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Zpráva o činnosti 2013 
 

 

Rok 2013 v Tylově domě se nesl především ve znamení digitalizace kina. Město 

Polička spolu s Tylovým domem, využilo nabídku Státního fondu české kinematografie a 

Unie digitálních kin týkající se spolufinancování přechodu klasického kina na plně digitální 

včetně 2D a 3D vybavení. Především to je projekce 3D, která návštěvníkům se speciálními 

brýlemi poskytuje iluzi trojrozměrného obrazu. Digitalizací kina jsme nahradili projektor pro 

35 milimetrový filmový pás digitálním projektorem. Tento krok umožní divákům přístup 

k novým filmům distribuovaným pouze na digitálních nosičích. Následně Tylův dům v 

Poličce uzavřel smlouvu mezi DSAT Cinema S. A., Lucemburské velkovévodství o dodání 

satelitního systému pro příjem digitálního obsahu do kina v Poličce, který bude sloužit k 

přenosům mega koncertů z celého světa, fotbalových zápasů, závodů F1 a mnoho jiného.  

A tak díky digitalizaci kina v Tylově domě v  Poličce si diváci mohou vychutnat filmové a 

jiné novinky i v den premiéry. Dramaturgie kina byla odvislá od filmové produkce. V drtivé 

většině jsme promítali převážně premiérové filmy.  

          Průměrná návštěvnost byla 62 diváků na jedno filmové představení. Pokud však 

rozdělíme 2D a 3D projekci, pak návštěvnost 3D je podstatně vyšší (průměr na 1 představení 

u 3D je 71 diváků, kdežto u 2D 57 diváků). Největší návštěvností se "pyšní" dětská filmová 

představení. 

Od 18. 4. 2013 do 31. 12. 2013 shlédlo 100 filmových představení 6 189 diváků. 

Mezi stěžejní akce roku, které byly finančně podporovány městem Poličkou a 

Pardubickým krajem patřily festivaly: 17. ročník festivalu Polička Jazz, 16. ročník Martinů 

festu, který mimo jiné finančně podporovala Nadace Bohuslava Martinů a České kulturní 

slavnosti, 22. ročník multižánrového festivalu Polička*555, 3. ročník nesoutěžní přehlídky 

amatérských divadelních souborů – Zákrejsova Polička, 1. ročník Dnů slovenské kultury a  

3. ročník slavnostního rozsvícení Vánočního stromu. 

Velký sál Tylova domu v Poličce byl využíván pro pořádání plesů, koncertů, tanečních 

setkání seniorů, divadelních představení, komponovaných pořadů, školních představení, 

divadelních přehlídek a festivalů různých žánrů. Svá vystoupení zrealizoval v tomto sále i 

Divadelní ochotnický spolek Tyl se znovu uvedením hry Anežka, děti ze ZUŠ B. Martinů za 

uplynulý rok vystoupily několikrát na jevištní divadelní prkna. Malý sál byl využíván hlavně 

pro různá školení, přednášky a zasedání MZ. Sálek Bohuslava Martinů byl (kromě plesové 

sezóny) stále plný inspirativních výstav místních i mimo poličských výtvarníků. K výstavní 

prezentaci sloužilo i přísálí velkého sálu a tak se stávalo, že souběžně probíhaly i dvě výstavy. 

Nabídka kulturních akcí během celého roku byla pestrá a každý návštěvník měl 

možnost si vybrat svůj pořad.  

Tylův dům zaznamenal v roce 2013 na 614 akcích (rok 2012 to bylo 555), které uspořádal 

včetně Vzdělávacího střediska 58 517 návštěvníků (rok 2012 to bylo 57 130). 

 

  

 



Vzdělávací činnost a zájmové kroužky 

 

V roce 2013 proběhlo v Tylově domě 15 jazykových kurzů, z toho 8 v jarním běhu a  

7 v podzimním běhu. Uskutečnil se také 1 kurz pro děti v MŠ Hegerova v Poličce. 

Jako jiné roky byl především zájem o kurzy angličtiny. Novinkou v angličtině bylo 

v podzimním běhu otevření Anglického jazyka pro učitelky mateřských škol a 1. tříd 

základních škol. Tento kurz je určen pedagogům, kteří poprvé seznamují děti s angličtinou a 

jeho cílem je ukázat způsoby zapojení anglického jazyka do každodenních aktivit dětí. 

Na podzim jsme zaznamenali vyšší zájem o výuku německého a ruského jazyka. Výuka obou 

jazyků se otevřela v tzv. dvoutřídce, kde se vyučují dvě úrovně jazyka v jednom kurzu. 

