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Příloha č. 2 – Závěrečný účet za rok 2021 

Obsah: 

Přehled hospodaření příspěvkových organizací za rok 2021

Finanční vypořádání za rok 2021 – tabulka  

Výkazy zisku a ztrát příspěvkových organizací ve školství, zdravotnictví, 

kultuře a sociální oblasti 

Hospodaření příspěvkových organizací v kultuře a sociální oblasti 



Výsledek 
hospodaření

+ zisk
- ztráta

M a t e ř s k é  š k o l y v Kč v Kč
Benešovo náměstí 14 699 086,87 14 900 577,60 1 080 508,60 1 423 580,00 8 000,00 12 388 489,00 0,00 + 201 490,73 305 380,00 979 389,08 0,00 201 490,73
Brožíkova 18 679 362,77 18 679 362,77 1 522 517,63 1 791 100,00 6 700,00 15 359 045,14 80 000,00 + 0,00 440 010,00 841 703,36 0,00 0,00
Čtyřlístek (Národních hrdinů) 9 629 862,66 9 749 409,11 1 383 733,11 893 000,00 30 000,00 7 442 676,00 0,00 + 119 546,45 162 362,00 318 515,73 30 000,00 89 546,45
Doubek (Svítkov) 11 155 421,11 13 433 421,11 1 406 614,11 3 483 000,00 0,00 8 543 807,00 0,00 + 2 278 000,00 116 189,00 648 814,40 0,00 2 278 000,00
Dražkovice 4 587 899,88 4 634 251,74 395 368,74 528 000,00 20 000,00 3 690 883,00 0,00 + 46 351,86 3,00 50 660,58 0,00 46 351,86
Duha (Popkovice) 13 922 181,47 14 041 267,75 1 369 251,75 1 239 100,00 0,00 11 432 916,00 0,00 + 119 086,28 330 466,00 702 747,72 0,00 119 086,28
Erno Košťála 14 563 065,30 14 802 187,29 1 276 188,29 1 611 500,00 63 700,00 11 850 799,00 0,00 + 239 121,99 165 115,00 341 948,14 50 000,00 189 121,99
Kytička (Gebauerova) 15 230 767,14 15 281 412,77 1 227 045,77 1 565 000,00 15 200,00 12 474 167,00 100 000,00 + 50 645,63 236 749,00 324 886,22 0,00 50 645,63
Pampeliška (Hostovice) 2 741 863,80 2 809 354,92 249 255,92 365 000,00 0,00 2 195 099,00 0,00 + 67 491,12 29 348,00 229 542,43 15 000,00 52 491,12
K Polabinám 14 760 423,79 14 776 619,80 1 282 851,80 1 528 420,00 0,00 11 965 348,00 0,00 + 16 196,01 109 752,00 372 086,10 0,00 16 196,01
Kamarád (Teplého) 11 487 806,41 11 487 806,41 1 635 524,41 890 000,00 15 200,00 8 947 082,00 0,00 + 0,00 21 202,00 116 840,08 0,00 0,00
Kamínek (Ke Kamenci) 5 354 516,47 5 452 478,51 497 097,51 529 000,00 6 870,00 4 419 511,00 0,00 + 97 962,04 104 100,00 467 695,34 20 000,00 77 962,04
Klubíčko (Grusova) 15 434 901,16 15 581 197,11 1 313 484,96 1 486 000,00 0,00 12 781 712,15 0,00 + 146 295,95 28 248,00 570 140,99 0,00 146 295,95
Koníček (Bulharská) 7 193 837,32 7 270 351,49 623 837,39 627 000,00 3 000,00 6 016 514,10 0,00 + 76 514,17 199 165,00 443 879,93 0,00 76 514,17
Korálek (Rumunská) 15 367 854,79 15 591 733,87 1 404 505,89 1 374 000,00 16 782,98 12 796 445,00 0,00 + 223 879,08 75 805,00 531 566,57 44 000,00 179 879,08
Mladých 12 226 737,02 12 451 784,34 1 141 303,33 1 095 520,00 11 700,00 10 203 261,01 0,00 + 225 047,32 146 134,00 321 183,83 0,00 225 047,32
Motýlek (Josefa Ressla) 10 246 377,29 10 329 403,80 790 968,86 888 000,00 12 300,00 8 638 134,94 0,00 + 83 026,51 45 147,00 202 320,53 20 000,00 63 026,51
Na Třísle 8 042 803,04 8 173 727,77 791 456,77 969 000,00 11 700,00 6 401 571,00 0,00 + 130 924,73 118 363,00 381 955,94 30 000,00 100 924,73
Stonožka (Odborářů) 16 212 127,58 16 241 100,26 1 127 256,26 1 887 200,00 0,00 13 226 644,00 0,00 + 28 972,68 92 898,00 496 913,71 0,00 28 972,68
Ohrazenice 9 380 664,99 9 420 470,55 700 738,00 703 000,00 0,00 8 016 732,55 0,00 + 39 805,56 111 990,00 577 737,78 10 000,00 29 805,56
Pastelka (Rosická) 10 261 491,85 10 266 291,85 847 040,85 1 248 200,00 0,00 8 171 051,00 0,00 + 4 800,00 118 120,00 447 210,11 0,00 4 800,00
Pospíšilovo náměstí 15 058 483,17 15 141 208,91 1 297 161,91 1 402 520,00 0,00 12 441 527,00 0,00 + 82 725,74 131 376,00 669 982,93 10 000,00 72 725,74
Raisova (Jesničánky) 6 615 772,99 6 627 900,42 321 739,42 605 000,00 51 400,00 5 649 761,00 0,00 + 12 127,43 230 692,00 260 485,80 0,00 12 127,43
Rosice nad Labem 5 231 298,46 5 231 298,46 475 137,46 538 000,00 0,00 4 218 161,00 0,00 + 0,00 16 321,00 166 207,76 0,00 0,00
Sluníčko (Gorkého) 9 403 492,43 9 592 013,10 713 713,10 895 000,00 0,00 7 983 300,00 0,00 + 188 520,67 40 994,21 273 908,76 0,00 188 520,67
Srdíčko (L. Matury) 11 223 931,81 11 280 746,77 1 013 138,77 1 178 000,00 68 080,00 9 021 528,00 0,00 + 56 814,96 158 949,00 246 097,30 0,00 56 814,96
Wintrova 5 976 183,71 5 976 183,71 720 431,71 573 000,00 0,00 4 682 752,00 0,00 + 0,00 67 724,00 285 163,29 0,00 0,00
Mozaika (Závodu míru) 13 341 768,35 13 355 443,26 1 198 736,61 1 221 000,00 11 020,00 10 924 686,65 0,00 + 13 674,91 76 285,00 218 265,06 0,00 13 674,91
Zvoneček (Sluneční) 15 662 126,69 15 743 491,23 1 290 021,23 1 607 641,00 0,00 12 845 829,00 0,00 + 81 364,54 120 000,00 256 618,46 0,00 81 364,54

C e l k e m   MŠ 323 692 110,32 328 322 496,68 29 096 630,16 34 144 781,00 351 652,98 264 729 432,54 180 000,00 4 630 386,36 3 798 887,21 11 744 467,93 229 000,00 4 401 386,36

v Kč v Kč v Kč v Kč

Zůstatky fondových účtů   k 
31.12.2021

Návrh na rozdělení ZHV 

fond odměn fond rezervní fond odměn fond rezervní

F i n a n č n í   v y p o ř á d á n í   za rok 2021
Přehled hospodaření příspěvkových organizací města včetně návrhu na rozdělení do fondů organizací

Název organizace
Náklady (hlavní 
+ hospodářská 

činnost)

Výnosy (hlavní + 
hospodářská 

činnost)

Výnosy z činnosti a 
finanční výnosy

Příspěvek na 
provoz z rozpočtu 

zřizovatele

Ostatní dotace 
poskytnuté z 

ÚSC

Státní dotace z 
MŠMT, ÚP, MK, 

MŽP, MPSV

Investiční 
dotace          

(ÚSC, SR, SF)



Výsledek 
hospodaření

+ zisk
- ztráta

Zůstatky fondových účtů   k 
31.12.2021

Návrh na rozdělení ZHV 

fond odměn fond rezervní fond odměn fond rezervní

F i n a n č n í   v y p o ř á d á n í   za rok 2021
Přehled hospodaření příspěvkových organizací města včetně návrhu na rozdělení do fondů organizací

Název organizace
Náklady (hlavní 
+ hospodářská 

činnost)

Výnosy (hlavní + 
hospodářská 

činnost)

Výnosy z činnosti a 
finanční výnosy

Příspěvek na 
provoz z rozpočtu 

zřizovatele

Ostatní dotace 
poskytnuté z 

ÚSC

Státní dotace z 
MŠMT, ÚP, MK, 

MŽP, MPSV

Investiční 
dotace          

(ÚSC, SR, SF)

Z á k l a d n í  š k o l y
Artura Krause (+MŠ) 20 906 353,66 21 110 713,08 857 903,08 1 963 900,00 10 300,00 18 278 610,00 0,00 + 204 359,42 41 272,00 158 989,97 0,00 204 359,42
Benešovo náměstí 56 165 830,34 56 327 457,26 3 643 240,48 5 528 700,00 42 480,00 47 113 036,78 0,00 + 161 626,92 146 453,00 737 480,46 129 301,00 32 325,92
Bratranců Veverkových 62 626 985,92 62 626 985,92 5 133 519,92 6 745 200,00 27 560,00 50 720 706,00 83 400,00 + 0,00 0,00 1 746 544,05 0,00 0,00
Družstevní 66 286 911,91 66 367 376,55 4 426 227,79 7 106 200,00 77 780,00 54 757 168,76 75 000,00 + 80 464,64 994 262,00 1 684 959,43 0,00 80 464,64
Erno Košťála 59 392 881,71 59 603 562,32 3 743 457,32 6 800 900,00 13 000,00 49 046 205,00 0,00 + 210 680,61 395 642,00 1 065 758,01 0,00 210 680,61
Josefa Ressla 49 048 784,43 49 048 784,43 2 597 031,03 4 917 660,00 50 000,00 41 484 093,40 420 000,00 + 0,00 280 189,66 2 209 448,35 0,00 0,00
npor. Eliáše 69 306 388,27 69 528 127,78 4 478 538,30 7 242 900,00 0,00 57 806 689,48 0,00 + 221 739,51 414 529,00 1 322 419,02 175 000,00 46 739,51
Ohrazenice 33 450 422,50 33 706 895,97 2 621 409,47 3 839 600,00 8 999,00 27 236 887,50 0,00 + 256 473,47 710 232,00 1 626 460,04 86 000,00 170 473,47
Pardubičky (+MŠ Černá za Bory) 15 665 363,05 15 737 799,58 352 550,58 1 562 100,00 30 000,00 13 793 149,00 0,00 + 72 436,53 56 283,00 512 745,62 40 000,00 32 436,53
Prodloužená 64 968 328,88 65 104 058,85 4 691 871,85 5 705 260,00 0,00 54 706 927,00 0,00 + 135 729,97 468 265,00 844 437,03 0,00 135 729,97
Spořilov 44 379 491,50 44 425 683,50 2 783 738,50 4 136 900,00 0,00 37 505 045,00 0,00 + 46 192,00 151 488,00 644 722,24 0,00 46 192,00
Staňkova 61 824 171,78 62 118 774,82 4 424 975,64 5 747 500,00 45 085,00 51 901 214,18 0,00 + 294 603,04 256 957,00 1 361 540,67 0,00 294 603,04
Studánka 66 526 182,18 66 675 139,96 5 155 313,54 7 105 900,00 5 000,00 54 408 926,42 0,00 + 148 957,78 589 600,00 973 486,18 0,00 148 957,78
Svítkov 42 321 957,09 42 690 704,07 2 505 123,39 4 301 900,00 0,00 35 883 680,68 0,00 + 368 746,98 449 909,00 1 560 612,51 100 000,00 268 746,98
Štefánikova 54 357 148,85 54 635 504,57 3 658 766,57 5 719 720,00 0,00 45 257 018,00 200 000,00 + 278 355,72 75 524,00 715 771,56 80 000,00 198 355,72
Montessori 8 957 040,81 11 221 038,85 2 866 843,85 4 030 000,00 0,00 4 324 195,00 90 000,00 2 263 998,04 0,00 0,00 120 000,00 2 143 998,04
Waldorfská 26 960 183,85 27 448 721,13 2 302 876,86 2 678 600,00 0,00 22 467 244,27 0,00 + 488 537,28 797 572,59 658 802,45 0,00 488 537,28
Závodu míru 49 825 685,63 50 825 541,51 2 820 831,51 5 740 200,00 0,00 42 264 510,00 0,00 + 999 855,88 902 946,00 1 665 991,23 0,00 999 855,88

C e l k e m   ZŠ 852 970 112,36 859 202 870,15 59 064 219,68 90 873 140,00 310 204,00 708 955 306,47 868 400,00 6 232 757,79 6 731 124,25 19 490 168,82 730 301,00 5 502 456,79
Lentilka - IŠ a RC 17 820 207,84 17 915 978,95 6 596 196,95 10 679 000,00 0,00 640 782,00 0,00 + 95 771,11 0,00 212 145,23 50 000,00 45 771,11
DDM ALFA 22 954 270,15 22 969 809,57 5 504 394,57 5 039 750,00 0,00 12 425 665,00 0,00 + 15 539,42 119 161,00 519 928,23 0,00 15 539,42
DDM BETA 13 823 089,06 13 823 089,06 3 226 614,06 4 530 900,00 0,00 6 065 575,00 0,00 + 0,00 400 000,00 1 368 641,05 0,00 0,00
ZUŠ Havlíčkova 37 131 600,54 37 532 574,00 3 218 400,00 1 790 000,00 0,00 32 524 174,00 0,00 + 400 973,46 334 474,00 959 293,76 170 000,00 230 973,46
ZUŠ Lonkova 33 613 548,85 33 964 052,01 3 145 146,00 2 345 000,00 0,00 28 473 906,01 0,00 + 350 503,16 745 000,00 1 503 106,29 5 000,00 345 503,16
Ratolest 8 932 948,32 9 090 665,31 3 626 585,31 5 384 500,00 7 580,00 72 000,00 0,00 + 157 716,99 0,00 41 086,69 100 000,00 57 716,99

C e l k e m   PO 134 275 664,76 135 296 168,90 25 317 336,89 29 769 150,00 7 580,00 80 202 102,01 0,00 1 020 504,14 1 598 635,00 4 604 201,25 325 000,00 695 504,14
Centrum pro otevřenou kulturu 9 851 422,18 9 857 009,30 524 009,30 7 100 000,00 40 000,00 2 193 000,00 0,00 + 5 587,12 300 013,42 391 086,88 0,00 5 587,12
Turistické informační centrum 11 373 692,85 11 694 228,87 1 687 101,33 9 345 000,00 72 612,00 589 515,54 0,00 + 320 536,02 130 102,00 478 951,95 160 268,00 160 268,02
Východočeské divadlo Pardubice 90 521 820,56 90 547 552,95 17 061 552,95 51 406 000,00 4 690 000,00 17 390 000,00 0,00 + 25 732,39 3 906 077,21 1 167 672,23 0,00 25 732,39
Komorní filharmonie Pardubice 39 978 661,22 39 981 216,78 4 252 216,78 24 429 000,00 3 850 000,00 7 450 000,00 0,00 + 2 555,56 54 685,47 3 355 615,63 0,00 2 555,56
Památník Zámeček 2 825 222,10 3 444 832,47 94 832,47 3 350 000,00 0,00 0,00 900 000,00 619 610,37 0,00 0,00 185 883,11 433 727,26
Sociální služby města Pardubic 277 663 801,59 277 663 831,26 114 907 211,26 45 300 000,00 0,00 117 456 620,00 0,00 + 29,67 0,00 645 988,52 0,00 29,67

