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TYLŮV DŮM V ROCE 2020
Nabídka pořadů Tylova domu v Poličce byla v průběhu roku 2020 velmi pečlivě připravena.
Nechyběla divadelní představení, v jarní a podzimní sezóně dva divadelní abonentní cykly, 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.
Bohužel už v měsíci březnu přerušilo tento program vládní nařízení v rámci celosvětové pandemie
COVID–19.
Z těchto důvodů byl program roku 2020 částečně přesunut nebo dokonce zrušen. Provoz Tylova domu
byl ze začátku pandemie omezen počtem návštěvníků, postupně však došlo k úplnému uzavření
Tylova domu pro veřejnost.
Koncertní sezóna
Začátek roku byl ve znamení vážné hudby. Novoročního koncertu se ujal houslový virtuóz Jaroslav
Svěcený. Z dalších připravovaných akcí bylo zrušeno vystoupení skupiny 4tet, přesunut byl recitál
Karla Plíhala, koncert Hany Zagorové, Jarní koncert muzikálů, vánoční koncert Anny Polívkové
s latinskoamerickými rytmy a další.
Divadelní abonentní cyklus
V Tylově domě je zvykem každoročně pořádat dva abonentní cykly – jarní a podzimní. Nejinak tomu
mělo být i v roce 2020. V rámci jarního divadelního cyklu se uskutečnily pouze dvě divadelní hry –
první v řádném termínu a druhá v náhradním podzimním termínu. Jednalo se o představení Dokud nás
milenky nerozdělí a Madame Rubinstein. Diváci mohli vidět herecké stálice jako je Dana Syslová,
Veronika Freimanová a Milena Steinmasslová, Vladimír Kratina a jiní. Třetí divadelní hra, autorská
divadelní komedie Veletoč herecké legendy Ivy Janžurové, byla bohužel přesunuta na příští rok.
Z důvodu vládních omezení se podzimní abonentní cyklus neuskutečnil.
Polička JAZZ – festival
Jazz festival patří již tradičně k opěrným pilířům Tylova domu. Nemělo tomu být jinak ani v roce
2020. V připravovaném programu měly vystoupit zajímavé osobnosti nejen české, ale i světové
jazzové scény. Patří mezi ně například Marta Töpferová, Barbora Vágnerová, Juwana Jenkins, Mike
Parker. Doprovodným programem měla být výstava malíře Jiřího Slívy pod názvem Jam Session.
Tento festival byl zrušen. (COVID-19)
Kruh přátel hudby
Koncertní sezónu jsme zahájili sopránovým recitálem Terezy Hořejšové v doprovodu klavírního
virtuóza Ahmada Hedara. Dalším koncertem KPH mělo být vystoupení Jana Přeučila a Václava
Návrata pod názvem Magické housle. Koncert byl přeložen. (COVID-19)
Začátkem října se podařilo ještě odehrát koncert bratrů Klánských. Další program KPH byl přesunut.
(COVID-19)
Martinů fest 2020 – festival
23. ročník tradičního festivalu vážné hudby nesoucí jméno poličského rodáka a hudebního skladatele
Bohuslava Martinů byl naplánován na každou květnovou sobotu. Program měl představit význačná
hudební tělesa ČR, jakými jsou například Teplická filharmonie pod vedením šéfdirigenta Petra
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Vronského, Graffeho kvartet, který měl zahrát ojedinělou skladbu B. Martinů Tři jezdci, Wind kvartet,
operní recitál Lady Bočkové a Tadeáše Hozy a další.
Martinů fest 2020 byl zrušen. (COVID-19)
Čas pro neobyčejné zážitky 2020
Zrušeno. (COVID-19)
Multižánrový festival Polička *555
Tradiční letní festival, který se těší velké přízni nejen poličských diváků, prošel v roce 2020 několika
změnami. Z původního třídenního festivalu a jeho bohatého programu, BadRock, Revoluce, Laura a
její tygři, 100 zvířat, -123 minut, Ota Balage Band, Poutníci, The People, Moravanka, Čechomor,
Westernové městečko a mnoho atrakcí pro dospělé i děti, následně vznikl v důsledku vládních
opatření omezující počet návštěvníků na venkovních akcích nový projekt s názvem Jinak Polička*555,
který zahrnoval jednodenní program na Palackého náměstí v Poličce.
Ani tento se nemohl konat v prostorách náměstí z důvodu omezení počtu osob. Konečná alternativa
festivalu proběhla ve vyhrazených prostorech valů za městskými hradbami, kde se konal koncert
skupiny Čechomor pro omezený počet 1000 osob.
Nesoutěžní přehlídka ochotnických souborů Zákrejsova Polička 2020
10. ročník záhajil Bysterský ochotnický divadelní soubor hrou Jednou hole, jednou na nože. Další
čtyři představení z celkových pěti se nekonala. Zákrejsova Polička 2020 byla zrušena. (COVID-19)
Kino
S ohledem na nepříznivou situaci s omezením provozu kin v průběhu roku 2020 se kinu dařilo
zejména díky distribuci českých filmů Šťastný nový rok, Příliš osobní známost, Šarlatán
a kontroverzního dokumentu V síti, který byl pro velký zájem několikrát reprízován. Návštěvnost
těchto filmových snímků byla nadprůměrná, což přispělo k celkovému ročnímu průměru návštěvnosti
60 diváků na jedno představení. Největší úspěch z šestnácti filmů uvedených v rámci KVIFF
(Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary) TADY VARY sklidil energický filmový portrét Meky
populárního zpěváka Mira Žbirky, na který se přišlo podívat 96 diváků.
Velmi významným momentem celé sezóny bylo uvedení původního českého muzikálu Starci na
chmelu. O jeho provedení se postarali mladí ochotníci Divadelního spolku Tyl. Premiéra i repríza
byly beznadějně vyprodány. Další reprízy tohoto představení byly zrušeny. (COVID-19)
Nedílnou součástí programu Tylova domu je také Vánoční inspirace, která musela být zrušena
(COVID-19). Rozsvícení vánočního stromu proběhlo bez přítomnosti diváků a doprovodného
programu.