Jazykové kurzy s individuální výukou skončily jarním během, na podzim se neotevřel žádný. 

Stejně tak se neotevřely nabízené kurzy italského, španělského a francouzského jazyka. 

Výuka anglického jazyka pro nejmenší ve školce Hegerova v Poličce byla také ukončena 

jarním během s tím, že na podzim nebyl do tohoto kurzu ve školce přihlášen dostatečný počet 

dětí. Jazykové kurzy navštěvovalo 91 účastníků v 266,5 hodinách. 

V roce 2013 bylo v Tylově domě otevřeno 14 pohybových kroužků. V jarním běhu 6, z toho 

byly 2 pro děti a 4 pro dospělé. V podzimním běhu byl počet kroužků 8, z toho byly 2 pro 

děti, 5 pro dospělé a 1 pro teenagery. Z předchozích let pokračoval Jógový klub, Cvičení pro 

zdraví a krásu, Zumba a Cvičení rodičů s dětmi. O tyto kroužky je ze strany veřejnosti stále 

zájem a bývají dobře obsazeny.V druhém pololetí byl otevřen nový pohybový kroužek pro 

dospělé – Zdravotní cvičení pro každého. 14 kroužků navštěvovalo 339 účastníků v 240 

hodinách. 

Zájem byl o Základní kurz tance a společenské výchovy, který se otevírá pro 

teenagery tradičně vždy v září. Letos se však po několika letech zcela nenaplnil (cca 83%). 

Zúčastnilo se ho ve 13 lekcích 50 párů, pro které byla připravena také neveřejná prodloužená 

s rautem. Na veřejné prodloužené a Věnečku s živou hudbou se měli rodiče možnost na své 

ratolesti podívat. 

V listopadu se ve 4 lekcích uskutečnil kurz tance pro dospělé. Přestože byl tento kurz 

propagován již od prázdnin, zúčastnilo se ho nakonec pouze 7 párů. 

V září proběhla již podruhé v Tylově domě akce Den otevřených dveří, kde se měla 

široká veřejnost možnost přijít podívat, jak jednotlivé kroužky probíhají, položit lektorům 

případné dotazy a danou aktivitu si vyzkoušet. Tak jim byl dán prostor, aby si promysleli, 

která aktivita odpovídá jejich představám a jejich tělesným a pohybovým možnostem a podle 

toho si svůj kroužek vybrali a přihlásili se do něj. 

 

 

Zaměstnanci Tylova domu v Poličce. 

 

Chod organizace zajišťovalo k 31. prosinci 2013 celkem 8 zaměstnanců (přepočtený 

stav 7,5), a to ředitelka, ekonomka, 2 techničtí pracovníci, 2 kulturní pracovnice, 2 uklízečky. 

K 31. 10. 2013 byla sjednána dohoda o ukončení pracovního poměru s hlavní účetní 

organizace. Dohoda na ekonomickou výpomoc byla sjednána od 14. 11. 2013 do 30. 11 2013. 

Následně od 2. prosince 2013 byla uzavřena pracovní smlouva. Na základě dohod o provedení 

práce pracovalo v  Tylově domě celkem 38 osob (uvaděčky, šatnářky, lektoři, jiná výpomoc). 

 

 

  



Statistika návštěvnosti Tylova domu v Poličce za rok 2011, 2012 a 2013 

 

 

 

Získané finanční prostředky z dotací a grantů  

 

 

Získané finanční příspěvky vlastní iniciativou Tylova domu v  letech 2005- 2013  

 

Ne malou měrou se na pořádání kulturních akcí finančně podílely poličské i mimo 

poličské  firmy, kterým patří naše poděkování. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
  k 31. 12. 2011 k 31. 12. 2012                        k 31. 12. 2013 

  Název akce 

Počet 

akcí Návštěvnost 

Počet 

akcí Návštěvnost 

Počet 

akcí Návštěvnost 

1. 