C e l k e m   PO 432 214 620,50 433 188 671,63 138 526 924,09 140 930 000,00 8 652 612,00 145 079 135,54 900 000,00 974 051,13 4 390 878,10 6 039 315,21 346 151,11 627 900,02
*) (+) ve prospěch HV, (-) k tíži HV



MŠ Brožíkova, MŠ Čtyřlístek (Národních hrdinů) vč. MŠ Nemošice, MŠ Doubek (Svítkov a 
Lány na Důlku), MŠ Dražkovice, MŠ Dubina, E. Košťála, MŠ Duha (Popkovice a Staré Čívice), 
MŠ Hostovice, MŠ Jesničánky (Raisova), MŠ K Polabinám, MŠ Kamarád (Teplého), MŠ 
Kamínek (Ke Kamenci), MŠ Klubíčko (Grusova), MŠ Koníček (Bulharská), MŠ Korálek 
(Rumunská), MŠ Kytička (Gebauerova), MŠ Mladých, MŠ Motýlek (J. Ressla), MŠ Na Třísle, 
MŠ Stonožka (Odborářů), MŠ Ohrazenice, MŠ Pastelka (Družstevní), MŠ Pospíšilovo 
náměstí, MŠ Rosice nad Labem, MŠ Sluníčko (Gorkého), MŠ Srdíčko (L. Matury), MŠ 
Višňovka (Benešovo nám.) vč. MŠ Češkova, MŠ Wintrova, MŠ Závodu míru, MŠ Zvoneček 
(Sluneční)

ZŠ Artura Krause, ZŠ Benešovo náměstí, ZŠ Bratranců Veverkových, ZŠ Družstevní, ZŠ 
Dubina, E. Košťála, ZŠ J. Ressla, ZŠ Montessori, ZŠ Npor. Eliáše, ZŠ Ohrazenice, ZŠ 
Pardubičky vč. MŠ Černá za Bory, ZŠ Prodloužená, ZŠ Spořilov, ZŠ Staňkova, ZŠ Studánka, 
ZŠ Svítkov, ZŠ Štefánikova, ZŠ Waldorfská, ZŠ Závodu míru  

DDM Alfa a DDM Delta a KD Hronovická, DDM Beta a KD Dubina, ZUŠ Havlíčkova, 
ZUŠ Lonkova  

Lentilka – integrační školka a rehabilitační centrum, Ratolest – dětská péče a léčebná 
rehabilitace 

Východočeské divadlo Pardubice, Komorní filharmonie Pardubice, Centrum pro otevřenou 
kulturu – Divadlo 29, Turistické informační centrum, Památník Zámeček 

Sociální služby města Pardubic 



školství

Hlavní činnost Hospodářská činnost
č. účtu název ukazatele tis. Kč tis. Kč

501 Spotřeba materiálu 1 024 255,45
502 Spotřeba energie 454 742,18
511 Opravy a udržování 219 040,90
512 Cestovné 5 065,00
513 Náklady na reprezentaci
518 Ostatní služby 375 893,61
521 Mzdové náklady 9 175 851,00
524 Zákonné sociální pojištění 2 992 381,00
525 Jiné sociální pojištění 37 227,56
527 Zákonné sociální náklady 281 882,72
528 JIné sociální náklady
531 Daň silniční
538 Jiné daně a poplatky
541 Smluvní pokuty a úroky z prodlení
542 Jiné pokuty a penále
547 Manka a škody
548 Tvorba fondů
549 Ostatní náklady z činnosti
551 Odpisy DHM a DNM 48 240,00
555 Tvorba a zúčtování rezerv
558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku 69 517,96
569 Ostatní finanční náklady 14 989,49

tř. 5 Náklady celkem 14 699 086,87 0,00

601 Výnosy z prodeje vlastních výrobků
602 Výnosy z prodeje služeb 670 042,00
604 Výnosy z prodaného zboží
621 Aktivace materiálu a zboží
622 Aktivace vnitroorganizačních služeb
623 Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku
624 Aktivace dlouhodobého hmotného majetku
641 Smluvní pokuty a úroky z prodlení
642 Jiné pokuty a penále
643 Výnosy z odepsaných pohledávek
648 Čerpání fondů 51 673,00
649 Ostatní výnosy z činnosti 358 793,60
662 Finanční výnosy - úroky
672 Výnosy z nároků na prostředky ÚSC 13 820 069,00

tř. 6 Výnosy celkem 14 900 577,60 0,00

Výsledek hospodaření před zdaněním 201 490,73 0,00

591 Daň z příjmů
595 Dodatačné odvody daně z příjmů

201 490,73 0,00

Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2021

MŠ BENEŠOVO NÁMĚSTÍ

Hospodářský výsledek za účetní období



školství

Hlavní činnost Hospodářská činnost
č. účtu název ukazatele tis. Kč tis. Kč

501 Spotřeba materiálu 1 320 059,62
502 Spotřeba energie 664 619,74
511 Opravy a udržování 264 277,52
512 Cestovné 8 063,00
513 Náklady na reprezentaci 1 337,00
516 Aktivace vnitroorganizačních služeb
518 Ostatní služby 473 794,24
521 Mzdové náklady 11 396 701,00
524 Zákonné sociální pojištění 3 734 231,00
525 Jiné sociální pojištění 44 076,58
527 Zákonné sociální náklady 355 956,24
528 JIné sociální náklady
531 Daň silniční
538 Jiné daně a poplatky 54 513,00
541 Smluvní pokuty a úroky z prodlení
542 Jiné pokuty a penále
547 Manka a škody
548 Tvorba fondů
549 Ostatní náklady z činnosti 51 257,00
551 Odpisy DHM a DNM 54 636,00
555 Tvorba a zúčtování rezerv
557 Náklady z vyřazených pohledávek
558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku 255 840,83
569 Ostatní finanční náklady

tř. 5 Náklady celkem 18 679 362,77 0,00

601 Výnosy z prodeje vlastních výrobků
602 Výnosy z prodeje služeb 1 303 807,17
604 Výnosy z prodaného zboží
621 Aktivace materiálu a zboží
622 Aktivace vnitroorganizačních služeb
623 Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku
624 Aktivace dlouhodobého hmotného majetku
641 Smluvní pokuty a úroky z prodlení
642 Jiné pokuty a penále
643 Výnosy z odepsaných pohledávek
648 Čerpání fondů 95 912,33
649 Ostatní výnosy z činnosti 122 798,13
662 Finanční výnosy - úroky
672 Výnosy z nároků na prostředky ÚSC 17 156 845,14

tř. 6 Výnosy celkem 18 679 362,77 0,00

Výsledek hospodaření před zdaněním 0,00 0,00

591 Daň z příjmů
595 Dodatačné odvody daně z příjmů

0,00 0,00

Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2021

MŠ BROŽÍKOVA

Hospodářský výsledek za účetní období



školství

Hlavní činnost Hospodářská činnost
č. účtu název ukazatele tis. Kč tis. Kč

501 Spotřeba materiálu 1 309 276,94
502 Spotřeba energie 246 870,39
503 Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek
511 Opravy a udržování 147 952,00
512 Cestovné 2 698,00
513 Náklady na reprezentaci
518 Ostatní služby 281 527,84
521 Mzdové náklady 5 476 826,00
524 Zákonné sociální pojištění 1 826 300,00
525 Jiné sociální pojištění 22 492,00
527 Zákonné sociální náklady 173 890,99
528 Jiné sociální náklady
531 Daň silniční
538 Jiné daně a poplatky
541 Smluvní pokuty a úroky z prodlení
542 Jiné pokuty a penále 384,00
547 Manka a škody
548 Tvorba fondů
549 Ostatní náklady z činnosti 17 834,00
551 Odpisy DHM a DNM 77 069,50
555 Tvorba a zúčtování rezerv
558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku 46 741,00
569 Ostatní finanční náklady

tř. 5 Náklady celkem 9 629 862,66 0,00

601 Výnosy z prodeje vlastních výrobků
602 Výnosy z prodeje služeb 1 325 589,60
604 Výnosy z prodaného zboží
621 Aktivace materiálu a zboží
622 Aktivace vnitroorganizačních služeb
623 Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku
624 Aktivace dlouhodobého hmotného majetku
641 Smluvní pokuty a úroky z prodlení
642 Jiné pokuty a penále
643 Výnosy z odepsaných pohledávek
648 Čerpání fondů
649 Ostatní výnosy z činnosti 58 143,51
662 Finanční výnosy - úroky
672 Výnosy místních vládních institucí z transferů 8 365 676,00

tř. 6 Výnosy celkem 9 749 409,11 0,00

Výsledek hospodaření před zdaněním 119 546,45 0,00

591 Daň z příjmů
595 Dodatačné odvody daně z příjmů

119 546,45 0,00

Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2021

MŠ ČTYŘLÍSTEK (Národních hrdinů)

Hospodářský výsledek za účetní období



školství

Hlavní činnost Hospodářská činnost
č. účtu název ukazatele tis. Kč tis. Kč

501 Spotřeba materiálu 983 830,64
502 Spotřeba energie 434 131,62
511 Opravy a udržování 36 044,20
512 Cestovné 1 618,00
513 Náklady na reprezentaci
518 Ostatní služby 338 439,28
521 Mzdové náklady 6 342 847,00
524 Zákonné sociální pojištění 2 042 798,00
525 Jiné sociální pojištění 25 569,35
527 Zákonné sociální náklady 217 205,36
528 JIné sociální náklady
531 Daň silniční
538 Jiné daně a poplatky
541 Smluvní pokuty a úroky z prodlení
542 Jiné pokuty a penále
547 Manka a škody
548 Tvorba fondů
549 Ostatní náklady z činnosti 20 318,15
551 Odpisy DHM a DNM 444 147,00
555 Tvorba a zúčtování rezerv
557 Náklady z vyřazených pohledávek
558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku 268 472,51
569 Ostatní finanční náklady

tř. 5 Náklady celkem 11 155 421,11 0,00

601 Výnosy z prodeje vlastních výrobků
602 Výnosy z prodeje služeb 528 832,00
604 Výnosy z prodaného zboží
621 Aktivace materiálu a zboží
622 Aktivace vnitroorganizačních služeb
623 Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku
624 Aktivace dlouhodobého hmotného majetku
641 Smluvní pokuty a úroky z prodlení
642 Jiné pokuty a penále
643 Výnosy z odepsaných pohledávek
648 Čerpání fondů 127 160,91
649 Ostatní výnosy z činnosti 421 509,20
662 Finanční výnosy - úroky
672 Výnosy z nároků na prostředky ÚSC 12 355 919,00

tř. 6 Výnosy celkem 13 433 421,11 0,00

Výsledek hospodaření před zdaněním 2 278 000,00 0,00

591 Daň z příjmů
595 Dodatačné odvody daně z příjmů

2 278 000,00 0,00

Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2021

MŠ DOUBEK (Svítkov a Lány na Důlku)

Hospodářský výsledek za účetní období



školství

Hlavní činnost Hospodářská činnost
č. účtu název ukazatele tis. Kč tis. Kč

501 Spotřeba materiálu 342 656,72
502 Spotřeba energie 113 172,76
511 Opravy a udržování 40 407,40
512 Cestovné 3 684,00
513 Náklady na reprezentaci 704,00
518 Ostatní služby 136 065,19
521 Mzdové náklady 2 754 418,00
524 Zákonné sociální pojištění 908 056,00
525 Jiné sociální pojištění 11 283,45
527 Zákonné sociální náklady 86 153,20
528 JIné sociální náklady
531 Daň silniční
538 Jiné daně a poplatky
541 Smluvní pokuty a úroky z prodlení
542 Jiné pokuty a penále
547 Manka a škody
548 Tvorba fondů
549 Ostatní náklady z činnosti 19 893,66
551 Odpisy DHM a DNM 56 616,00
555 Tvorba a zúčtování rezerv
558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku 114 789,50
569 Ostatní finanční náklady

tř. 5 Náklady celkem 4 587 899,88 0,00

601 Výnosy z prodeje vlastních výrobků
602 Výnosy z prodeje služeb 192 263,00
604 Výnosy z prodaného zboží
621 Aktivace materiálu a zboží
622 Aktivace vnitroorganizačních služeb
623 Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku
624 Aktivace dlouhodobého hmotného majetku
641 Smluvní pokuty a úroky z prodlení
642 Jiné pokuty a penále
643 Výnosy z odepsaných pohledávek
648 Čerpání fondů 38 428,00
649 Ostatní výnosy z činnosti 164 677,74
662 Finanční výnosy - úroky
669 Ostatní finanční výnosy
672 Výnosy z nároků na prostředky ÚSC 4 238 883,00

tř. 6 Výnosy celkem 4 634 251,74 0,00

Výsledek hospodaření před zdaněním 46 351,86 0,00

591 Daň z příjmů
595 Dodatačné odvody daně z příjmů

46 351,86 0,00

Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2021

MŠ DRAŽKOVICE

Hospodářský výsledek za účetní období



školství

Hlavní činnost Hospodářská činnost
č. účtu název ukazatele tis. Kč tis. Kč

501 Spotřeba materiálu 1 043 584,05
502 Spotřeba energie 389 299,42
511 Opravy a udržování 222 934,04
512 Cestovné 5 498,00
513 Náklady na reprezentaci 313,00
518 Ostatní služby 409 530,66
521 Mzdové náklady 8 440 609,00
524 Zákonné sociální pojištění 2 779 301,00
525 Jiné sociální pojištění 42 855,61
527 Zákonné sociální náklady 326 756,53
528 JIné sociální náklady
531 Daň silniční
538 Jiné daně a poplatky
541 Smluvní pokuty a úroky z prodlení
542 Jiné pokuty a penále 723,00
547 Manka a škody 519,98
548 Tvorba fondů
549 Ostatní náklady z činnosti 10 355,92
551 Odpisy DHM a DNM 28 044,00
557 Náklady z vyřazených pohledávek
558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku 221 857,26
569 Ostatní finanční náklady

tř. 5 Náklady celkem 13 922 181,47 0,00

601 Výnosy z prodeje vlastních výrobků
602 Výnosy z prodeje služeb 771 577,00
604 Výnosy z prodaného zboží
621 Aktivace materiálu a zboží
622 Aktivace vnitroorganizačních služeb
623 Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku
624 Aktivace dlouhodobého hmotného majetku
641 Smluvní pokuty a úroky z prodlení
642 Jiné pokuty a penále
643 Výnosy z odepsaných pohledávek
648 Čerpání fondů 219 008,04
649 Ostatní výnosy z činnosti 377 875,09
662 Finanční výnosy - úroky 791,62
669 Ostatní finanční výnosy
672 Výnosy místních vládních institucí z transferů 12 672 016,00

tř. 6 Výnosy celkem 14 041 267,75 0,00

Výsledek hospodaření před zdaněním 119 086,28 0,00

591 Daň z příjmů
595 Dodatačné odvody daně z příjmů

119 086,28 0,00

Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2021

MŠ DUHA (Popkovice a Staré Čívice)

Hospodářský výsledek za účetní období



školství

Hlavní činnost Hospodářská činnost
č. účtu název ukazatele tis. Kč tis. Kč

501 Spotřeba materiálu 1 056 830,18
502 Spotřeba energie 664 482,19
511 Opravy a udržování 249 175,54
512 Cestovné 2 163,00
513 Náklady na reprezentaci
518 Ostatní služby 377 263,19
521 Mzdové náklady 8 758 134,00
524 Zákonné sociální pojištění 2 901 840,00
525 Jiné sociální pojištění 36 058,23
527 Zákonné sociální náklady 257 016,83
528 JIné sociální náklady
531 Daň silniční
538 Jiné daně a poplatky
541 Smluvní pokuty a úroky z prodlení
542 Jiné pokuty a penále
547 Manka a škody
548 Tvorba fondů
549 Ostatní náklady z činnosti 55 008,10
551 Odpisy DHM a DNM 49 500,00
555 Tvorba a zúčtování rezerv
557 Náklady z vyřazených pohledávek
558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku 155 594,04
569 Ostatní finanční náklady

tř. 5 Náklady celkem 14 563 065,30 0,00

601 Výnosy z prodeje vlastních výrobků
602 Výnosy z prodeje služeb 713 930,00
604 Výnosy z prodaného zboží
621 Aktivace materiálu a zboží
622 Aktivace vnitroorganizačních služeb
623 Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku
624 Aktivace dlouhodobého hmotného majetku
641 Smluvní pokuty a úroky z prodlení
642 Jiné pokuty a penále
643 Výnosy z odepsaných pohledávek
648 Čerpání fondů 29 732,00
649 Ostatní výnosy z činnosti 532 526,29
662 Finanční výnosy - úroky
669 Ostatní finanční výnosy
672 Výnosy z nároků na prostředky SR 13 525 999,00

tř. 6 Výnosy celkem 14 802 187,29 0,00

Výsledek hospodaření před zdaněním 239 121,99 0,00

591 Daň z příjmů
595 Dodatačné odvody daně z příjmů

239 121,99 0,00

Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2021

MŠ DUBINA  (ERNO KOŠŤÁLA)

