na Polička*555
Dotace Státního fondu kultury ČR
Dotace Ministerstva kultury ČR
Příspěvek Nadace Český hudební fond
Příspěvek Nadace Bohuslava Martinů
Příspěvek Nadace Leoše Janáčka
Příspěvek Nadace Život Umělce
Dary osob a podnikatelských subjektů
Celkem za rok

2016
70 000 Kč
70 000 Kč
12 000 Kč
75 000 Kč
227 000 Kč

2017
120 000 Kč
70 000 Kč
90 000 Kč
12 000 Kč
40 000 Kč
10 000 Kč
10 000 Kč
105 000 Kč
457 000 Kč

2018
90 000 Kč
70 000 Kč
200 000 Kč
80 000 Kč
10 000 Kč
40 000 Kč
7 000 Kč
25 000 Kč
522 000 Kč

Získané finanční příspěvky za poskytnutou reklamu za rok 2016 - 2018
Finančními příspěvky za poskytnutou reklamu přispěly poličské firmy, kterým patří naše
poděkování.
Rok
2016
2017
2018

Reklama
116 500 Kč
139 500 Kč
75 500 Kč

Výnosy z pronájmu prostor Tylova domu a pronájmu movitých věcí za rok 2016 - 2018
Prostory Tylova domu byly pronajímány dalším subjektům za účelem pořádání plesů, schůzí,
společenských setkání, kulturních pořadů a prodejních akcí. Požadované služby brigádníků a
zaměstnanců jsou účtovány jako služby k pronájmu. Stoly a jiný drobný majetek jsou pronajímány
prodejcům, soukromým i podnikatelským subjektům na akce konané mimo Tylův dům.
Rok
Pronájem prostor
Služby k pronájmu
Pronájem movitých věcí

2016
175 750 Kč
46 660 Kč
121 170 Kč

2017
146 850 Kč
29 890 Kč
130 760 Kč

2018
242 700 Kč
58 975 Kč
138 580 Kč
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Vzájemná spolupráce s ostatními organizacemi
Tylův dům tradičně spolupracoval se školami všech úrovní ve městě a připravil řadu školních
představení i večerních koncertů /akce ZUŠ B. Martinů Polička, Život je jen náhoda, Akademie
mateřských škol, kadeřnicko-kosmetická soutěž aj.
Kromě bohatého programu svých vlastních akcí jsme spolupracovali i se spolky a sdruženími, které
pořádají a organizují akce spojené s kulturou jako např. Nejúspěšnější sportovec regionu i kraje, akce
Svazu seniorů aj.
Provedené kontroly
Vnitřní kontrolní systém je v organizaci zapracován do vnitřní směrnice v souladu s vyhláškou
č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole. Řídící kontrolu v rámci
vnitřního kontrolního systému zajišťují: příkazce operace – ředitelka Alena Báčová a správce rozpočtu
a hlavní účetní – ekonomka Ing. Martina Vopařilová. V organizaci jsou prováděny, předběžné,
průběžné a následné kontroly. Při schvalovacích, operačních, hodnotících a revizních postupech
nebyly zjištěny ve sledovaném období závažné nedostatky.
V roce 2018 neproběhly v organizaci žádné kontroly třetích subjektů.
Zaměstnanci Tylova domu
Chod organizace zajišťovalo v roce 2018 celkem 8 zaměstnanců (přepočtený stav 7,5), z toho
ředitelka, ekonomka, 2 kulturní pracovnice, 2 techničtí pracovníci a 2 uklízečky.
Na základě dohod o provedení práce pracovalo v Tylově domě celkem 42 osob (uvaděčky,
šatnářky, pokladní, obsluha baru, lektoři kroužků a kurzů). K pracovnímu úrazu v období nedošlo.
Správa a ochrana svěřeného majetku
Objekt Tylova domu a majetek je zabezpečen systémem ochrany, k jehož narušení během roku
nedošlo. Pojištění budovy zajišťuje zřizovatel. Tylův dům má uzavřenou smlouvu na pojištění
elektronických zařízení, živelné pojištění movitých věcí, pojištění pro případ krádeže a loupeže, a
pojištění odpovědnosti podnikatele. V období k plnění z pojistných smluv nedošlo.
Pořízení majetku
V roce 2018 byl čerpán investiční fond ve výši 88 tis. Kč za účelem pořízení opon - dělený
horizont a 4 ks šálů z černého sametu a dále 46 tis. Kč k pořízení sledovacího reflektoru. Během roku
byl nakoupen drobný dlouhodobý majetek: profilové světlo, telefon 2ks, mandl, židle kancelářská 2
ks, dataprojektor, regál bílý plechový 2 ks, křesílko čalouněné 2 ks, lavička klavírová 2 ks.
Běžné opravy
V uplynulém období byly zajišťovány běžné opravy nákupem náhradních dílů a nátěrových hmot
např. k opravě kancelářského nábytku, vodoinstalací, údržbě dřevěných podlah, omítek apod.
Vyměněno bylo 7 ks průtokových ohřívačů, vodovodní baterie v kuchyni, svítidlo s čidlem, textilie
pod sedadly stohovatelných židlí, opraveny byly praktikáble, sušička prádla, zámek hlavních dveří.
Mimořádné opravy
V průběhu roku byly provedeny nákladnější neplánované opravy, jejichž potřeba nastala
v důsledku poruch. Jedná se o opravy plynového kotle, opravy na požárním odvětrání a výměna filtrů
a servopohonu vzduchotechniky. Došlo také k výměně tabla EPS a opravě systému požárního
zabezpečení. V průběhu roku nastala též potřeba opravit zesilovač zvukové soustavy a vyměnit
zesilovač kina. Plánovaně bylo vyměněno panikové kování na dveřích nouzových východů na západní
a východní straně.
Stavebně technické úpravy
V období letních prázdnin byla opravena podlaha průchodu mezi vestibulem a předsálím velkého
sálu. Při původní rekonstrukci byla v tomto prostoru vytvořena provizorní dřevěná podlaha položená
na trámcích, která se již stala nevyhovující, neboť na ní vznikly nerovnosti a pochůzka po ní
způsobovala hluk, jež rušil kulturní produkci. Dřevěná podlaha byla odstraněna, plocha byla vyčištěna,
zaizolována, vybetonována a překryta novým kvalitním zátěžovým kobercem.
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Revize

Tylův dům je začleněn do kategorie se zvýšeným požárním nebezpečím dle §4 zákona
ČNR č. 33/1985 Sb. v platném znění o požární ochraně resp. §28 vyhlášky č. 246/2001 Sb. o
požární prevenci. Revize a školení pracovníků Tylova domu byly prováděny dle
Harmonogramu revizí a školení v určených pravidelných intervalech dle platných předpisů.
Plány a vize na budoucí období

Tylův dům, pojmenován po patronu místních ochotníků Josefu Kajetánu Tylovi, vkročí
v roce 2019 do 90. výročí od jeho otevření. Během roku bude Tylův dům různými akcemi
vzpomínat na svou slavnou minulost. K oslavám budou také patřit výstavy a publikace
dokreslující historii divadla a ochotnické činnosti.
Na plánech a vizích do budoucího období se bude podílet od 1. srpna 2019 na podkladě výběrového
řízení do Tylova domu v Poličce nový ředitel, ředitelka.

V Poličce dne 28. 2. 2019
……………………………………
Alena Báčová
ředitelka Tylova domu
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