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Zpráva o činnosti 2015 
 

Rok 2015 byl pro Tylův dům ve znamení 750. výročí od první písemné zmínky o městě. Oslavy 

spojené s výročím se prolínaly celým rokem a vztahovaly se nejen na pravidelné kulturní akce, ale 

byly připraveny také akce, které proběhly právě jen v souvislosti s těmito oslavami.  

K této významné historické události byl velkolepěji pojat Novoroční koncert, kde zaznělo dílo 

Carla Orfa Carmina Burana s cca 150 účinkujícími, a který zahájil vstup do roku oslav, Martinů fest - 

hudební festival nesoucí jméno poličského rodáka, hudebního skladatele Bohuslava Martinů, kde 

jeden z koncertů provedla Pražská komorní filharmonie s věhlasným dirigentem Jiřím Bělohlávkem, 

multižánrový festival Polička*555, který byl stěžejní akcí oslav 750. výročí města a byl rozšířen o 

průvod absolventů poličského Gymnázia, mnohá historická vystoupení, řadou vynikajících, 

známých  a úspěšných interpretů a v neposlední řadě tanečníků České besedy z Poličky a širokého 

okolí.  

V  prosinci jsme vzpomněli 125. výročí hudebního skladatele Bohuslava Martinů koncertem „Pocta 

Martinů“ s Ensemblem Martinů a hercem Janem Šťastným. Závěr oslav 750. výročí úspěšně uzavřel 

akustický koncert Kamila Střihavky s kapelou Leaders. 

Tylův dům žil i běžným životem. Za zmínku stojí koncert Petry Janů, Inflagranti s Josefem 

Vojtkem a neméně úspěšné vystoupení Pavla Šporcla s projektem Gipsy Fire. Nezapomnělo se ani na 

starší generaci, pro kterou vedle pravidelných sobotních setkání s dechovkou vystoupila oblíbená 

Veselá trojka Pavla Kršky, a ke Dni seniorů se na jevišti rozezněl Modrý cimbál Romana Veverky. 

Největší ohlas v Divadelním abonentním cyklu zaznamenalo u diváků divadelní představení 

Deštivé dny s Richardem Krajčem a Davidem Švehlíkem, pokračování Hrdého budžesu "Darda" a 

těsně po předání ceny Thálie Vilmě Cibulkové za ztvárnění titulní role "Leni  Riefenstahl". Mezi 

divácky úspěšné se zařadilo pět divadelních představení a jeden muzikál přehlídky amatérských 

divadelních souborů na V. ročníku Zákrejsovy Poličky. 

Shon velikonočního a vánočního času jsme se snažili alespoň trochu zmírnit oblíbenými 

inspiracemi. V podvečer před první adventní nedělí jsme popáté slavnostně rozsvítili vánoční strom. 

Všichni přítomni si mohli zazpívat nebo si jen poslechnout krásné koledy v podání dětí z Mateřské 

školy na Palackého náměstí v Poličce a skupiny A.M.Úlet spolu s Addams Family nebo jenom nasát 

úžasnou vánoční atmosféru.   

Při Tylově domě jsme otevřeli 13 zájmových kroužků pro děti i dospělé. Z předchozích let zůstával 

stále velký zájem o Jógový klub, Cvičení pro zdraví a krásu a Cvičení rodičů s dětmi. Vzhledem 

k zájmu se u veřejnosti dobře zapsalo i Zdravotní cvičení pro každého, které bylo v TD otevřeno 

v roce 2013. Během roku proběhlo v Tylově domě 9 jazykových kurzů, Základní kurz tance a 

společenské výchovy, který se otevírá pro teenagery tradičně v září, Zdokonalovací kurz tance pro 

dospělé a vzdělávací Kurz masáží pro volný čas.  O všechny tyto kroužky a kurzy je ze strany 

veřejnosti stále zájem a bývají plně obsazeny. 

Návštěvnost kina má různé tendence, které jsou ovlivňovány počtem a atraktivností natáčených 

filmových titulů. 

Během roku jsme tradičně spolupracovali se školami všech úrovní ve městě a připravili řadu 

školních představení i večerních koncertů (akce ZUŠ B. Martinů Polička, Život je jen náhoda, 

Akademie mateřských škol, Kadeřnicko-kosmetická soutěž…). Kromě bohatého programu svých 

vlastních akcí jsme spolupracovali i se spolky a sdruženími, které pořádaly a organizovaly akce 

spojené s kulturou (Nejúspěšnější sportovec regionu i kraje, akce Svazu důchodců…) 

Tylův dům zaznamenal v roce 2015 na 543 pořádaných akcích včetně Vzdělávacího střediska 68 

788 návštěvníků. 
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Statistika návštěvnosti Tylova domu v Poličce za rok 2013, 2014 a 2015 

 

Získané finanční prostředky z dotací a grantů v letech  2013 - 2015 

 

Získané finanční příspěvky vlastní iniciativou Tylova domu v  letech 2013 - 2015  

Ne malou měrou se na pořádání kulturních akcí finančně podílely poličské i mimopoličské firmy, 

kterým patří naše poděkování. 
 