Hospodářský výsledek za účetní období



školství

Hlavní činnost Hospodářská činnost
č. účtu název ukazatele tis. Kč tis. Kč

501 Spotřeba materiálu 198 717,10
502 Spotřeba energie 44 111,87
511 Opravy a udržování 19 560,00
512 Cestovné
513 Náklady na reprezentaci
518 Ostatní služby 177 417,35
521 Mzdové náklady 1 653 337,00
524 Zákonné sociální pojištění 558 386,00
525 Jiné sociální pojištění 6 940,00
527 Zákonné sociální náklady 50 197,10
528 JIné sociální náklady
531 Daň silniční
538 Jiné daně a poplatky
541 Smluvní pokuty a úroky z prodlení
542 Jiné pokuty a penále 467,00
547 Manka a škody
548 Tvorba fondů
549 Ostatní náklady z činnosti 10 477,12
551 Odpisy DHM a DNM 4 050,00
555 Tvorba a zúčtování rezerv
557 Náklady z vyřazených pohledávek 2 374,00
558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku 15 797,00
569 Ostatní finanční náklady

tř. 5 Náklady celkem 2 741 831,54 0,00

601 Výnosy z prodeje vlastních výrobků
602 Výnosy z prodeje služeb 171 069,00
604 Výnosy z prodaného zboží
621 Aktivace materiálu a zboží
622 Aktivace vnitroorganizačních služeb
623 Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku
624 Aktivace dlouhodobého hmotného majetku
641 Smluvní pokuty a úroky z prodlení
642 Jiné pokuty a penále
643 Výnosy z odepsaných pohledávek
648 Čerpání fondů 73 134,00
649 Ostatní výnosy z činnosti 4 883,10
662 Finanční výnosy - úroky 169,82
669 Ostatní finanční výnosy
672 Výnosy místních vládních institucí z transferů 2 560 099,00

tř. 6 Výnosy celkem 2 809 354,92 0,00

Výsledek hospodaření před zdaněním 67 523,38 0,00

591 Daň z příjmů 32,26
595 Dodatačné odvody daně z příjmů

67 491,12 0,00

Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2021

MŠ PAMPELIŠKA (Hostovice)

Hospodářský výsledek za účetní období



školství

Hlavní činnost Hospodářská činnost
č. účtu název ukazatele tis. Kč tis. Kč

501 Spotřeba materiálu 216 480,83
502 Spotřeba energie 172 195,11
511 Opravy a udržování 114 818,00
512 Cestovné 2 870,00
513 Náklady na reprezentaci
518 Ostatní služby 288 916,40
521 Mzdové náklady 4 178 235,00
524 Zákonné sociální pojištění 1 378 088,00
525 Jiné sociální pojištění 17 143,00
527 Zákonné sociální náklady 124 801,15
528 JIné sociální náklady
531 Daň silniční
538 Jiné daně a poplatky
541 Smluvní pokuty a úroky z prodlení
542 Jiné pokuty a penále
547 Manka a škody
548 Tvorba fondů
549 Ostatní náklady z činnosti 46 654,00
551 Odpisy DHM a DNM 43 560,00
555 Tvorba a zúčtování rezerv
558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku 32 011,50
569 Ostatní finanční náklady

tř. 5 Náklady celkem 6 615 772,99 0,00

601 Výnosy z prodeje vlastních výrobků
602 Výnosy z prodeje služeb
604 Výnosy z prodaného zboží
621 Aktivace materiálu a zboží
622 Aktivace vnitroorganizačních služeb
623 Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku
624 Aktivace dlouhodobého hmotného majetku
641 Smluvní pokuty a úroky z prodlení
642 Jiné pokuty a penále
643 Výnosy z odepsaných pohledávek
648 Čerpání fondů 106 525,02
649 Ostatní výnosy z činnosti 215 214,40
662 Finanční výnosy - úroky
672 Výnosy z nároků na prostředky SR 6 306 161,00

tř. 6 Výnosy celkem 6 627 900,42 0,00

Výsledek hospodaření před zdaněním 12 127,43 0,00

591 Daň z příjmů
595 Dodatačné odvody daně z příjmů

12 127,43 0,00

Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2021

MŠ JESNIČÁNKY (Raisova)

Hospodářský výsledek za účetní období



Hlavní činnost Hospodářská činnost
č. účtu název ukazatele tis. Kč tis. Kč

501 Spotřeba materiálu 1 075 234,09
502 Spotřeba energie 800 643,27
511 Opravy a udržování 339 029,93
512 Cestovné 5 102,00
513 Náklady na reprezentaci
518 Ostatní služby 318 646,15
521 Mzdové náklady 8 824 376,00
524 Zákonné sociální pojištění 2 881 971,00
525 Jiné sociální pojištění 35 811,00
527 Zákonné sociální náklady 280 768,35
528 JIné sociální náklady
531 Daň silniční
538 Jiné daně a poplatky
541 Smluvní pokuty a úroky z prodlení
542 Jiné pokuty a penále
547 Manka a škody
548 Tvorba fondů
549 Ostatní náklady z činnosti 22 961,00
551 Odpisy DHM a DNM 89 268,00
555 Tvorba a zúčtování rezerv
558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku 86 613,00
569 Ostatní finanční náklady

tř. 5 Náklady celkem 14 760 423,79 0,00

601 Výnosy z prodeje vlastních výrobků
602 Výnosy z prodeje služeb 733 490,00
604 Výnosy z prodaného zboží
621 Aktivace materiálu a zboží
622 Aktivace vnitroorganizačních služeb
623 Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku
624 Aktivace dlouhodobého hmotného majetku
641 Smluvní pokuty a úroky z prodlení
642 Jiné pokuty a penále
643 Výnosy z odepsaných pohledávek
648 Čerpání fondů 29 207,00
649 Ostatní výnosy z činnosti 520 154,80
662 Finanční výnosy - úroky
669 Ostatní finanční výnosy
672 Výnosy místních vládních institucí z transferů 13 493 768,00

tř. 6 Výnosy celkem 14 776 619,80 0,00

Výsledek hospodaření před zdaněním 16 196,01 0,00

591 Daň z příjmů
595 Dodatačné odvody daně z příjmů

16 196,01 0,00

Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2021

MŠ K POLABINÁM

Hospodářský výsledek za účetní období



školství

Hlavní činnost Hospodářská činnost
č. účtu název ukazatele tis. Kč tis. Kč

501 Spotřeba materiálu 1 057 533,81
502 Spotřeba energie 347 944,37
511 Opravy a udržování 112 417,30
512 Cestovné
513 Náklady na reprezentaci
518 Ostatní služby 403 171,29
521 Mzdové náklady 6 616 415,00
524 Zákonné sociální pojištění 2 209 401,00
525 Jiné sociální pojištění 28 027,00
527 Zákonné sociální náklady 177 385,00
528 JIné sociální náklady
531 Daň silniční
538 Jiné daně a poplatky
541 Smluvní pokuty a úroky z prodlení
542 Jiné pokuty a penále
547 Manka a škody
548 Tvorba fondů
549 Ostatní náklady z činnosti 15 331,00
551 Odpisy DHM a DNM 38 247,64
557 Náklady z vyřazených pohledávek
558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku 481 933,00
569 Ostatní finanční náklady

tř. 5 Náklady celkem 11 487 806,41 0,00

601 Výnosy z prodeje vlastních výrobků
602 Výnosy z prodeje služeb 1 022 864,03
604 Výnosy z prodaného zboží
621 Aktivace materiálu a zboží
622 Aktivace vnitroorganizačních služeb
623 Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku
624 Aktivace dlouhodobého hmotného majetku
641 Smluvní pokuty a úroky z prodlení
642 Jiné pokuty a penále
643 Výnosy z odepsaných pohledávek
648 Čerpání fondů 486 339,09
649 Ostatní výnosy z činnosti 126 321,29
662 Finanční výnosy - úroky
672 Výnosy místních vládních institucí z transferů 9 852 282,00

tř. 6 Výnosy celkem 11 487 806,41 0,00

Výsledek hospodaření před zdaněním 0,00 0,00

591 Daň z příjmů
595 Dodatačné odvody daně z příjmů

0,00 0,00

Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2021

MŠ KAMARÁD (Teplého)

Hospodářský výsledek za účetní období



školství

Hlavní činnost Hospodářská činnost
č. účtu název ukazatele tis. Kč tis. Kč

501 Spotřeba materiálu 413 888,28
502 Spotřeba energie 119 123,94
503 Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek
511 Opravy a udržování 23 050,97
512 Cestovné 4 456,00
513 Náklady na reprezentaci
518 Ostatní služby 192 429,69
521 Mzdové náklady 3 299 778,00
524 Zákonné sociální pojištění 1 078 604,00
525 Jiné sociální pojištění 13 402,50
527 Zákonné sociální náklady 99 957,50
528 JIné sociální náklady
531 Daň silniční
538 Jiné daně a poplatky
541 Smluvní pokuty a úroky z prodlení
542 Jiné pokuty a penále
547 Manka a škody
549 Ostatní náklady z činnosti 6 034,00
551 Odpisy DHM a DNM 14 268,00
555 Tvorba a zúčtování rezerv
558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku 89 523,59
569 Ostatní finanční náklady

tř. 5 Náklady celkem 5 354 516,47 0,00

601 Výnosy z prodeje vlastních výrobků
602 Výnosy z prodeje služeb 241 393,00
604 Výnosy z prodaného zboží
621 Aktivace materiálu a zboží
622 Aktivace vnitroorganizačních služeb
623 Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku
624 Aktivace dlouhodobého hmotného majetku
641 Smluvní pokuty a úroky z prodlení
642 Jiné pokuty a penále
643 Výnosy z odepsaných pohledávek
648 Čerpání fondů 64 329,81
649 Ostatní výnosy z činnosti 185 182,70
662 Finanční výnosy - úroky
672 Výnosy místních vládních institucí z transferů 4 961 573,00

tř. 6 Výnosy celkem 5 452 478,51 0,00

Výsledek hospodaření před zdaněním 97 962,04 0,00

591 Daň z příjmů
595 Dodatačné odvody daně z příjmů

97 962,04 0,00

Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2021

MŠ KAMÍNEK (Ke Kamenci)

Hospodářský výsledek za účetní období



školství

Hlavní činnost Hospodářská činnost
č. účtu název ukazatele tis. Kč tis. Kč

501 Spotřeba materiálu 1 109 447,39
502 Spotřeba energie 633 669,01
511 Opravy a udržování 160 279,26
512 Cestovné 3 785,00
513 Náklady na reprezentaci 704,00
518 Ostatní služby 417 937,09
521 Mzdové náklady 9 457 781,00 1 400,00
524 Zákonné sociální pojištění 3 138 214,00
525 Jiné sociální pojištění 38 429,00
527 Zákonné sociální náklady 262 781,96
528 JIné sociální náklady
531 Daň silniční
538 Jiné daně a poplatky
541 Smluvní pokuty a úroky z prodlení
542 Jiné pokuty a penále
547 Manka a škody
548 Tvorba fondů
549 Ostatní náklady z činnosti 19 700,00
551 Odpisy DHM a DNM 76 599,00
555 Tvorba a zúčtování rezerv
558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku 114 174,45
569 Ostatní finanční náklady

tř. 5 Náklady celkem 15 433 501,16 1 400,00

601 Výnosy z prodeje vlastních výrobků
602 Výnosy z prodeje služeb 1 134 579,00 8 550,00
604 Výnosy z prodaného zboží
621 Aktivace materiálu a zboží
622 Aktivace vnitroorganizačních služeb
623 Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku
624 Aktivace dlouhodobého hmotného majetku
641 Smluvní pokuty a úroky z prodlení
642 Jiné pokuty a penále
643 Výnosy z odepsaných pohledávek
648 Čerpání fondů 82 775,87
649 Ostatní výnosy z činnosti 87 580,09
662 Finanční výnosy - úroky
672 Výnosy z nároků na prostředky SR 14 267 712,15

tř. 6 Výnosy celkem 15 572 647,11 8 550,00

Výsledek hospodaření před zdaněním 139 145,95 7 150,00

591 Daň z příjmů
595 Dodatačné odvody daně z příjmů

139 145,95 7 150,00

Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2021

MŠ KLUBÍČKO (Grusova)

Hospodářský výsledek za účetní období



školství

Hlavní činnost Hospodářská činnost
č. účtu název ukazatele tis. Kč tis. Kč

501 Spotřeba materiálu 477 857,68
502 Spotřeba energie 145 024,40
503 Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek
511 Opravy a udržování 46 116,42
512 Cestovné 4 377,00
513 Náklady na reprezentaci
518 Ostatní služby 246 095,19
521 Mzdové náklady 4 497 989,00
524 Zákonné sociální pojištění 1 487 662,00
525 Jiné sociální pojištění 18 485,74
527 Zákonné sociální náklady 129 523,99
528 JIné sociální náklady
531 Daň silniční
538 Jiné daně a poplatky
541 Smluvní pokuty a úroky z prodlení
542 Jiné pokuty a penále
547 Manka a škody
548 Tvorba fondů
549 Ostatní náklady z činnosti 5 415,10
551 Odpisy DHM a DNM 24 048,00
555 Tvorba a zúčtování rezerv
558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku 111 242,80
569 Ostatní finanční náklady

tř. 5 Náklady celkem 7 193 837,32 0,00

601 Výnosy z prodeje vlastních výrobků
602 Výnosy z prodeje služeb 376 226,00
604 Výnosy z prodaného zboží
621 Aktivace materiálu a zboží
622 Aktivace vnitroorganizačních služeb
623 Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku
624 Aktivace dlouhodobého hmotného majetku
641 Smluvní pokuty a úroky z prodlení
642 Jiné pokuty a penále
643 Výnosy z odepsaných pohledávek
648 Čerpání fondů 45 394,90
649 Ostatní výnosy z činnosti 202 216,49
662 Finanční výnosy - úroky
669 Ostatní finanční výnosy
672 Výnosy místních vládních institucí z transferů 6 646 514,10

tř. 6 Výnosy celkem 7 270 351,49 0,00

Výsledek hospodaření před zdaněním 76 514,17 0,00

591 Daň z příjmů
595 Dodatačné odvody daně z příjmů

76 514,17 0,00

Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2021

MŠ KONÍČEK (Bulharská)