Divadelní představení (mimo abon. 

cyklus) 7 2307 9 

              

1458                         10 2031 

2. Divadelní abonentní cyklus 11 3111 10        2604 7 2226 

3. Kruh přátel hudby 5 493 6          489 7 604 

4. Festivaly 27 5537 29      10208 28 11260 

5. Koncerty 10 2596 12        3982 7 1745 

6. Školní  divadelní cyklus 14 3482 11        2216 10 2168 

7. Školní filmový cyklus 15 2647 1 152 13 1981 

8. Plesová sezóna 4 2050 4 2200 4 2050 

9. Kino 58 3958 24 1276 87 4208 

10. Společenské akce 33 12118 31 11192 35 16589 

11. Pronájmy a jiné akce 28 5330 33 5570 29 4610 

12. Výstavy 11 8600 11 10860 5 4700 

13. Vzdělávací středisko 439 7904 374 4923 372 4345 

  CELKEM 662 60133 555 57130 614 58517 

Přehled dotací a příspěvků 2011 2012 2013 

Granty KrÚ na festivaly 130 000,- 57 500,- 45 000,- 

Dotace KrÚ na Polička*555 70 000,- 50 000,- 50 000,- 

Příspěvek nadace Český hudební fond 6 000,-  5000,- 10 500,- 

Příspěvek nadace Česká kultura  128 000,- 0,- 40 000,- 

Příspěvek nadace Bohuslava Martinů 25 000,- 40 000,- 20 000,- 

Dotace SFČR pro podporu a rozvoj české kinematografie 0,- 0,- 300 000,- 

Celkem za rok  359 000,- 152 500,- 465 500,- 

Rok Částka 

2005    228 000,-Kč 

2006    175 240,-Kč 

2007    141 709,- Kč 

2008    119 116,- Kč 

2009      79 414,- Kč 

2010      96 524,- Kč 

2011      73 870,- Kč  

2012      83 808,- Kč 

2013    121 970,-Kč 

Celkem  1 119 651,- Kč 



Správa a ochrana svěřeného majetku 

V roce 2013 proběhly pouze drobné opravy, pravidelné revize a drobné mimořádné opravy. 

Objekt je zabezpečen systémem ochrany, k jehož narušení během roku nedošlo. 

Mimořádné opravy – havárie zařízení v roce 2013  

V roce 2013 byla nutná oprava kotlů – výměna zapalovacího automatu plynového kotle, 4 ks 

reproduktorů Mackie – výměna potenciometrů, výměna záložních baterií protipožárního 

odvětrávání, oprava okapů po úmyslném poškození vandalem – nahlášeno policii ČR, 

zhotovení zábrany proti vniknutí holubů pod římsu střechy Tylova domu, oprava stmívací 

karty pro technologii scénického osvětlení, oprava nohy u klavíru Petrof I. a následné 

přeladění.  

Drobné opravy 
Kromě běžné údržby a oprav Tylova domu a jeho okolí byly za uplynulé období zajištěny: 

obnova části maleb v celé budově Tylova domu v Poličce, nákup náhradních dílů např. 

k opravě – dámského WC, oprava zámku, kohout k nápojovému automatu a další drobné 

opravy. 

Revize 

Tylův dům je začleněn do kategorie se zvýšeným požárním nebezpečím dle §4 zákona ČNR 

č. 133/1985 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. 

 

Provedené kontroly 

V roce 2013 neproběhla v organizaci žádná veřejnosprávní kontrola zřizovatele.  

OSSZ vyměřila organizaci pokutu ve výši 3000 Kč za pozdní odeslání ELDP.  Pokuta bude 

uhrazena zodpovědným zaměstnancem. Během roku probíhaly průběžné řídící kontroly a 

kontroly pokladen. Žádné závažné nedostatky shledány nebyly. V listopadu – prosinci 

proběhla nařízená řídící kontrola v souvislosti s personální změnou na postu ekonoma. Zpráva 

o průběhu a výsledcích kontroly byla předána vedení města 11. 12. 2013. 

 

Plány a vize na budoucí období 

Tylův dům je nedílnou součástí strategie rozvoje kultury v Poličce. Je výrazným článkem 

nabídky kultury v městě Polička, prostorem pro umění, vzdělávání, společenské vyžití a 

místem setkání všech věkových i sociálních skupin. Jeho hlavní poslání je dostupnost, 

otevřenost a programová stabilita. 

Je subjektem, který spojuje kulturní vyžití v oblasti společenské, divadelní, hudební, filmové 

a vzdělávací nabídky. V plnění tohoto poslání bude Tylův dům pokračovat i nadále. 

V následujícím roce zajistíme vybudování a zprovoznění baru v místě současné technické 

místnosti ve vestibulu budovy.  Potřeba vychází z přání návštěvníků. Důvodem je skutečnost, 

že současný bar se nachází v prvním poschodí a řada starších a méně pohyblivých 

návštěvníků vyjádřila názor, že občerstvení je tak pro ně nepřístupné, a že během krátké 

přestávky se jim nevyplatí stoupat vzhůru. Nový „příruční“ bar by sloužil zejména při 

akcích, které se konají pouze v přízemí.  Technicky je místnost vyhovující, je zde přívod vody 

i odpad.  Plánované náklady činí 45 tis. Kč a budou použity na nákup nábytku – prodejní pult, 

regál, malá lednice, barové stolky, dřez. 