 

 

 
 

Výnosy z pronájmu prostor Tylova domu 2013 - 2015  

Prostory Tylova domu byly pronajímány dalším subjektům za účelem pořádání plesů, schůzí, 

společenských setkání, kulturních pořadů a prodejních akcí. V roce 2015 došlo k navýšení výnosů 

z pronájmu a z poskytnutých souvisejících služeb zejména vyšším počtem konaných kulturních akcí 

formou pronájmu. 

 

 

 

 

  k 31. 12. 2013 k 31. 12. 2014 k 31. 12. 2015 

  Název akce 

Počet 

akcí 

Návště-

vnost 

Počet 

akcí 

Návště-

vnost 

Počet 

akcí 

Návště-

vnost 

1. Divadelní představení (mimo abonmá) 5        10 2 031 7 1 759 

2. Divadelní abonentní cyklus 5 1 392 7 2 226 7 2 500 

3. Kruh přátel hudby 5 328 7 604 5 307 

4. Festivaly 35 11 582 28 11 260 39 17 854 

5. Koncerty 7 1 803 7 1 745 9 2 926 

6. Školní divadelní cyklus 17 3 467 10 2 168 18 4 507 

7. Školní filmový cyklus 12 1 673 13 1 981 6 664 

8. Plesová sezóna 4 1 850 4 2 050 4 1 850 

9. Kino 114 4 489 87 4 208 93 4 261 

10. Live přenosy 4 122 - - 2 27 

11. Společenské akce 35 17 543 35 16 589 31 17 513 

12. Pronájmy a jiné akce 24 3 780 29 4 610 32 6 574 

13. Výstavy 6 4 800 5 4 700 3 3 500 

14. Vzdělávací středisko 322 4 583 372 4 345 287 4 546 

  CELKEM 595 57 758 614 58 517 543 68 788 

Přehled dotací a příspěvků 2013 2014 2015 

Granty KrÚ na festivaly 45 000,- 45 000,- 70 000,- 

Dotace KrÚ na Polička*555 a výročí 750. let Poličky 50 000,- 50 000,- 200 000,- 

Příspěvek nadace Český hudební fond 10 500,- 11 000,- 5 500,- 

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

Příspěvek nadace Bohuslava Martinů 20 000,- 40 000,- 100 000,- 

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

Celkem za rok  465 500,- 186 000,- 415 500,- 

Rok Částka 

2013    121 970,- Kč 

2014 86 000,- Kč 

2015 135 500,- Kč 

Rok Částka 

2013 162 042,- Kč 

2014 121 280,- Kč  

2015 181 400,- Kč  
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Hospodářský výsledek 2015 

Výsledkem hospodaření roku je zisk ve výši 75 755 Kč.  Zisk bude převeden do rezervního fondu.  

Podstatné navýšení obratu souvisí s pořádáním akcí k výročí 750. let Poličky, na které byl navýšen 

účelový příspěvek zřizovatele, dotace z Pardubického kraje i příspěvky z nadací. Nad očekávání dobré 

tržby z těchto akcí umožnily vrátit část příspěvku ve výši 175 tis. Kč zřizovateli. 

Na zvýšení tržeb ze vstupného o cca 700 tis. Kč se podílely akce téměř na všech střediscích. 

Vysvětlujeme si to vysokou atraktivitou pořádaných koncertů a divadel, ale i pominutím ekonomické 

krize a ochotou návštěvníků více utratit za kulturu. Pokles tržeb i přes bohatou nabídku filmových 

představení jsme pocítili pouze v druhém pololetí na středisku KINO. 

Pozitivní výsledek nám umožnil obnovit některé docházející zařízení v Tylově domě, pořídit 

drobný majetek potřebný k plynulému chodu organizace a zajištění festivalů a také zajistit některé 

nezbytné opravy interiéru budovy.  

 

 

 

 

 

 

Správa a ochrana svěřeného majetku 

Objekt je zabezpečen systémem ochrany, k jehož narušení během roku nedošlo. V roce 2015 byl 

rozšířen rozsah pojistných smluv k zajištění ochrany majetku o pojištění elektronických zařízení. 

V roce 2015 proběhla dílčí oprava fasády, drobné běžné a mimořádné opravy, drobné stavebně 

technické úpravy a pravidelné revize. 

Dílčí oprava fasády Tylova domu – jižní část 

Z důvodu vlhkosti zdiva a opadávání omítky pokračuje město Polička i v tomto roce v opravách 

obvodového pláště Tylova domu.  Pro opravy částečně využívá i dotačních prostředků z programu 

„Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“  Ministerstva 

kultury ČR. 

V roce 2014 byly z tohoto programu čerpány prostředky na opravu východní strany Tylova domu, 

v roce 2015 probíhala oprava jižní strany.  Zhotoveny byly drenáže, které umožní odvodnění stěn a 

zabrání vlhkosti zdiva, dále bylo opraveno opadané zdivo novou omítkou.   