Hospodářský výsledek za účetní období



školství

Hlavní činnost Hospodářská činnost
č. účtu název ukazatele tis. Kč tis. Kč

501 Spotřeba materiálu 1 113 828,30
502 Spotřeba energie 552 766,90
503 Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek
511 Opravy a udržování 152 851,50
512 Cestovné 3 559,00
513 Náklady na reprezentaci 100,00
518 Ostatní služby 451 116,91
521 Mzdové náklady 9 475 423,00
524 Zákonné sociální pojištění 3 110 917,00
525 Jiné sociální pojištění 37 278,00
527 Zákonné sociální náklady 259 041,64
528 JIné sociální náklady
531 Daň silniční
538 Jiné daně a poplatky
541 Smluvní pokuty a úroky z prodlení
542 Jiné pokuty a penále
547 Manka a škody 649,36
548 Tvorba fondů
549 Ostatní náklady z činnosti 20 177,00
551 Odpisy DHM a DNM 81 720,00
557 Náklady z vyřazených pohledávek
558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku 108 426,18
569 Ostatní finanční náklady

tř. 5 Náklady celkem 15 367 854,79 0,00

601 Výnosy z prodeje vlastních výrobků
602 Výnosy z prodeje služeb 1 120 174,00
604 Výnosy z prodaného zboží
621 Aktivace materiálu a zboží
622 Aktivace vnitroorganizačních služeb
623 Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku
624 Aktivace dlouhodobého hmotného majetku
641 Smluvní pokuty a úroky z prodlení
642 Jiné pokuty a penále
643 Výnosy z odepsaných pohledávek
648 Čerpání fondů 192 624,00
649 Ostatní výnosy z činnosti 89 283,91
662 Finanční výnosy - úroky 2 423,98
672 Výnosy místních vládních institucí z transferů 14 187 227,98

tř. 6 Výnosy celkem 15 591 733,87 0,00

Výsledek hospodaření před zdaněním 223 879,08 0,00

591 Daň z příjmů
595 Dodatačné odvody daně z příjmů

223 879,08 0,00

Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2021

MŠ KORÁLEK (Rumunská)

Hospodářský výsledek za účetní období



školství

Hlavní činnost Hospodářská činnost
č. účtu název ukazatele tis. Kč tis. Kč

501 Spotřeba materiálu 959 952,56
502 Spotřeba energie 734 862,17
511 Opravy a udržování 52 152,85
512 Cestovné 4 970,00
513 Náklady na reprezentaci
518 Ostatní služby 411 060,80
521 Mzdové náklady 9 347 756,00
524 Zákonné sociální pojištění 3 077 963,00
525 Jiné sociální pojištění 38 015,00
527 Zákonné sociální náklady 292 283,40
528 JIné sociální náklady
531 Daň silniční
538 Jiné daně a poplatky 87 393,00
541 Smluvní pokuty a úroky z prodlení
542 Jiné pokuty a penále
547 Manka a škody 2 654,36
548 Tvorba fondů
549 Ostatní náklady z činnosti 12 143,00
551 Odpisy DHM a DNM 83 349,00
555 Tvorba a zúčtování rezerv
557 Náklady z vyřazených pohledávek
558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku 126 212,00
569 Ostatní finanční náklady

tř. 5 Náklady celkem 15 230 767,14 0,00

601 Výnosy z prodeje vlastních výrobků
602 Výnosy z prodeje služeb 1 055 543,13
604 Výnosy z prodaného zboží
621 Aktivace materiálu a zboží
622 Aktivace vnitroorganizačních služeb
623 Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku
624 Aktivace dlouhodobého hmotného majetku
641 Smluvní pokuty a úroky z prodlení
642 Jiné pokuty a penále
643 Výnosy z odepsaných pohledávek
648 Čerpání fondů 72 916,80
649 Ostatní výnosy z činnosti 98 585,84
662 Finanční výnosy - úroky
672 Výnosy z nároků na prostředky SR 14 054 367,00

tř. 6 Výnosy celkem 15 281 412,77 0,00

Výsledek hospodaření před zdaněním 50 645,63 0,00

591 Daň z příjmů
595 Dodatačné odvody daně z příjmů

50 645,63 0,00

Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2021

MŠ KYTIČKA (Gebauerova)

Hospodářský výsledek za účetní období



školství

Hlavní činnost Hospodářská činnost
č. účtu název ukazatele tis. Kč tis. Kč

501 Spotřeba materiálu 873 816,67
502 Spotřeba energie 438 047,45
511 Opravy a udržování 130 345,68
512 Cestovné 5 154,00
513 Náklady na reprezentaci
518 Ostatní služby 317 945,70
521 Mzdové náklady 7 532 237,00
524 Zákonné sociální pojištění 2 479 032,00
525 Jiné sociální pojištění 29 040,00
527 Zákonné sociální náklady 248 246,28
528 JIné sociální náklady
531 Daň silniční
538 Jiné daně a poplatky
541 Smluvní pokuty a úroky z prodlení
542 Jiné pokuty a penále
547 Manka a škody 141,74
548 Tvorba fondů
549 Ostatní náklady z činnosti 15 671,00
551 Odpisy DHM a DNM 56 568,00
557 Náklady z vyřazených pohledávek
558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku 100 491,50
569 Ostatní finanční náklady

tř. 5 Náklady celkem 12 226 737,02 0,00

601 Výnosy z prodeje vlastních výrobků
602 Výnosy z prodeje služeb 970 663,43
604 Výnosy z prodaného zboží
621 Aktivace materiálu a zboží
622 Aktivace vnitroorganizačních služeb
623 Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku
624 Aktivace dlouhodobého hmotného majetku
641 Smluvní pokuty a úroky z prodlení
642 Jiné pokuty a penále
643 Výnosy z odepsaných pohledávek
648 Čerpání fondů 31 006,00
649 Ostatní výnosy z činnosti 139 633,90
662 Finanční výnosy - úroky
672 Výnosy z nároků na prostředky ÚSC 11 310 481,01

tř. 6 Výnosy celkem 12 451 784,34 0,00

Výsledek hospodaření před zdaněním 225 047,32 0,00

591 Daň z příjmů
595 Dodatačné odvody daně z příjmů

225 047,32 0,00

Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2021

MŠ MLADÝCH

Hospodářský výsledek za účetní období



školství

Hlavní činnost Hospodářská činnost
č. účtu název ukazatele tis. Kč tis. Kč

501 Spotřeba materiálu 684 225,85
502 Spotřeba energie 288 731,17
511 Opravy a udržování 152 786,40
512 Cestovné 1 816,00
513 Náklady na reprezentaci
518 Ostatní služby 310 603,41
521 Mzdové náklady 6 248 649,00
524 Zákonné sociální pojištění 2 025 475,00
525 Jiné sociální pojištění 25 473,12
527 Zákonné sociální náklady 206 217,34
528 JIné sociální náklady
531 Daň silniční
538 Jiné daně a poplatky
541 Smluvní pokuty a úroky z prodlení
542 Jiné pokuty a penále
547 Manka a škody
548 Tvorba fondů
549 Ostatní náklady z činnosti 15 042,00
551 Odpisy DHM a DNM 36 934,00
555 Tvorba a zúčtování rezerv
557 Náklady z odepsaných pohledávek
558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku 250 424,00
569 Ostatní finanční náklady

tř. 5 Náklady celkem 10 246 377,29 0,00

601 Výnosy z prodeje vlastních výrobků
602 Výnosy z prodeje služeb 729 578,66
604 Výnosy z prodaného zboží
621 Aktivace materiálu a zboží
622 Aktivace vnitroorganizačních služeb
623 Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku
624 Aktivace dlouhodobého hmotného majetku
641 Smluvní pokuty a úroky z prodlení
642 Jiné pokuty a penále
643 Výnosy z odepsaných pohledávek
648 Čerpání fondů 30 961,00
649 Ostatní výnosy z činnosti 26 097,20
662 Finanční výnosy - úroky
672 Výnosy místních vládních institucí z transferů 9 542 766,94

tř. 6 Výnosy celkem 10 329 403,80 0,00

Výsledek hospodaření před zdaněním 83 026,51 0,00

591 Daň z příjmů
595 Dodatačné odvody daně z příjmů

83 026,51 0,00

Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2021

MŠ MOTÝLEK (Josefa Ressla)

Hospodářský výsledek za účetní období



školství

Hlavní činnost Hospodářská činnost
č. účtu název ukazatele tis. Kč tis. Kč

501 Spotřeba materiálu 925 130,65
502 Spotřeba energie 658 850,11
503 Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek
511 Opravy a udržování 216 082,59
512 Cestovné 3 783,00
513 Náklady na reprezentaci
516 Aktivace vnitroorganizačních služeb -936,00
518 Ostatní služby 289 899,90
521 Mzdové náklady 8 152 382,00
524 Zákonné sociální pojištění 2 671 334,00
525 Jiné sociální pojištění 32 920,18
527 Zákonné sociální náklady 258 900,56
528 JIné sociální náklady
531 Daň silniční
538 Jiné daně a poplatky
541 Smluvní pokuty a úroky z prodlení
542 Jiné pokuty a penále
547 Manka a škody 2 150,83
548 Tvorba fondů
549 Ostatní náklady z činnosti 30 115,87
551 Odpisy DHM a DNM 34 728,00
555 Tvorba a zúčtování rezerv
558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku 66 426,66
569 Ostatní finanční náklady

tř. 5 Náklady celkem 13 341 768,35 0,00

601 Výnosy z prodeje vlastních výrobků
602 Výnosy z prodeje služeb 652 444,00
604 Výnosy z prodaného zboží
621 Aktivace materiálu a zboží
622 Aktivace vnitroorganizačních služeb
623 Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku
624 Aktivace dlouhodobého hmotného majetku
641 Smluvní pokuty a úroky z prodlení
642 Jiné pokuty a penále
643 Výnosy z odepsaných pohledávek
648 Čerpání fondů 88 405,94
649 Ostatní výnosy z činnosti 457 886,67
662 Finanční výnosy - úroky
669 Ostatní finanční výnosy
672 Výnosy místních vládních institucí z transferů 12 156 706,65

tř. 6 Výnosy celkem 13 355 443,26 0,00

Výsledek hospodaření před zdaněním 13 674,91 0,00

591 Daň z příjmů
595 Dodatačné odvody daně z příjmů

13 674,91 0,00

Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2021

MŠ MOZAIKA (nábřeží ZÁVODU MÍRU)

Hospodářský výsledek za účetní období



školství

Hlavní činnost Hospodářská činnost
č. účtu název ukazatele tis. Kč tis. Kč

501 Spotřeba materiálu 582 182,41
502 Spotřeba energie 451 950,71
511 Opravy a udržování 141 443,07
512 Cestovné 2 768,00
513 Náklady na reprezentaci
518 Ostatní služby 276 486,20
521 Mzdové náklady 4 664 366,00
524 Zákonné sociální pojištění 1 532 554,00
525 Jiné sociální pojištění 19 043,60
527 Zákonné sociální náklady 136 805,10
528 JIné sociální náklady
531 Daň silniční
538 Jiné daně a poplatky
541 Smluvní pokuty a úroky z prodlení
542 Jiné pokuty a penále
547 Manka a škody 757,05
549 Ostatní náklady z činnosti 12 280,00
551 Odpisy DHM a DNM 120 030,00
555 Tvorba a zúčtování rezerv
558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku 102 136,90
569 Ostatní finanční náklady

tř. 5 Náklady celkem 8 042 803,04 0,00

601 Výnosy z prodeje vlastních výrobků
602 Výnosy z prodeje služeb 376 122,00
604 Výnosy z prodaného zboží
621 Aktivace materiálu a zboží
622 Aktivace vnitroorganizačních služeb
623 Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku
624 Aktivace dlouhodobého hmotného majetku
641 Smluvní pokuty a úroky z prodlení
642 Jiné pokuty a penále
643 Výnosy z odepsaných pohledávek
648 Čerpání fondů 112 134,70
649 Ostatní výnosy z činnosti 301 430,07
662 Finanční výnosy - úroky
672 Výnosy místních vládních institucí z transferů 7 384 041,00

tř. 6 Výnosy celkem 8 173 727,77 0,00

Výsledek hospodaření před zdaněním 130 924,73 0,00

591 Daň z příjmů
595 Dodatačné odvody daně z příjmů

Hospodářský výsledek za účetní období 130 924,73 0,00

Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2021

MŠ NA TŘÍSLE



školství

Hlavní činnost Hospodářská činnost
č. účtu název ukazatele tis. Kč tis. Kč

501 Spotřeba materiálu 887 491,76
502 Spotřeba energie 510 485,39
511 Opravy a udržování 158 292,15
512 Cestovné 2 515,00
513 Náklady na reprezentaci
518 Ostatní služby 431 878,68
521 Mzdové náklady 10 193 591,00
524 Zákonné sociální pojištění 3 377 165,00
525 Jiné sociální pojištění 40 858,00
527 Zákonné sociální náklady 298 944,62
528 JIné sociální náklady
531 Daň silniční
538 Jiné daně a poplatky
541 Smluvní pokuty a úroky z prodlení
542 Jiné pokuty a penále
547 Manka a škody
548 Tvorba fondů
549 Ostatní náklady z činnosti 21 885,00
551 Odpisy DHM a DNM 62 808,00
555 Tvorba a zúčtování rezerv
557 Náklady z vyřazených pohledávek 1 119,00
558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku 225 093,98
569 Ostatní finanční náklady

tř. 5 Náklady celkem 16 212 127,58 0,00

601 Výnosy z prodeje vlastních výrobků
602 Výnosy z prodeje služeb 956 433,08
604 Výnosy z prodaného zboží
621 Aktivace materiálu a zboží
622 Aktivace vnitroorganizačních služeb
623 Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku
624 Aktivace dlouhodobého hmotného majetku
641 Smluvní pokuty a úroky z prodlení
642 Jiné pokuty a penále
643 Výnosy z odepsaných pohledávek
648 Čerpání fondů 83 237,00
649 Ostatní výnosy z činnosti 83 254,18
662 Finanční výnosy - úroky
672 Výnosy z nároků na prostředky ÚSC 15 118 176,00

tř. 6 Výnosy celkem 16 241 100,26 0,00

Výsledek hospodaření před zdaněním 28 972,68 0,00

591 Daň z příjmů
595 Dodatačné odvody daně z příjmů

Hospodářský výsledek za účetní období 28 972,68 0,00

Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2021

MŠ STONOŽKA (Odborářů)



školství

Hlavní činnost Hospodářská činnost
č. účtu název ukazatele tis. Kč tis. Kč

501 Spotřeba materiálu 644 685,63
502 Spotřeba energie 229 364,27
503 Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek
511 Opravy a udržování 72 820,98
512 Cestovné 5 230,00
513 Náklady na reprezentaci
518 Ostatní služby 201 759,73
521 Mzdové náklady 5 963 351,00
524 Zákonné sociální pojištění 1 941 550,00
525 Jiné sociální pojištění 23 883,43
527 Zákonné sociální náklady 193 289,95
528 JIné sociální náklady
531 Daň silniční
538 Jiné daně a poplatky
541 Smluvní pokuty a úroky z prodlení
542 Jiné pokuty a penále
547 Manka a škody
548 Tvorba fondů
549 Ostatní náklady z činnosti 18 451,00
551 Odpisy DHM a DNM 11 004,00
555 Tvorba a zúčtování rezerv
557 Náklady z vyřazených pohledávek
558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku 75 275,00
569 Ostatní finanční náklady

tř. 5 Náklady celkem 9 380 664,99 0,00

601 Výnosy z prodeje vlastních výrobků
602 Výnosy z prodeje služeb 649 471,80
604 Výnosy z prodaného zboží
621 Aktivace materiálu a zboží
622 Aktivace vnitroorganizačních služeb
623 Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku
624 Aktivace dlouhodobého hmotného majetku
641 Smluvní pokuty a úroky z prodlení
642 Jiné pokuty a penále
643 Výnosy z odepsaných pohledávek
648 Čerpání fondů 23 249,00
649 Ostatní výnosy z činnosti 28 017,20
662 Finanční výnosy - úroky
672 Výnosy místních vládních institucí z transferů 8 719 732,55

tř. 6 Výnosy celkem 9 420 470,55 0,00

Výsledek hospodaření před zdaněním 39 805,56 0,00

591 Daň z příjmů
595 Dodatačné odvody daně z příjmů

Hospodářský výsledek za účetní období 39 805,56 0,00

Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2021

MŠ OHRAZENICE (Školská)