V příštím období je nezbytná oprava fasády Tylova domu. V srpnu 2013 byla zpracována 

studie ing. Petra Šafáře  -  Dílčí opravy venkovních omítek – západ a východ 2013. V říjnu 

k ní bylo vydáno souhlasné závazné stanovisko Oddělení státní památkové péče Městského 

úřadu Litomyšl. 

 



Satelitní příjem 

 

Jak šel čas  při digitalizaci  kina v Poličce 
 Tylův dům v Poličce předložil po schválení finančního příspěvku radou a zastupitelstvem Ministerstvu 

kultury v Praze žádost o přidělení účelové dotace na zajištění projektu digitalizace kina v Poličce. 

 Státní fond České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie částečnou dotaci  

ve výši 300 000 Kč Tylovu domu v Poličce poskytl. 

  17. dubna 2012 byla se Státním fondem České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie v 

Praze podepsána smlouva. 

 Následovala výzva 5 uchazečům k podání nabídky a zadávací dokumentace (ZD) a zveřejnění 

komplexní ZD na profilu zadavatele. 

  1. října 2012 byla v Radě města jmenována komise pro otvírání obálek s nabídkami a zároveň byla 

schválena i hodnotící komise. 

  22. října 2012 bylo první jednání hodnotící komise spolu s otevíráním obálek. Jeden z pěti uchazečů 

společnost  XCData s.r.o Praha byla vyloučen pro neúplnost podání  nabídky . 

 26. října 2012 proběhlo oznámení o výběru nejvhodnější nabídky AV MEDIA, a.s. Praha a zároveň 

zveřejnění oznámení o výběru nejvhodnější nabídky na profilu zadavatele. 

 1. listopadu až 5. listopadu 2012 jsme obdrželi námitky proti postupu zadavatele od 2 uchazečů – 

společnost Josef Haškovec – KINO - ELEKTRO – SLUŽBY, Na Jivinách 468/6, 161 00 Praha 6 a 

KINOSERVIS s.r.o. Filmová 174,  760 01 Zlín 

 19. listopadu 2012 podal KINOSERVIS s.r.o. Zlín Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže do Brna 

návrh na přezkoumání úkonů zadavatele s požadavkem na vydání předběžného opatření. Námitky byly 

neopodstatněné. 

 10. prosince 2012 navrhovatel  KINOSERVIS  vzal svůj návrh zpět a Úřad pro ochranu hospodářské 

soutěže řízení zastavil. Po uplynutí zákonné lhůty byly všechny materiály týkající se digitalizace kina v 

Poličce předány zpět Tylovu domu. 

 25. února 2013 byla podepsána s vítězným uchazečem AV MEDIA, a.s. Praha smlouva s tím, že v 

průběhu měsíce března a dubna 2013 proběhne realizace zakázky.  

 21. března 2013 je provedena pracovníky MW spol.s.r.o, 17. listopadu 220, 549 41 Červený     

Kostelec  montáž nového promítacího plátna. 

 25. března 2013 se započala společnost AV MEDIA, a.s. Praha s instalací nových technologií 2D a 3D 

a rekonstrukcí promítací kabiny 

 28. března 2013 proběhlo školení k nové technologii kina a zároveň bylo kino předáno do zkušebního 

provozu  

 28. března 2013 – 16. dubna 2013 probíhal zkušební provoz 

 17. dubna 2013 bylo kino v digitalizované podobě slavnostně otevřeno 

 18. dubna 2013 jsme 2D a 3D zpřístupnili k užívání návštěvníkům 

 9. září 2013 Tylův dům v Poličce uzavřel smlouvu mezi DSAT Cinema S. A., 10 rue ST. Ulric, LU 

2651 Lucemburk, Lucemburské velkovévodství, zastoupené panem Fabricem Testou, generálním 

ředitelem  o dodání satelitního systému pro příjem digitálního obsahu do kina v Poličce. 

 27. prosince 2013 dorazila zásilka s spoukroutrem cisco 800  

 Další práce směřující k propojení satelitní technologie s promítací provede systém integrátora AV 

media Praha do konce měsíce března 2014 

Naší snahou bude v roce 2014 především představit a přiblížit návštěvníkům možné přímé přenosy z 

muzikálů,  oper, operet a sportovních a kulturních přenosů. 

 

Polička dne 7. dubna 2014 

Alena Báčová      

ředitelka Tylova domu 