Běžné opravy 

V uplynulém období byly zajišťovány běžné opravy nákupem náhradních dílů např. k opravě 

kancelářského nábytku, zámků, omítek a další drobné opravy. V létě došlo k invazi ptactva do půdních 

prostor, kde bylo zajištěno utěsnění možných vletových otvorů. V závěru roku byly vymalovány ve 

větším rozsahu provozní prostory Tylova domu. 

Mimořádné opravy 

V roce 2015 proběhla plánovaná rozsáhlá údržba vnějších oken a dveří, která představuje obnovu 

nátěrů, seřízení a výměny mechaniky a těsnění včetně instalace okapnic na okna a okopných 

plechů na venkovní dveře Tylova domu.  

Dále byla provedena řada neplánovaných oprav, jejichž potřeba nastala v důsledku poruch. Jedná 

se o výměnu záložního zdroje EPS, dvou ventilů v kotelně, řídící jednotky odvětrání, měřáku tepla 

klubu, promítací lampy kina, řídící jednotky požárního odvětrání a o opravu klavíru po havárii.  

Stavebně technické úpravy 

V roce 2015 byl zhotoven zateplený ochranný krytu klavíru za pódiem Tylova domu. Jedná se o 

stavebně technickou úpravu zadního skladu za jevištěm, spočívající v oddělení samostatného prostoru 

pro klavír včetně stropu, zateplení, polstrování stěn a zhotovení podlahy. Investice je technickým 

zhodnocením budovy. Potřeba vznikla po odborné prohlídce klavíru po jarní havárii, kdy bylo 

Rok Náklady Výnosy Výsledek 

2013 8 504 463,- Kč               8 284 710,- Kč - 219 753,- Kč 

2014 8 338 143,- Kč  8 471 022,- Kč  132 879,- Kč  

2015 10 296 084,- Kč  10 371 839,- Kč  75 755,- Kč  
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odbornou firmou doporučeno zajistit hodnotnému klavíru teplotně stálé prostředí a minimum otřesů 

při manipulaci.  

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. Po ukončení lhůty záruky přibyla 

nově nákladná revize technologie digitálního kina. Bez pravidelné roční revize nelze uplatňovat 

záruky na jednotlivé složky, a jejich dílčí poruchy případně řešení havárie, jsou finančně značně 

nákladnější než pravidelný servis. 

Provedené kontroly 

V průběhu roku byly prováděny předběžné, průběžné a následné řídící kontroly. Při schvalovacích, 

operačních, hodnotících a revizních postupech nebyly zjištěny ve sledovaném období závažné 

nedostatky.  

V roce 2015 proběhly tyto kontroly třetích subjektů: 

 Okresní správa sociálního zabezpečení Svitavy provedla dne 13. 2. 2015 kontrolu plnění 

povinností v nemocenském pojištění, důchodovém pojištění a při odvodu pojistného na sociální 

zabezpečení a státní politiku zaměstnanosti.  Kontrolované období: 1. 4. 2012 – 31. 12. 2014. Zjištěné 

drobné nedostatky byly opraveny v průběhu kontroly. Žádné další nedostatky nebyly zjištěny. 

 Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky provedla dne 30. 4. 2015 kontrolu plateb 

pojistného na veřejné zdravotní pojištění a dodržování ostatních povinností plátce pojistného.  

Kontrolované období: 1. 8. 2013 – 31. 3. 2015. Ke dni kontroly nebyly zjištěny splatné závazky ani 

jiné evidenční nedostatky. 

 Město Polička ve spolupráci s auditorkou Ing. Talířovou provedlo ve dnech 9. – 24. 6. 2015 

veřejnosprávní kontrolu hospodaření příspěvkové organizace. Kontrolované období: účetní období 

roku 2014. Kontrolou byly zjištěny nedostatky, jejichž charakter byl vzhledem k celkovému posouzení 

kvality zpracovaného účetnictví nevýznamný stejně tak, jako hodnota zjištěného chybného účtování. 

Plány a vize na budoucí období 

V příštím období je nezbytné pokračování v provádění dílčích oprav fasády Tylova domu ze 

západní strany podle studie ing. Petra Šafáře  -  Dílčí opravy venkovních omítek, ke které bylo vydáno 

souhlasné závazné stanovisko Oddělení státní památkové péče Městského úřadu Litomyšl. 

Na rok 2016 je plánována zásadní údržba dřevěných prvků na střeše Tylova domu, která 

představuje zbavení povrchů nečistot a starých nátěrů a obnovu nátěrů. Dále jsou plánovány běžné 

opravy, vyplývající z provozu, zejména výmalby, nátěry a předpokládané opravy přístrojů.  

Zaměstnanci Tylova domu 

Chod organizace zajišťovalo v roce 2015 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 22 osob (uvaděčky, 

šatnářky, lektoři a jiná výpomoc). K pracovnímu úrazu v období nedošlo. 

  

 

V Poličce dne 28. 2. 2016        

…………………………………… 

Alena Báčová 

ředitelka Tylova domu 