školství

Hlavní činnost Hospodářská činnost
č. účtu název ukazatele tis. Kč tis. Kč

501 Spotřeba materiálu 694 590,80 3 000,00
502 Spotřeba energie 530 275,40
503 Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek
511 Opravy a udržování 336 565,57
512 Cestovné 1 989,00
513 Náklady na reprezentaci
518 Ostatní služby 361 682,29
521 Mzdové náklady 6 041 573,00
524 Zákonné sociální pojištění 2 001 633,00
525 Jiné sociální pojištění 28 593,00
527 Zákonné sociální náklady 158 060,40
528 JIné sociální náklady
531 Daň silniční
538 Jiné daně a poplatky
541 Smluvní pokuty a úroky z prodlení
542 Jiné pokuty a penále
547 Manka a škody
548 Tvorba fondů
549 Ostatní náklady z činnosti 22 165,00
551 Odpisy DHM a DNM 56 682,00
555 Tvorba a zúčtování rezerv
557 Náklady z vyřazených pohledávek
558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku 24 682,39
569 Ostatní finanční náklady

tř. 5 Náklady celkem 10 258 491,85 3 000,00

601 Výnosy z prodeje vlastních výrobků
602 Výnosy z prodeje služeb 735 836,00 7 800,00
604 Výnosy z prodaného zboží
621 Aktivace materiálu a zboží
622 Aktivace vnitroorganizačních služeb
623 Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku
624 Aktivace dlouhodobého hmotného majetku
641 Smluvní pokuty a úroky z prodlení
642 Jiné pokuty a penále
643 Výnosy z odepsaných pohledávek
648 Čerpání fondů 36 279,43
649 Ostatní výnosy z činnosti 62 248,55
662 Finanční výnosy - úroky 544,87
669 Ostatní finanční výnosy
672 Výnosy z nároků na prostředky ÚSC 9 423 583,00

tř. 6 Výnosy celkem 10 258 491,85 7 800,00

Výsledek hospodaření před zdaněním 0,00 4 800,00

591 Daň z příjmů
595 Dodatačné odvody daně z příjmů

0,00 4 800,00

Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2021

MŠ PASTELKA (Družstevní)

Hospodářský výsledek za účetní období



školství

Hlavní činnost Hospodářská činnost
č. účtu název ukazatele tis. Kč tis. Kč

501 Spotřeba materiálu 1 185 870,09
502 Spotřeba energie 625 392,72
511 Opravy a udržování 144 768,73
512 Cestovné 2 189,00
513 Náklady na reprezentaci
518 Ostatní služby 370 530,66
521 Mzdové náklady 9 223 635,00
524 Zákonné sociální pojištění 2 968 593,00
525 Jiné sociální pojištění 37 561,19
527 Zákonné sociální náklady 282 306,28
528 JIné sociální náklady
531 Daň silniční
538 Jiné daně a poplatky
541 Smluvní pokuty a úroky z prodlení
542 Jiné pokuty a penále
547 Manka a škody
548 Tvorba fondů
549 Ostatní náklady z činnosti 56 948,00
551 Odpisy DHM a DNM 31 236,00
555 Tvorba a zúčtování rezerv
557 Náklady z vyřezených pohledávek
558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku 129 452,50
569 Ostatní finanční náklady

tř. 5 Náklady celkem 15 058 483,17 0,00

601 Výnosy z prodeje vlastních výrobků
602 Výnosy z prodeje služeb 1 143 841,00
604 Výnosy z prodaného zboží
621 Aktivace materiálu a zboží
622 Aktivace vnitroorganizačních služeb
623 Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku
624 Aktivace dlouhodobého hmotného majetku
641 Smluvní pokuty a úroky z prodlení
642 Jiné pokuty a penále
643 Výnosy z odepsaných pohledávek
648 Čerpání fondů 25 098,00
649 Ostatní výnosy z činnosti 128 222,91
662 Finanční výnosy - úroky
672 Výnosy místních vládních institucí z transferů 13 844 047,00

tř. 6 Výnosy celkem 15 141 208,91 0,00

Výsledek hospodaření před zdaněním 82 725,74 0,00

591 Daň z příjmů
595 Dodatačné odvody daně z příjmů

Hospodářský výsledek za účetní období 82 725,74 0,00

Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2021

MŠ POSPÍŠILOVO NÁMĚSTÍ



školství

Hlavní činnost Hospodářská činnost
č. účtu název ukazatele tis. Kč tis. Kč

501 Spotřeba materiálu 449 418,83
502 Spotřeba energie 144 184,86
511 Opravy a udržování 80 383,09
512 Cestovné 2 229,00
513 Náklady na reprezentaci
518 Ostatní služby 200 196,71
521 Mzdové náklady 3 165 635,00
524 Zákonné sociální pojištění 1 020 039,00
525 Jiné sociální pojištění 12 795,00
527 Zákonné sociální náklady 98 173,97
528 JIné sociální náklady
531 Daň silniční
538 Jiné daně a poplatky
541 Smluvní pokuty a úroky z prodlení
542 Jiné pokuty a penále
547 Manka a škody
548 Tvorba fondů
549 Ostatní náklady z činnosti 7 811,00
551 Odpisy DHM a DNM 25 092,00
555 Tvorba a zúčtování rezerv
558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku 25 340,00
569 Ostatní finanční náklady

tř. 5 Náklady celkem 5 231 298,46 0,00

601 Výnosy z prodeje vlastních výrobků
602 Výnosy z prodeje služeb 412 255,00
604 Výnosy z prodaného zboží
621 Aktivace materiálu a zboží
622 Aktivace vnitroorganizačních služeb
623 Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku
624 Aktivace dlouhodobého hmotného majetku
641 Smluvní pokuty a úroky z prodlení
642 Jiné pokuty a penále
643 Výnosy z odepsaných pohledávek
648 Čerpání fondů 24 615,02
649 Ostatní výnosy z činnosti 38 179,89
662 Finanční výnosy - úroky 87,55
672 Výnosy místních vládních institucí z transferů 4 756 161,00

tř. 6 Výnosy celkem 5 231 298,46 0,00

Výsledek hospodaření před zdaněním 0,00 0,00

591 Daň z příjmů
595 Dodatačné odvody daně z příjmů

0,00 0,00

Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2021

MŠ ROSICE NAD LABEM (Holého)

Hospodářský výsledek za účetní období



školství

Hlavní činnost Hospodářská činnost
č. účtu název ukazatele tis. Kč tis. Kč

501 Spotřeba materiálu 635 585,27
502 Spotřeba energie 301 034,55
503 Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek
511 Opravy a udržování 57 760,23
512 Cestovné 2 814,00
513 Náklady na reprezentaci
518 Ostatní služby 384 091,31
521 Mzdové náklady 5 814 599,00
524 Zákonné sociální pojištění 1 942 596,00
525 Jiné sociální pojištění 24 239,00
527 Zákonné sociální náklady 168 737,92
528 JIné sociální náklady
531 Daň silniční
538 Jiné daně a poplatky
541 Smluvní pokuty a úroky z prodlení
542 Jiné pokuty a penále
547 Manka a škody
548 Tvorba fondů
549 Ostatní náklady z činnosti 9 210,21
551 Odpisy DHM a DNM 27 906,00
553 Zůstatková cena prodaného DHM
555 Tvorba a zúčtování rezerv
558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku 34 918,94
569 Ostatní finanční náklady

tř. 5 Náklady celkem 9 403 492,43 0,00

601 Výnosy z prodeje vlastních výrobků
602 Výnosy z prodeje služeb 693 840,70
604 Výnosy z prodaného zboží
621 Aktivace materiálu a zboží
622 Aktivace vnitroorganizačních služeb
623 Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku
624 Aktivace dlouhodobého hmotného majetku
641 Smluvní pokuty a úroky z prodlení
642 Jiné pokuty a penále
643 Výnosy z odepsaných pohledávek
646 Výnosy z prodeje DHM kromě pozemků
648 Čerpání fondů
649 Ostatní výnosy z činnosti 19 872,40
662 Finanční výnosy - úroky
669 Ostatní finanční výnosy
672 Výnosy z nároků na prostředky ÚSC 8 878 300,00

tř. 6 Výnosy celkem 9 592 013,10 0,00

Výsledek hospodaření před zdaněním 188 520,67 0,00

591 Daň z příjmů
595 Dodatačné odvody daně z příjmů

188 520,67 0,00

Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2021

MŠ SLUNÍČKO (Gorkého)

Hospodářský výsledek za účetní období



školství

Hlavní činnost Hospodářská činnost
č. účtu název ukazatele tis. Kč tis. Kč

501 Spotřeba materiálu 714 648,74
502 Spotřeba energie 513 496,08
511 Opravy a udržování 89 590,07
512 Cestovné 6 563,00
513 Náklady na reprezentaci
518 Ostatní služby 621 115,12
521 Mzdové náklady 6 656 760,00
524 Zákonné sociální pojištění 2 225 787,00
525 Jiné sociální pojištění 27 658,00
527 Zákonné sociální náklady 214 375,80
528 JIné sociální náklady
531 Daň silniční
538 Jiné daně a poplatky
541 Smluvní pokuty a úroky z prodlení
542 Jiné pokuty a penále
547 Manka a škody
548 Tvorba fondů
549 Ostatní náklady z činnosti 23 898,00
551 Odpisy DHM a DNM 96 060,00
555 Tvorba a zúčtování rezerv
558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku 33 980,00
569 Ostatní finanční náklady

tř. 5 Náklady celkem 11 223 931,81 0,00

601 Výnosy z prodeje vlastních výrobků
602 Výnosy z prodeje služeb 506 549,00
603 Výnosy z pronájmu
604 Výnosy z prodaného zboží
621 Aktivace materiálu a zboží
622 Aktivace vnitroorganizačních služeb
623 Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku
624 Aktivace dlouhodobého hmotného majetku
641 Smluvní pokuty a úroky z prodlení
642 Jiné pokuty a penále
643 Výnosy z odepsaných pohledávek
648 Čerpání fondů 50 000,00
649 Ostatní výnosy z činnosti 456 579,80
662 Finanční výnosy - úroky 9,97
669 Ostatní finanční výnosy
672 Výnosy z nároků na prostředky SR 10 267 608,00

tř. 6 Výnosy celkem 11 280 746,77 0,00

Výsledek hospodaření před zdaněním 56 814,96 0,00

591 Daň z příjmů
595 Dodatačné odvody daně z příjmů

56 814,96 0,00

Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2021

MŠ SRDÍČKO (Luďka Matury)

Hospodářský výsledek za účetní období



školství

Hlavní činnost Hospodářská činnost
č. účtu název ukazatele tis. Kč tis. Kč

501 Spotřeba materiálu 381 356,70
502 Spotřeba energie 132 428,72
511 Opravy a udržování 291 440,51
512 Cestovné 195,00
513 Náklady na reprezentaci
518 Ostatní služby 179 821,02
521 Mzdové náklady 3 452 653,00
524 Zákonné sociální pojištění 1 135 088,00
525 Jiné sociální pojištění 14 104,74
527 Zákonné sociální náklady 155 274,00
528 JIné sociální náklady
531 Daň silniční
538 Jiné daně a poplatky
541 Smluvní pokuty a úroky z prodlení
542 Jiné pokuty a penále
547 Manka a škody
548 Tvorba fondů
549 Ostatní náklady z činnosti 12 686,75
551 Odpisy DHM a DNM 19 389,00
555 Tvorba a zúčtování rezerv
558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku 201 746,27
569 Ostatní finanční náklady

tř. 5 Náklady celkem 5 976 183,71 0,00

601 Výnosy z prodeje vlastních výrobků
602 Výnosy z prodeje služeb 228 697,00
604 Výnosy z prodaného zboží
621 Aktivace materiálu a zboží
622 Aktivace vnitroorganizačních služeb
623 Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku
624 Aktivace dlouhodobého hmotného majetku
641 Smluvní pokuty a úroky z prodlení
642 Jiné pokuty a penále
643 Výnosy z odepsaných pohledávek
648 Čerpání fondů 313 058,98
649 Ostatní výnosy z činnosti 178 675,73
662 Finanční výnosy - úroky
669 Ostatní finanční výnosy
672 Výnosy z nároků na prostředky ÚSC 5 255 752,00

tř. 6 Výnosy celkem 5 976 183,71 0,00

Výsledek hospodaření před zdaněním 0,00 0,00

591 Daň z příjmů
595 Dodatačné odvody daně z příjmů

0,00 0,00

Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2021

MŠ WINTROVA

Hospodářský výsledek za účetní období



školství

Hlavní činnost Hospodářská činnost
č. účtu název ukazatele tis. Kč tis. Kč

501 Spotřeba materiálu 1 132 609,06
502 Spotřeba energie 746 474,28 900,00
511 Opravy a udržování 168 458,74 1 500,00
512 Cestovné 8 783,00
513 Náklady na reprezentaci
518 Ostatní služby 406 043,62
521 Mzdové náklady 9 606 950,00 1 000,00
524 Zákonné sociální pojištění 3 072 573,00
525 Jiné sociální pojištění 39 816,00
527 Zákonné sociální náklady 239 840,49
528 JIné sociální náklady
531 Daň silniční
538 Jiné daně a poplatky
541 Smluvní pokuty a úroky z prodlení
542 Jiné pokuty a penále 278,00
547 Manka a škody
548 Tvorba fondů
549 Ostatní náklady z činnosti 25 600,00
551 Odpisy DHM a DNM 113 838,00
555 Tvorba a zúčtování rezerv
557 Náklady z vyřazených pohledávek
558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku 97 462,50
569 Ostatní finanční náklady

tř. 5 Náklady celkem 15 658 726,69 3 400,00

601 Výnosy z prodeje vlastních výrobků
602 Výnosy z prodeje služeb 1 155 155,33 14 130,00
604 Výnosy z prodaného zboží
621 Aktivace materiálu a zboží
622 Aktivace vnitroorganizačních služeb
623 Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku
624 Aktivace dlouhodobého hmotného majetku
641 Smluvní pokuty a úroky z prodlení
642 Jiné pokuty a penále
646 Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku 
648 Čerpání fondů 26 057,10
649 Ostatní výnosy z činnosti 60 670,80
662 Finanční výnosy - úroky
669 Ostatní finanční výnosy
672 Výnosy místních vládních institucí z transferů 14 487 478,00

tř. 6 Výnosy celkem 15 729 361,23 14 130,00

Výsledek hospodaření před zdaněním 70 634,54 10 730,00

591 Daň z příjmů
595 Dodatačné odvody daně z příjmů

70 634,54 10 730,00

Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2021

MŠ ZVONEČEK (Sluneční)