Kurzy
V roce 2020 proběhlo v Tylově domě 8 kurzů. Jazykových kurzů bylo celkem 7, z toho 6 v jarním
běhu a jeden v podzimním. Tradičně se na podzim otevřel kurz tance a společenské výchovy, který byl
plně obsazen. Bohužel nebylo možné zahájit podzimní kurz pro pokročilé a zdokonalovací taneční
kurz. Prvotně z důvodu nenaplnění kapacity pro otevření kurzu, následně vyhlášením nouzového stavu
v ČR. V posledních letech převažují jazykové kurzy s menším počtem účastníků. V roce 2020 byl
zájem o anglický, německý, francouzský, italský a ruský jazyk.
Všechny kurzy a kroužky byly přerušeny. (COVID-19)
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Zájmové kroužky
V roce 2020 bylo otevřeno 8 zájmových kroužků. V jarním běhu byly 3 pro děti, 5 pro dospělé, jež
v důsledku pandemie COVID-19 pokračovaly i do podzimního běhu. Velký zájem je o kroužky FIT
jógy a Jógový klub, které jsou plně obsazeny. Velké oblibě se těší i cvičení rodičů s dětmi. Podzimní
pohybové kroužky otevřeny nebyly. (COVID-19)

Statistika návštěvnosti Tylova domu v Poličce za rok 2018 - 2020
Rok
Název akce
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Divadelní představení (bez abonmá)
Divadelní abonentní cyklus
Kruh přátel hudby
Festivaly
Koncerty
Školní divadelní cyklus
Školní filmový cyklus
Plesová sezóna
Kino
Společenské akce
Pronájmy a jiné akce
Výstavy
Vzdělávací středisko

Celkem za rok

Počet
akcí

2018
Návštěvnost

Počet
akcí

2019
Návštěvnost

Počet
akcí

2020
Návštěvnost

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

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

7
6
5
38
9
2
15
3
92
30
22
3
383

1 776
2 310
529
19 495
3 322
510
1 256
1 808
7 283
8 078
8 270
930
6 842

5
2
2
10
2
0
2
2
62
2
18
0
141

1 551
801
147
2 072
1 201
0
581
1 268
3 632
140
1 728
0
2 331

546

62 364

615

62 409

248

15 452

Činnost Tylova domu, městské kulturní instituce poskytující kvalitní služby uživatelům z Poličky
a okolí, byla podmíněna zájmem města Poličky, Ministerstvem kultury, Pardubickým krajem, Nadací
B. Martinů, Státního fondu kultury ČR a dalších příznivců z řad organizací, diváků, posluchačů
a frekventantů kurzů.

Hospodářský výsledek 2020
Rok
Náklady
Výnosy
Výsledek

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

2019
12 047 325 Kč
12 154 091 Kč
106 766 Kč

2020
8 195 250 Kč
8 145 820 Kč
- 49 430 Kč

Výsledek hospodaření je minusový, nepředvídatelné okolnosti (COVID-19) donutily omezit provoz u
těchto akcí:
střediska KINO, VZDĚLÁVÁNÍ, KULTURA, ABONMÁ, KPH, JAZZ FEST, MARTINŮ FEST,
POLIČKA*555
Z toho střediska JAZZ FEST a MARTINŮ FEST byla pozastavena úplně.
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Finanční prostředky získané z darů, dotací a grantů za rok 2018 - 2020
Z důvodu navrácení všech dotací mimo dotace Pardubického kraje 50.000 Kč a Českého hudebního
fondu 9.000 Kč - ty pomohly financovat festival Jinak*555 a KPH.
Celý hospodářský výsledek je tímto velice ovlivněn.
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