Hospodářský výsledek za účetní období



školství

Hlavní činnost Hospodářská činnost
č. účtu název ukazatele tis. Kč tis. Kč

501 Spotřeba materiálu 828 834,18 1 515,23
502 Spotřeba energie 509 032,43 9 772,35
511 Opravy a udržování 137 396,45 885,30
512 Cestovné 2 249,00
513 Náklady na reprezentaci 1 111,00
518 Ostatní služby 392 045,68 4 192,69
521 Mzdové náklady 13 843 739,00
524 Zákonné sociální pojištění 4 621 437,00
525 Jiné sociální pojištění 55 200,89
527 Zákonné sociální náklady 350 345,03 56,75
528 JIné sociální náklady
531 Daň silniční
538 Jiné daně a poplatky
541 Smluvní pokuty a úroky z prodlení
542 Jiné pokuty a penále
547 Manka a škody
548 Tvorba fondů
549 Ostatní náklady z činnosti 20 871,25
551 Odpisy DHM a DNM 54 030,32 2 645,68
555 Tvorba a zúčtování rezerv
557 Náklady z vyřazených pohledávek
558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku 70 993,43
569 Ostatní finanční náklady

tř. 5 Náklady celkem 20 887 285,66 19 068,00

601 Výnosy z prodeje vlastních výrobků
602 Výnosy z prodeje služeb 716 040,02 28 375,00
603 Výnosy z pronájmu
604 Výnosy z prodaného zboží
621 Aktivace materiálu a zboží
622 Aktivace vnitroorganizačních služeb
623 Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku
624 Aktivace dlouhodobého hmotného majetku
641 Smluvní pokuty a úroky z prodlení
642 Jiné pokuty a penále
643 Výnosy z odepsaných pohledávek
648 Čerpání fondů 46 150,90
649 Ostatní výnosy z činnosti 66 569,99
662 Finanční výnosy - úroky 767,17
669 Ostatní finanční výnosy
672 Výnosy místních vládních institucí z transferů 20 252 810,00

tř. 6 Výnosy celkem 21 082 338,08 28 375,00

Výsledek hospodaření před zdaněním 195 052,42 9 307,00

591 Daň z příjmů
595 Dodatačné odvody daně z příjmů

195 052,42 9 307,00

Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2021

ZŠ a MŠ ARTURA KRAUSE

Hospodářský výsledek za účetní období



školství

Hlavní činnost Hospodářská činnost
č. účtu název ukazatele tis. Kč tis. Kč

501 Spotřeba materiálu 4 130 037,24 8 583,55
502 Spotřeba energie 1 665 559,83 35 000,00
511 Opravy a udržování 117 040,43
512 Cestovné 31 168,00
513 Náklady na reprezentaci 2 048,00
518 Ostatní služby 1 077 470,96 10 646,00
521 Mzdové náklady 34 857 636,00 34 150,00
524 Zákonné sociální pojištění 11 508 646,00
525 Jiné sociální pojištění 143 007,00
527 Zákonné sociální náklady 890 948,72
528 JIné sociální náklady
531 Daň silniční
538 Jiné daně a poplatky
541 Smluvní pokuty a úroky z prodlení
542 Jiné pokuty a penále
547 Manka a škody
548 Tvorba fondů
549 Ostatní náklady z činnosti 3 190,00
551 Odpisy DHM a DNM 395 562,70
555 Tvorba a zúčtování rezerv
556 Tvorba a zúčtování opravných položek
558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku 1 255 135,91
569 Ostatní finanční náklady

tř. 5 Náklady celkem 56 077 450,79 88 379,55

601 Výnosy z prodeje vlastních výrobků
602 Výnosy z prodeje služeb 2 557 989,00 35 590,00
603 Výnosy z pronájmu 135 085,00
604 Výnosy z prodaného zboží
621 Aktivace materiálu a zboží
622 Aktivace vnitroorganizačních služeb
623 Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku
624 Aktivace dlouhodobého hmotného majetku
641 Smluvní pokuty a úroky z prodlení
642 Jiné pokuty a penále
643 Výnosy z odepsaných pohledávek
646 Výnosy z prodeje dl.hm.maj. kromě pozemků
648 Čerpání fondů 409 960,60
649 Ostatní výnosy z činnosti 282 353,69
662 Finanční výnosy - úroky 11 231,09 74,82
669 Ostatní finanční výnosy
672 Výnosy místních vládních institucí z transferů 52 895 173,06

tř. 6 Výnosy celkem 56 156 707,44 170 749,82

Výsledek hospodaření před zdaněním 79 256,65 82 370,27

591 Daň z příjmů
595 Dodatačné odvody daně z příjmů

79 256,65 82 370,27

Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2021

ZŠ BENEŠOVO NÁMĚSTÍ

Hospodářský výsledek za účetní období



školství

Hlavní činnost Hospodářská činnost
č. účtu název ukazatele tis. Kč tis. Kč

501 Spotřeba materiálu 4 863 652,89 40 754,00
502 Spotřeba energie 2 077 869,01 57 085,00
511 Opravy a udržování 1 174 639,21
512 Cestovné 24 984,00
513 Náklady na reprezentaci 156,00
518 Ostatní služby 1 462 313,02 53 746,10
521 Mzdové náklady 36 983 732,00 160 253,00
524 Zákonné sociální pojištění 12 156 514,00 28 791,00
525 Jiné sociální pojištění 151 108,95 358,00
527 Zákonné sociální náklady 991 040,90 1 703,00
528 JIné sociální náklady
531 Daň silniční
538 Jiné daně a poplatky
541 Smluvní pokuty a úroky z prodlení
542 Jiné pokuty a penále
547 Manka a škody
548 Tvorba fondů
549 Ostatní náklady z činnosti 187 292,00 1 416,00
551 Odpisy DHM a DNM 730 897,00
555 Tvorba a zúčtování rezerv
556 Tvorba a zúčtování opravných položek
558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku 1 478 680,84
569 Ostatní finanční náklady

tř. 5 Náklady celkem 62 282 879,82 344 106,10

601 Výnosy z prodeje vlastních výrobků
602 Výnosy z prodeje služeb 3 196 215,00 375 499,00
603 Výnosy z pronájmu 104 500,00
604 Výnosy z prodaného zboží
621 Aktivace materiálu a zboží
622 Aktivace vnitroorganizačních služeb
623 Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku
624 Aktivace dlouhodobého hmotného majetku
641 Smluvní pokuty a úroky z prodlení
642 Jiné pokuty a penále
646 Výnosy z prodeje DHM kromě pozemků 800,00
648 Čerpání fondů 235 669,66
649 Ostatní výnosy z činnosti 883 986,75
662 Finanční výnosy - úroky 11 121,87
669 Ostatní finanční výnosy
672 Výnosy místních vládních institucí z transferů 57 819 193,64

tř. 6 Výnosy celkem 62 146 986,92 479 999,00

Výsledek hospodaření před zdaněním -135 892,90 135 892,90

591 Daň z příjmů
595 Dodatačné odvody daně z příjmů

-135 892,90 135 892,90

Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2021

ZŠ BRATRANCŮ VEVERKOVÝCH

Hospodářský výsledek za účetní období



školství

Hlavní činnost Hospodářská činnost
č. účtu název ukazatele tis. Kč tis. Kč

501 Spotřeba materiálu 4 508 676,25 13 034,00
502 Spotřeba energie 2 410 277,28 41 231,01
511 Opravy a udržování 900 149,93 1 434,00
512 Cestovné 11 142,00
513 Náklady na reprezentaci 4 648,50
518 Ostatní služby 1 452 427,18 22 133,06
521 Mzdové náklady 39 923 749,00 131 394,00
524 Zákonné sociální pojištění 13 200 388,00 5 609,00
525 Jiné sociální pojištění 163 626,47
527 Zákonné sociální náklady 1 064 031,88
528 JIné sociální náklady
531 Daň silniční
538 Jiné daně a poplatky
541 Smluvní pokuty a úroky z prodlení
542 Jiné pokuty a penále
547 Manka a škody
548 Tvorba fondů
549 Ostatní náklady z činnosti 50 525,20
551 Odpisy DHM a DNM 747 976,96
555 Tvorba a zúčtování rezerv
556 Tvorba a zúčtování opravných položek
557 Náklady z vyřazených pohledávek 29 642,00
558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku 1 604 816,19
569 Ostatní finanční náklady

tř. 5 Náklady celkem 66 072 076,84 214 835,07

601 Výnosy z prodeje vlastních výrobků
602 Výnosy z prodeje služeb 2 079 718,00 141 560,50
603 Výnosy z pronájmu 153 412,00
604 Výnosy z prodaného zboží
621 Aktivace materiálu a zboží
622 Aktivace vnitroorganizačních služeb
623 Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku
624 Aktivace dlouhodobého hmotného majetku
641 Smluvní pokuty a úroky z prodlení
642 Jiné pokuty a penále
643 Výnosy z odepsaných pohledávek
646 Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku
648 Čerpání fondů 741 784,65
649 Ostatní výnosy z činnosti 814 552,69 50,00
662 Finanční výnosy - úroky 16 896,39 261,60
669 Ostatní finanční výnosy
671 Výnosy místních vládních institucí z transferů 62 419 140,72

tř. 6 Výnosy celkem 66 072 092,45 295 284,10

Výsledek hospodaření před zdaněním 15,61 80 449,03

591 Daň z příjmů
595 Dodatačné odvody daně z příjmů

15,61 80 449,03Hospodářský výsledek za účetní období

ZŠ DRUŽSTEVNÍ

Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2021



školství

Hlavní činnost Hospodářská činnost
č. účtu název ukazatele tis. Kč tis. Kč

501 Spotřeba materiálu 4 226 654,74
502 Spotřeba energie 2 068 158,52
511 Opravy a udržování 757 203,76
512 Cestovné 6 601,00
513 Náklady na reprezentaci 9 688,00
518 Ostatní služby 1 381 449,87 20 284,00
521 Mzdové náklady 35 896 579,00 77 284,00
524 Zákonné sociální pojištění 11 829 086,00 19 870,00
525 Jiné sociální pojištění 147 160,42 246,90
527 Zákonné sociální náklady 884 295,82
528 JIné sociální náklady
531 Daň silniční
538 Jiné daně a poplatky
541 Smluvní pokuty a úroky z prodlení
542 Jiné pokuty a penále
547 Manka a škody
548 Tvorba fondů
549 Ostatní náklady z činnosti 18 334,00
551 Odpisy DHM a DNM 1 130 416,00
555 Tvorba a zúčtování rezerv
557 Náklady z vyřazených pohledávek
558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku 919 569,68
569 Ostatní finanční náklady

tř. 5 Náklady celkem 59 275 196,81 117 684,90

601 Výnosy z prodeje vlastních výrobků
602 Výnosy z prodeje služeb 2 387 187,00 34 000,00
603 Výnosy z pronájmu 294 191,02
604 Výnosy z prodaného zboží
621 Aktivace materiálu a zboží
622 Aktivace vnitroorganizačních služeb
623 Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku
624 Aktivace dlouhodobého hmotného majetku
641 Smluvní pokuty a úroky z prodlení
642 Jiné pokuty a penále
643 Výnosy z odepsaných pohledávek
648 Čerpání fondů 200 385,26
649 Ostatní výnosy z činnosti 810 391,11
662 Finanční výnosy - úroky 17 128,44 174,49
669 Ostatní finanční výnosy
672 Výnosy místních vládních institucí z transferů 55 860 105,00

tř. 6 Výnosy celkem 59 275 196,81 328 365,51

Výsledek hospodaření před zdaněním 0,00 210 680,61

591 Daň z příjmů
595 Dodatačné odvody daně z příjmů

0,00 210 680,61

Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2021

ZŠ ERNO KOŠŤÁLA

Hospodářský výsledek za účetní období



školství

Hlavní činnost Hospodářská činnost
č. účtu název ukazatele tis. Kč tis. Kč

501 Spotřeba materiálu 2 541 164,05 11 266,56
502 Spotřeba energie 1 343 513,34 10 250,88
504 Prodané zboží
511 Opravy a udržování 681 840,05 118,08
512 Cestovné 8 090,00
513 Náklady na reprezentaci
518 Ostatní služby 1 237 248,84 565,80
521 Mzdové náklady 30 316 279,00 17 221,00
524 Zákonné sociální pojištění 10 026 320,11 1 054,89
525 Jiné sociální pojištění 124 627,51 26,22
527 Zákonné sociální náklady 764 218,51 38,04
528 JIné sociální náklady 1 375,00
531 Daň silniční
538 Jiné daně a poplatky
541 Smluvní pokuty a úroky z prodlení
542 Jiné pokuty a penále 4 327,00
547 Manka a škody
548 Tvorba fondů
549 Ostatní náklady z činnosti 2 000,00
551 Odpisy DHM a DNM 961 347,50 214,84
555 Tvorba a zúčtování rezerv
558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku 995 098,59
562 Úroky
569 Ostatní finanční náklady

tř. 5 Náklady celkem 49 007 449,50 40 756,31

601 Výnosy z prodeje vlastních výrobků
602 Výnosy z prodeje služeb 1 581 781,00 22 140,00
603 Výnosy z pronájmu 33 140,00
604 Výnosy z prodaného zboží
621 Aktivace materiálu a zboží
622 Aktivace vnitroorganizačních služeb
623 Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku
624 Aktivace dlouhodobého hmotného majetku
641 Smluvní pokuty a úroky z prodlení
642 Jiné pokuty a penále
643 Výnosy z odepsaných pohledávek
648 Čerpání fondů 214 435,34
649 Ostatní výnosy z činnosti 722 485,23
662 Finanční výnosy - úroky 3 045,46
669 Ostatní finanční výnosy
672 Výnosy místních vládních institucí z transferů 46 471 757,40

tř. 6 Výnosy celkem 48 993 504,43 55 280,00

Výsledek hospodaření před zdaněním -13 945,07 14 523,69

591 Daň z příjmů 578,62
595 Dodatačné odvody daně z příjmů

-14 523,69 14 523,69

Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2021

ZŠ JOSEFA RESSLA

Hospodářský výsledek za účetní období



školství

Hlavní činnost Hospodářská činnost
č. účtu název ukazatele tis. Kč tis. Kč

501 Spotřeba materiálu 4 410 474,92 2 526,00
502 Spotřeba energie 2 484 519,81 25 578,25
504 Prodané zboží 25 000,00
511 Opravy a udržování 944 964,05
512 Cestovné 4 569,00
513 Náklady na reprezentaci 1 827,00
518 Ostatní služby 1 403 161,83 12 134,00
521 Mzdové náklady 42 480 147,00 21 200,00
524 Zákonné sociální pojištění 14 039 432,00
525 Jiné sociální pojištění 170 761,85
527 Zákonné sociální náklady 1 207 616,02
528 JIné sociální náklady
531 Daň silniční
538 Jiné daně a poplatky
541 Smluvní pokuty a úroky z prodlení
542 Jiné pokuty a penále
547 Manka a škody
548 Tvorba fondů
549 Ostatní náklady z činnosti 122 935,00
551 Odpisy DHM a DNM 763 884,00
555 Tvorba a zúčtování rezerv
557 Náklady z vyřazených pohledávek
558 Náklady z drobného dlouhodobého mejetku 1 185 657,54
569 Ostatní finanční náklady

tř. 5 Náklady celkem 69 244 950,02 61 438,25

601 Výnosy z prodeje vlastních výrobků
602 Výnosy z prodeje služeb 2 631 323,76 261 566,50
603 Výnosy z pronájmu
604 Výnosy z prodaného zboží 23 500,00
621 Aktivace materiálu a zboží
622 Aktivace vnitroorganizačních služeb
623 Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku
624 Aktivace dlouhodobého hmotného majetku
641 Smluvní pokuty a úroky z prodlení
642 Jiné pokuty a penále
643 Výnosy z odepsaných pohledávek
648 Čerpání fondů 879 938,12
649 Ostatní výnosy z činnosti 482 862,14
662 Finanční výnosy - úroky 15 164,24 335,26
669 Ostatní finanční výnosy
672 Výnosy místních vládních institucí z transferů 65 233 437,76

tř. 6 Výnosy celkem 69 266 226,02 261 901,76

Výsledek hospodaření před zdaněním 21 276,00 200 463,51

591 Daň z příjmů
595 Dodatačné odvody daně z příjmů

21 276,00 200 463,51Hospodářský výsledek za účetní období

ZŠ NPOR. ELIÁŠE

Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2021



školství

Hlavní činnost Hospodářská činnost
č. účtu název ukazatele tis. Kč tis. Kč

501 Spotřeba materiálu 485 811,85
502 Spotřeba energie 49 681,35
504 Prodané zboží
511 Opravy a udržování 210 873,00
512 Cestovné 966,00
513 Náklady na reprezentaci 4 187,00
518 Ostatní služby 556 890,51
521 Mzdové náklady 3 452 856,00
524 Zákonné sociální pojištění 1 145 647,00
525 Jiné sociální pojištění 4 773,52
527 Zákonné sociální náklady 78 897,18
528 JIné sociální náklady
531 Daň silniční
538 Jiné daně a poplatky 1 000,00
541 Smluvní pokuty a úroky z prodlení
542 Jiné pokuty a penále
547 Manka a škody
548 Tvorba fondů
549 Ostatní náklady z činnosti
551 Odpisy DHM a DNM 31 280,00
555 Tvorba a zúčtování rezerv
557 Náklady z vyřazených pohledávek
558 Náklady z drobného dlouhodobého mejetku 2 934 177,40
569 Ostatní finanční náklady

tř. 5 Náklady celkem 8 957 040,81 0,00

601 Výnosy z prodeje vlastních výrobků
602 Výnosy z prodeje služeb 169 559,00
603 Výnosy z pronájmu
604 Výnosy z prodaného zboží
621 Aktivace materiálu a zboží
622 Aktivace vnitroorganizačních služeb
623 Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku
624 Aktivace dlouhodobého hmotného majetku
641 Smluvní pokuty a úroky z prodlení
642 Jiné pokuty a penále
644 Výnosy z prodeje materiálá 2 400,00
648 Čerpání fondů 24 979,00
649 Ostatní výnosy z činnosti 2 669 899,08
662 Finanční výnosy - úroky 6,77
669 Ostatní finanční výnosy ,
672 Výnosy místních vládních institucí z transferů 8 354 195,00

tř. 6 Výnosy celkem 11 221 038,85 0,00

Výsledek hospodaření před zdaněním 2 263 998,04 0,00

591 Daň z příjmů
595 Dodatačné odvody daně z příjmů

2 263 998,04 0,00

Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2021

ZŠ MONTESSORI

Hospodářský výsledek za účetní období



školství

Hlavní činnost Hospodářská činnost
č. účtu název ukazatele tis. Kč tis. Kč

501 Spotřeba materiálu 2 189 924,80
502 Spotřeba energie 1 339 578,23 130 308,85
511 Opravy a udržování 176 984,96
512 Cestovné 9 914,00
513 Náklady na reprezentaci 1 306,00
518 Ostatní služby 1 290 673,60
521 Mzdové náklady 19 985 035,00 62 922,00
524 Zákonné sociální pojištění 6 592 556,00 14 798,00
525 Jiné sociální pojištění 82 103,56
527 Zákonné sociální náklady 512 144,86 875,60
528 JIné sociální náklady
531 Daň silniční
538 Jiné daně a poplatky 147 816,48
541 Smluvní pokuty a úroky z prodlení
542 Jiné pokuty a penále 8 865,00
547 Manka a škody
548 Tvorba fondů
549 Ostatní náklady z činnosti 62 796,44
551 Odpisy DHM a DNM 357 664,00
555 Tvorba a zúčtování rezerv
558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku 484 155,12
569 Ostatní finanční náklady

tř. 5 Náklady celkem 33 241 518,05 208 904,45

601 Výnosy z prodeje vlastních výrobků
602 Výnosy z prodeje služeb 1 836 661,33 291 942,04
603 Výnosy z pronájmu
604 Výnosy z prodaného zboží
621 Aktivace materiálu a zboží
622 Aktivace vnitroorganizačních služeb
623 Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku
624 Aktivace dlouhodobého hmotného majetku
641 Smluvní pokuty a úroky z prodlení
642 Jiné pokuty a penále
644 Výnosy z prodeje materiálu
648 Čerpání fondů 124 396,00
649 Ostatní výnosy z činnosti 134 741,74
662 Finanční výnosy - úroky 8 971,90
669 Ostatní finanční výnosy
672 Výnosy místních vládních institucí z transferů 31 310 182,96

tř. 6 Výnosy celkem 33 414 953,93 291 942,04

Výsledek hospodaření před zdaněním 173 435,88 83 037,59

591 Daň z příjmů
595 Dodatačné odvody daně z příjmů

173 435,88 83 037,59

Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2021

ZŠ a MŠ OHRAZENICE

Hospodářský výsledek za účetní období



školství

Hlavní činnost Hospodářská činnost
č. účtu název ukazatele tis. Kč tis. Kč

501 Spotřeba materiálu 395 001,41
502 Spotřeba energie 210 981,30
511 Opravy a udržování 178 150,09
512 Cestovné 1 931,00
513 Náklady na reprezentaci
518 Ostatní služby 723 744,07
521 Mzdové náklady 10 089 394,00
524 Zákonné sociální pojištění 3 330 897,00
525 Jiné sociální pojištění 41 473,39
527 Zákonné sociální náklady 248 881,54
528 JIné sociální náklady
531 Daň silniční
538 Jiné daně a poplatky
541 Smluvní pokuty a úroky z prodlení
542 Jiné pokuty a penále
547 Manka a škody
548 Tvorba fondů
549 Ostatní náklady z činnosti 17 037,25
551 Odpisy DHM a DNM 42 288,00
555 Tvorba a zúčtování rezerv
558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku 385 584,00
569 Ostatní finanční náklady

tř. 5 Náklady celkem 15 665 363,05 0,00

601 Výnosy z prodeje vlastních výrobků
602 Výnosy z prodeje služeb
603 Výnosy z pronájmu
604 Výnosy z prodaného zboží
621 Aktivace materiálu a zboží
622 Aktivace vnitroorganizačních služeb
623 Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku
624 Aktivace dlouhodobého hmotného majetku
641 Smluvní pokuty a úroky z prodlení
642 Jiné pokuty a penále
643 Výnosy z odepsaných pohledávek
648 Čerpání fondů 105 157,85
649 Ostatní výnosy z činnosti 244 966,07
662 Finanční výnosy - úroky 2 426,66
669 Ostatní finanční výnosy
672 Výnosy místních vládních institucí z transferů 15 385 249,00

tř. 6 Výnosy celkem 15 737 799,58 0,00

Výsledek hospodaření před zdaněním 72 436,53 0,00

591 Daň z příjmů
595 Dodatačné odvody daně z příjmů

72 436,53 0,00

Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2021

ZŠ a MŠ PARDUBIČKY (Kyjevská)

Hospodářský výsledek za účetní období



školství

Hlavní činnost Hospodářská činnost
č. účtu název ukazatele tis. Kč tis. Kč

501 Spotřeba materiálu 3 694 743,57 182 186,15
502 Spotřeba energie 1 205 196,00 131 320,88
511 Opravy a udržování 1 169 995,84 689,00
512 Cestovné 12 798,00
513 Náklady na reprezentaci 5 932,00
518 Ostatní služby 1 040 298,70 65 164,25
521 Mzdové náklady 40 412 937,00 30 530,00
524 Zákonné sociální pojištění 13 433 923,00 7 102,00
525 Jiné sociální pojištění 167 370,12 88,20
527 Zákonné sociální náklady 962 981,77 1 619,00
528 JIné sociální náklady
531 Daň silniční
538 Jiné daně a poplatky
541 Smluvní pokuty a úroky z prodlení
542 Jiné pokuty a penále
547 Manka a škody
548 Tvorba fondů
549 Ostatní náklady z činnosti 107 455,01
551 Odpisy DHM a DNM 512 479,00 30 506,00
555 Tvorba a zúčtování rezerv
557 Náklady z vyřazených pohledávek
558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku 1 790 088,39 2 925,00
563 Kurzové ztráty
569 Ostatní finanční náklady

tř. 5 Náklady celkem 64 516 198,40 452 130,48

601 Výnosy z prodeje vlastních výrobků
602 Výnosy z prodeje služeb 2 695 674,00 579 140,05
603 Výnosy z pronájmu
604 Výnosy z prodaného zboží
621 Aktivace materiálu a zboží
622 Aktivace vnitroorganizačních služeb
623 Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku
624 Aktivace dlouhodobého hmotného majetku
641 Smluvní pokuty a úroky z prodlení
642 Jiné pokuty a penále
643 Výnosy z odepsaných pohledávek
644 Výnosy z prodeje materiálu 31 963,00
648 Čerpání fondů 1 067 082,14
649 Ostatní výnosy z činnosti 318 012,76
662 Finanční výnosy - úroky
669 Ostatní finanční výnosy
672 Výnosy místních vládních institucí z transferů 60 412 187,00

tř. 6 Výnosy celkem 64 524 918,90 579 140,05

Výsledek hospodaření před zdaněním 8 720,50 127 009,57

591 Daň z příjmů
595 Dodatačné odvody daně z příjmů

8 720,50 127 009,57Hospodářský výsledek za účetní období

ZŠ PRODLOUŽENÁ

Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2021



školství

Hlavní činnost Hospodářská činnost
č. účtu název ukazatele tis. Kč tis. Kč

501 Spotřeba materiálu 2 614 174,39 7 790,00
502 Spotřeba energie 1 128 935,21 12 375,50
511 Opravy a udržování 434 950,71
512 Cestovné 4 089,00
513 Náklady na reprezentaci
518 Ostatní služby 1 028 753,90 4 295,50
521 Mzdové náklady 27 585 417,00 53 200,00
524 Zákonné sociální pojištění 9 071 356,00 3 380,00
525 Jiné sociální pojištění 107 278,00 42,00
527 Zákonné sociální náklady 665 322,73 200,00
528 JIné sociální náklady
531 Daň silniční
538 Jiné daně a poplatky
541 Smluvní pokuty a úroky z prodlení
542 Jiné pokuty a penále
547 Manka a škody
548 Tvorba fondů
549 Ostatní náklady z činnosti 176 038,40
551 Odpisy DHM a DNM 396 830,00
555 Tvorba a zúčtování rezerv
556 Tvorba a zúčtování opravných položek
557 Náklady z vyřazených pohledávek
558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku 1 085 063,16
569 Ostatní finanční náklady

tř. 5 Náklady celkem 44 298 208,50 81 283,00

601 Výnosy z prodeje vlastních výrobků
602 Výnosy z prodeje služeb 1 721 066,37 58 900,00
603 Výnosy z pronájmu 68 575,00
604 Výnosy z prodaného zboží
621 Aktivace materiálu a zboží
622 Aktivace vnitroorganizačních služeb
623 Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku
624 Aktivace dlouhodobého hmotného majetku
641 Smluvní pokuty a úroky z prodlení
642 Jiné pokuty a penále
643 Výnosy z odepsaných pohledávek
648 Čerpání fondů 304 706,98
649 Ostatní výnosy z činnosti 389 363,95
662 Finanční výnosy - úroky
669 Ostatní finanční výnosy
672 Výnosy místních vládních institucí z transferů 41 883 071,20

tř. 6 Výnosy celkem 44 298 208,50 127 475,00

Výsledek hospodaření před zdaněním 0,00 46 192,00

591 Daň z příjmů
595 Dodatačné odvody daně z příjmů

0,00 46 192,00

Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2021

ZŠ SPOŘILOV

Hospodářský výsledek za účetní období



školství

Hlavní činnost Hospodářská činnost
č. účtu název ukazatele tis. Kč tis. Kč

501 Spotřeba materiálu 4 440 841,53 237 961,62
502 Spotřeba energie 1 425 298,18 23 572,00
511 Opravy a udržování 710 418,38 49 832,00
512 Cestovné 30 941,00
513 Náklady na reprezentaci 280,00
518 Ostatní služby 1 176 760,34 28 137,13
521 Mzdové náklady 38 251 346,00 215 750,00
524 Zákonné sociální pojištění 12 572 225,00 45 292,00
525 Jiné sociální pojištění 152 934,00 563,00
527 Zákonné sociální náklady 959 944,50 2 680,00
528 JIné sociální náklady
531 Daň silniční
538 Jiné daně a poplatky
541 Smluvní pokuty a úroky z prodlení
542 Jiné pokuty a penále
547 Manka a škody
548 Tvorba fondů
549 Ostatní náklady z činnosti 148 937,40 44 344,00
551 Odpisy DHM a DNM 655 945,00 1 514,00
555 Tvorba a zúčtování rezerv
558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku 648 654,70
569 Ostatní finanční náklady

tř. 5 Náklady celkem 61 174 526,03 649 645,75

601 Výnosy z prodeje vlastních výrobků
602 Výnosy z prodeje služeb 2 575 454,00 659 594,00
603 Výnosy z pronájmu 27 330,00
604 Výnosy z prodaného zboží 15 100,00
621 Aktivace materiálu a zboží
622 Aktivace vnitroorganizačních služeb
623 Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku
624 Aktivace dlouhodobého hmotného majetku
641 Smluvní pokuty a úroky z prodlení
642 Jiné pokuty a penále
643 Výnosy z odepsaných pohledávek
648 Čerpání fondů 327 865,00
649 Ostatní výnosy z činnosti 333 805,20
662 Finanční výnosy - úroky 12 105,64 129,26
669 Ostatní finanční výnosy
672 Výnosy místních vládních institucí z transferů 58 167 391,72

tř. 6 Výnosy celkem 61 431 721,56 687 053,26

Výsledek hospodaření před zdaněním 257 195,53 37 407,51

591 Daň z příjmů
595 Dodatačné odvody daně z příjmů

257 195,53 37 407,51

Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2021

ZŠ STAŇKOVA

Hospodářský výsledek za účetní období



školství

Hlavní činnost Hospodářská činnost
č. účtu název ukazatele tis. Kč tis. Kč

501 Spotřeba materiálu 5 132 329,03
502 Spotřeba energie 2 202 022,66 96 377,93
511 Opravy a udržování 1 288 918,54
512 Cestovné 21 532,00
513 Náklady na reprezentaci
518 Ostatní služby 1 093 955,56 2 346,23
521 Mzdové náklady 40 096 153,00 160 058,00
524 Zákonné sociální pojištění 13 325 844,00 48 149,00
525 Jiné sociální pojištění 160 502,67 598,33
527 Zákonné sociální náklady 1 015 140,16 2 849,16
528 JIné sociální náklady
531 Daň silniční
538 Jiné daně a poplatky
541 Smluvní pokuty a úroky z prodlení
542 Jiné pokuty a penále
547 Manka a škody
548 Tvorba fondů
549 Ostatní náklady z činnosti 353 493,03
551 Odpisy DHM a DNM 689 083,00
555 Tvorba a zúčtování rezerv
558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku 836 829,88
569 Ostatní finanční náklady

tř. 5 Náklady celkem 66 215 803,53 310 378,65

601 Výnosy z prodeje vlastních výrobků
602 Výnosy z prodeje služeb 3 151 993,00 459 188,00
603 Výnosy z pronájmu
604 Výnosy z prodaného zboží
621 Aktivace materiálu a zboží
622 Aktivace vnitroorganizačních služeb
623 Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku
624 Aktivace dlouhodobého hmotného majetku
641 Smluvní pokuty a úroky z prodlení
642 Jiné pokuty a penále
643 Výnosy z odepsaných pohledávek
644 Výnosy z prodeje materiálu
648 Čerpání fondů 588 932,62
649 Ostatní výnosy z činnosti 677 010,34
662 Finanční výnosy - úroky
669 Ostatní finanční výnosy
672 Výnosy místních vládních institucí z transferů 61 798 016,00

tř. 6 Výnosy celkem 66 215 951,96 459 188,00

Výsledek hospodaření před zdaněním 148,43 148 809,35

591 Daň z příjmů
595 Dodatačné odvody daně z příjmů

148,43 148 809,35

Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2021

ZŠ STUDÁNKA

Hospodářský výsledek za účetní období



školství

Hlavní činnost Hospodářská činnost
č. účtu název ukazatele tis. Kč tis. Kč

501 Spotřeba materiálu 3 132 443,00 1 071,54
502 Spotřeba energie 1 051 110,75 4 138,38
511 Opravy a udržování 580 022,70
512 Cestovné 12 508,00
513 Náklady na reprezentaci
518 Ostatní služby 669 348,43 869,62
521 Mzdové náklady 26 078 229,00 10 376,00
524 Zákonné sociální pojištění 8 699 319,97 3 507,03
525 Jiné sociální pojištění 108 209,48 43,58
527 Zákonné sociální náklady 647 033,67 207,52
528 JIné sociální náklady
531 Daň silniční
538 Jiné daně a poplatky
541 Smluvní pokuty a úroky z prodlení
542 Jiné pokuty a penále
547 Manka a škody
548 Tvorba fondů
549 Ostatní náklady z činnosti 99 238,67
551 Odpisy DHM a DNM 561 540,00
555 Tvorba a zúčtování rezerv
558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku 662 739,75
569 Ostatní finanční náklady