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

2019
90 000 Kč
70 000 Kč
210 000 Kč
110 000 Kč
15 000 Kč
40 000 Kč
535 000 Kč

2020
50 000 Kč
9 000 Kč
59 000 Kč

Finanční příspěvky získané za poskytnutou reklamu za rok 2018 - 2020
Finančními příspěvky za poskytnutou reklamu přispěly firmy působící v Poličce, kterým patří naše
poděkování.
Rok
2018
2019
2020

Reklama
75 500 Kč
75 500 Kč
51 000 Kč

Výnosy z pronájmu prostor Tylova domu a pronájmu movitých věcí za rok 2018 - 2020
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 v roce 2020 nebyly
pronajímány z důvodu nekonání prodejních ani jiných akcí. (COVID-19)
Rok
Pronájem prostor
Služby k pronájmu
Pronájem movitých věcí

2018
242 700 Kč
58 975 Kč
138 580 Kč

2019
166 550 Kč
31 282 Kč
145 440 Kč

2020
99 350 Kč
28 700 Kč
-

Vzájemná spolupráce s ostatními organizacemi
Tylův dům tradičně spolupracoval se školními institucemi 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 programu 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.
Veškerý tento program kromě kadeřnicko-kosmetické soutěže se však nekonal. (COVID-19)
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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. Kontrolu v rámci
vnitřního kontrolního systému zajišťují: příkazce operace – ředitel Petr Cuper a správce rozpočtu
a hlavní účetní – ekonomka Ing. Martina Vopařilová, později Věra Teplá. V organizaci jsou prováděny
předběžné, průběžné a následné kontroly. Při schvalovacích, operačních, hodnotících a revizních
postupech nebyly zjištěny ve sledovaném období závažné nedostatky.
Zaměstnanci Tylova domu
Chod organizace zajišťovalo v roce 2020 celkem 8 zaměstnanců (přepočtený stav 7,5), z toho ředitel,
ekonomka, 2 kulturní pracovnice, 2 techničtí pracovníci a 2 uklízečky. V srpnu došlo ke změně na
pozici ředitele organizace.
Na základě dohod o provedení práce pracovalo v Tylově domě celkem 42 osob (uvaděčky, šatnářky,
pokladní, obsluha baru, lektoři kroužků a kurzů, krytí předání funkce ředitele). K pracovnímu úrazu
v uvedeném 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 došlo k pojistné události, a to poškození serveru kina
elektroinstalací. Výměna dílu byla zrealizována za cenu 220 tis. Kč. Plnění z pojistné smlouvy bylo
přiznáno ve výši 206 tis. Kč. Ve stejné výši byl vrácen zřizovateli příspěvek na zajištění opravy.
Pořízení majetku
V roce 2020 byl čerpán rezervní fond ve výši 135,92 tis. Kč za účelem pořízení 4 ks notebooků, 2 ks
tiskáren a vybavení a rekonstrukce baru pro návštěvníky Tylova domu.
Pořízení dalšího majetku: dortová vitrína, sklo a porcelán do baru, varná konvice, minilednice, parní
generátor, sestava kancelářského nábytku a kancelářská židle v kanceláři ekonoma.
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.
Mimořádné opravy
V průběhu roku byly provedeny nákladnější neplánované opravy, jejichž potřeba nastala v důsledku
poruch. Jedná se o výměnu baterií požárního odvětrání, opravu tepelného čidla plynových kotlů
a výměnu ventilů v kotelně, o rekonstrukci kulturní kanceláře a úplnou designovou změnu s ní spojené
klientské zóny, o rekonstrukci a opravu struktury internetové sítě celého Tylova domu.
Stavebně technické úpravy
V roce 2020 byly v Tylově domě realizovány tyto stavební úpravy. V první polovině roku se jednalo
o výmalbu kuturní kanceláře, výstavbu sádrokartonové příčky v jazykové učebně a ve třetím čtvrtletí
výměna podlahové krytiny v baru pro návštěvníky a výmalba celého baru.
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Revize
Tylův dům je začleněn do kategorie se zvýšeným požárním nebezpečím dle § 4 zákona ČNR
č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, resp. § 28 vyhlášky č. 246/2001 Sb. o požární prevenci, v platném
znění. 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
Na rok 2021 počítáme s vnitřními úpravami klientských míst, dále chceme zásadně zmodernizovat
komunikaci s klientem. Plánujeme zařazení nového vstupenkového systému, který propojíme
s novými technologiemi. V programu je třeba se zaměřit na veškereou populaci města Poličky a stále
udržet kvalitní programovou a zájmovou činnost.
V Poličce dne 12. února 2021

Petr Cuper
ředitel Tylova domu
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