tř. 5 Náklady celkem 42 301 743,42 20 213,67

601 Výnosy z prodeje vlastních výrobků
602 Výnosy z prodeje služeb 2 120 732,96
603 Výnosy z pronájmu 59 580,00
604 Výnosy z prodaného zboží
621 Aktivace materiálu a zboží
622 Aktivace vnitroorganizačních služeb
623 Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku
624 Aktivace dlouhodobého hmotného majetku
641 Smluvní pokuty a úroky z prodlení
642 Jiné pokuty a penále
643 Výnosy z odepsaných pohledávek
648 Čerpání fondů 85 561,00
649 Ostatní výnosy z činnosti 238 346,10
662 Finanční výnosy - úroky 903,33
669 Ostatní finanční výnosy
672 Výnosy místních vládních institucí z transferů 40 185 580,68

tř. 6 Výnosy celkem 42 631 124,07 59 580,00

Výsledek hospodaření před zdaněním 329 380,65 39 366,33

591 Daň z příjmů
595 Dodatačné odvody daně z příjmů

329 380,65 39 366,33

Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2021

ZŠ SVÍTKOV

Hospodářský výsledek za účetní období



školství

Hlavní činnost Hospodářská činnost
č. účtu název ukazatele tis. Kč tis. Kč

501 Spotřeba materiálu 4 207 639,25 6 095,00
502 Spotřeba energie 2 149 741,82 16 500,00
511 Opravy a udržování 1 450 250,59
512 Cestovné 16 128,00
513 Náklady na reprezentaci 6 180,00
518 Ostatní služby 707 192,41 1 285,00
521 Mzdové náklady 32 913 762,00 61 984,00
524 Zákonné sociální pojištění 10 843 064,00
525 Jiné sociální pojištění 125 679,00
527 Zákonné sociální náklady 754 276,11
528 JIné sociální náklady
531 Daň silniční
538 Jiné daně a poplatky
541 Smluvní pokuty a úroky z prodlení
542 Jiné pokuty a penále
547 Manka a škody
548 Tvorba fondů
549 Ostatní náklady z činnosti 103 489,98
551 Odpisy DHM a DNM 376 446,00
555 Tvorba a zúčtování rezerv
557 Náklady z vyřazených pohledávek 30 798,00
558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku 586 637,69
569 Ostatní finanční náklady

tř. 5 Náklady celkem 54 271 284,85 85 864,00

601 Výnosy z prodeje vlastních výrobků
602 Výnosy z prodeje služeb 2 301 949,79 73 670,00
603 Výnosy z pronájmu 19 295,00
604 Výnosy z prodaného zboží
621 Aktivace materiálu a zboží
622 Aktivace vnitroorganizačních služeb
623 Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku
624 Aktivace dlouhodobého hmotného majetku
641 Smluvní pokuty a úroky z prodlení
642 Jiné pokuty a penále
643 Výnosy z odepsaných pohledávek
648 Čerpání fondů 797 909,33
649 Ostatní výnosy z činnosti 463 161,70
662 Finanční výnosy - úroky 2 778,37 2,38
669 Ostatní finanční výnosy
672 Výnosy místních vládních institucí z transferů 50 976 738,00

tř. 6 Výnosy celkem 54 542 537,19 92 967,38

Výsledek hospodaření před zdaněním 271 252,34 7 103,38

591 Daň z příjmů
595 Dodatačné odvody daně z příjmů

271 252,34 7 103,38

Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2021

ZŠ ŠTEFÁNIKOVA

Hospodářský výsledek za účetní období



školství

Hlavní činnost Hospodářská činnost
č. účtu název ukazatele tis. Kč tis. Kč

501 Spotřeba materiálu 1 518 335,94 4 465,90
502 Spotřeba energie 1 377 337,19 30 980,62
504 Prodané zboží
511 Opravy a udržování 105 219,98
512 Cestovné 57 156,00
513 Náklady na reprezentaci 1 074,00
518 Ostatní služby 1 040 484,25 119 059,71
521 Mzdové náklady 16 376 584,00 10 156,00
524 Zákonné sociální pojištění 5 391 787,61 3 389,51
525 Jiné sociální pojištění 66 761,07 41,68
527 Zákonné sociální náklady 439 205,10 203,12
528 JIné sociální náklady
531 Daň silniční
538 Jiné daně a poplatky
541 Smluvní pokuty a úroky z prodlení
542 Jiné pokuty a penále
547 Manka a škody 18 579,00
548 Tvorba fondů
549 Ostatní náklady z činnosti 61 133,84 930,16
551 Odpisy DHM a DNM 134 185,04
557 Náklady z vyřazených pohledávek
558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku 203 114,13
563 Kurzové ztráty
569 Ostatní finanční náklady

tř. 5 Náklady celkem 26 790 957,15 169 226,70

601 Výnosy z prodeje vlastních výrobků
602 Výnosy z prodeje služeb 1 057 638,96 104 566,00
603 Výnosy z pronájmů 261 413,00
604 Výnosy z prodaného zboží
621 Aktivace materiálu a zboží
622 Aktivace vnitroorganizačních služeb
623 Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku
624 Aktivace dlouhodobého hmotného majetku
641 Smluvní pokuty a úroky z prodlení
642 Jiné pokuty a penále
644 Výnosy z prodeje materiálu 19 071,00
648 Čerpání fondů 140 070,80
649 Ostatní výnosy z činnosti 717 481,10 2 636,00
662 Úroky
663 Kurzové zisky 
672 Výnosy místních vládních institucí z transferů 25 145 844,27

tř. 6 Výnosy celkem 27 061 035,13 387 686,00

Výsledek hospodaření před zdaněním 270 077,98 218 459,30

591 Daň z příjmů
595 Dodatačné odvody daně z příjmů

270 077,98 218 459,30

Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2021

ZŠ WALDORFSKÁ (Gorkého)

Hospodářský výsledek za účetní období



školství

Hlavní činnost Hospodářská činnost
č. účtu název ukazatele tis. Kč tis. Kč

501 Spotřeba materiálu 3 093 175,77 4 478,00
502 Spotřeba energie 2 088 481,62 25 589,00
511 Opravy a udržování 280 815,15 3 528,00
512 Cestovné 16 601,00
513 Náklady na reprezentaci
518 Ostatní služby 1 265 104,15 1 809,00
521 Mzdové náklady 30 853 459,00 12 100,00
524 Zákonné sociální pojištění 10 150 431,00 3 007,00
525 Jiné sociální pojištění 126 457,12 37,00
527 Zákonné sociální náklady 703 978,30
528 JIné sociální náklady
531 Daň silniční
538 Jiné daně a poplatky
541 Smluvní pokuty a úroky z prodlení
542 Jiné pokuty a penále
547 Manka a škody
548 Tvorba fondů
549 Ostatní náklady z činnosti 49 510,01
551 Odpisy DHM a DNM 470 808,00
555 Tvorba a zúčtování rezerv
558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku 676 316,51
569 Ostatní finanční náklady

tř. 5 Náklady celkem 49 775 137,63 50 548,00

601 Výnosy z prodeje vlastních výrobků
602 Výnosy z prodeje služeb 1 872 794,00
603 Výnosy z pronájmu 139 911,00
604 Výnosy z prodaného zboží
621 Aktivace materiálu a zboží
622 Aktivace vnitroorganizačních služeb
623 Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku
624 Aktivace dlouhodobého hmotného majetku
641 Smluvní pokuty a úroky z prodlení
642 Jiné pokuty a penále
643 Výnosy z odepsaných pohledávek
644 Výnosy z prodeje materiálu
648 Čerpání fondů
649 Ostatní výnosy z činnosti 520 017,77 4 500,00
662 Finanční výnosy - úroky 3 162,50
669 Ostatní finanční výnosy
672 Výnosy místních vládních institucí z transferů 48 285 156,24

tř. 6 Výnosy celkem 50 681 130,51 144 411,00

Výsledek hospodaření před zdaněním 905 992,88 93 863,00

591 Daň z příjmů
595 Dodatačné odvody daně z příjmů

905 992,88 93 863,00

Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2021

ZŠ nábřeží ZÁVODU MÍRU

Hospodářský výsledek za účetní období



zdravotnictví

Hlavní činnost Hospodářská činnost
č. účtu název ukazatele tis. Kč tis. Kč

501 Spotřeba materiálu 866 752,64 6 726,00
502 Spotřeba energie 690 588,60 1 685,60
511 Opravy a udržování 294 243,42 342,00
512 Cestovné 43 119,00
513 Náklady na reprezentaci 5 591,00
518 Ostatní služby 496 503,36
521 Mzdové náklady 10 843 072,00 3 980,00
524 Zákonné sociální pojištění 3 384 826,00
525 Jiné sociální pojištění 40 799,65
527 Zákonné sociální náklady 468 133,24
528 JIné sociální náklady
531 Daň silniční
538 Jiné daně a poplatky
541 Smluvní pokuty a úroky z prodlení
542 Jiné pokuty a penále
547 Manka a škody
548 Tvorba fondů
549 Ostatní náklady z činnosti 72 469,00
551 Odpisy DHM a DNM 52 991,00 228,00
555 Tvorba a zúčtování rezerv
556 Tvorba a zúčtování opravných položek
558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku 548 157,33
569 Ostatní finanční náklady

tř. 5 Náklady celkem 17 807 246,24 12 961,60

601 Výnosy z prodeje vlastních výrobků
602 Výnosy z prodeje služeb 6 178 628,95 69 228,00
603 Výnosy z pronájmu
604 Výnosy z prodaného zboží
621 Aktivace materiálu a zboží
622 Aktivace vnitroorganizačních služeb
623 Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku
624 Aktivace dlouhodobého hmotného majetku
641 Smluvní pokuty a úroky z prodlení
642 Jiné pokuty a penále
643 Výnosy z odepsaných pohledávek
648 Čerpání fondů 296 430,00
649 Ostatní výnosy z činnosti 51 910,00
662 Finanční výnosy - úroky
669 Ostatní finanční výnosy
672 Výnosy místních vládních institucí z transferů 11 319 782,00

tř. 6 Výnosy celkem 17 846 750,95 69 228,00

Výsledek hospodaření před zdaněním 39 504,71 56 266,40

591 Daň z příjmů
595 Dodatačné odvody daně z příjmů

39 504,71 56 266,40

Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2021

LENTILKA - integrační školka a rehabilitační centrum

Hospodářský výsledek za účetní období



zdravotnictví

Hlavní činnost Hospodářská činnost
č. účtu název ukazatele tis. Kč tis. Kč

501 Spotřeba materiálu 324 993,87
502 Spotřeba energie 226 098,26
511 Opravy a udržování 148 866,18
512 Cestovné 5 586,00
513 Náklady na reprezentaci 1 119,00
518 Ostatní služby 268 872,98
521 Mzdové náklady 5 681 556,00
524 Zákonné sociální pojištění 1 875 138,00
525 Jiné sociální pojištění 18 024,45
527 Zákonné sociální náklady 173 405,18
528 JIné sociální náklady
531 Daň silniční
538 Jiné daně a poplatky
541 Smluvní pokuty a úroky z prodlení
542 Jiné pokuty a penále
547 Manka a škody
548 Tvorba fondů
549 Ostatní náklady z činnosti 27 309,95
551 Odpisy DHM a DNM 35 687,00
555 Tvorba a zúčtování rezerv
556 Tvorba a zúčtování opravných položek
558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku 146 291,45
569 Ostatní finanční náklady

tř. 5 Náklady celkem 8 932 948,32 0,00

601 Výnosy z prodeje vlastních výrobků
602 Výnosy z prodeje služeb 3 584 797,31
603 Výnosy z pronájmu
604 Výnosy z prodaného zboží
621 Aktivace materiálu a zboží
622 Aktivace vnitroorganizačních služeb
623 Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku
624 Aktivace dlouhodobého hmotného majetku
641 Smluvní pokuty a úroky z prodlení
642 Jiné pokuty a penále
646 Výnosy z prodeje DHM kromě pozemků
648 Čerpání fondů 34 900,00
649 Ostatní výnosy z činnosti 6 888,00
662 Finanční výnosy - úroky
669 Ostatní finanční výnosy
672 Výnosy místních vládních institucí z transferů 5 464 080,00

tř. 6 Výnosy celkem 9 090 665,31 0,00

Výsledek hospodaření před zdaněním 157 716,99 0,00

591 Daň z příjmů
595 Dodatačné odvody daně z příjmů

157 716,99 0,00

Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2021

RATOLEST - dětská péče a léčebná rehabilitace

Hospodářský výsledek za účetní období



školství

Hlavní činnost Hospodářská činnost
č. účtu název ukazatele tis. Kč tis. Kč

501 Spotřeba materiálu 1 108 358,77 1 636,80
502 Spotřeba energie 1 087 689,55 304 846,86
504 Prodané zboží
511 Opravy a udržování 250 810,83 49 063,60
512 Cestovné 33 284,00
513 Náklady na reprezentaci 2 275,00
518 Ostatní služby 3 183 052,92 164 082,40
521 Mzdové náklady 10 942 926,00 104 771,00
524 Zákonné sociální pojištění 3 317 330,00 13 122,00
525 Jiné sociální pojištění 39 489,29
527 Zákonné sociální náklady 558 067,25 776,00
528 JIné sociální náklady
531 Daň silniční
538 Jiné daně a poplatky
541 Smluvní pokuty a úroky z prodlení
542 Jiné pokuty a penále
547 Manka a škody
548 Tvorba fondů
549 Ostatní náklady z činnosti 715 913,73 8 016,00
551 Odpisy DHM a DNM 215 690,55
555 Tvorba a zúčtování rezerv
556 Tvorba a zúčtování opravných položek
558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku 853 067,60
569 Ostatní finanční náklady

tř. 5 Náklady celkem 22 307 955,49 646 314,66

601 Výnosy z prodeje vlastních výrobků
602 Výnosy z prodeje služeb 3 925 647,10
603 Výnosy z pronájmu 874 135,81
604 Výnosy z prodaného zboží
621 Aktivace materiálu a zboží
622 Aktivace vnitroorganizačních služeb
623 Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku
624 Aktivace dlouhodobého hmotného majetku
641 Smluvní pokuty a úroky z prodlení
642 Jiné pokuty a penále
643 Výnosy z odepsaných pohledávek
648 Čerpání fondů 703 309,38
649 Ostatní výnosy z činnosti 10,85
662 Finanční výnosy - úroky 1 291,43
669 Ostatní finanční výnosy
672 Výnosy místních vládních institucí z transferů 17 465 415,00

tř. 6 Výnosy celkem 22 095 673,76 874 135,81

Výsledek hospodaření před zdaněním -212 281,73 227 821,15

591 Daň z příjmů
595 Dodatačné odvody daně z příjmů

-212 281,73 227 821,15

Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2021

DDM ALFA

Hospodářský výsledek za účetní období



školství

Hlavní činnost Hospodářská činnost
č. účtu název ukazatele tis. Kč tis. Kč

501 Spotřeba materiálu 943 019,49
502 Spotřeba energie 872 243,53 118 750,00
511 Opravy a udržování 1 099 277,48 282 777,00
512 Cestovné 10 657,00
513 Náklady na reprezentaci
518 Ostatní služby 749 752,62 10 683,00
521 Mzdové náklady 6 733 611,00
524 Zákonné sociální pojištění 2 013 228,00
525 Jiné sociální pojištění 32 619,10
527 Zákonné sociální náklady 256 576,60
528 JIné sociální náklady
531 Daň silniční
538 Jiné daně a poplatky
541 Smluvní pokuty a úroky z prodlení
542 Jiné pokuty a penále
547 Manka a škody
548 Tvorba fondů
549 Ostatní náklady z činnosti 30 706,33
551 Odpisy DHM a DNM 130 872,80
555 Tvorba a zúčtování rezerv
556 Tvorba a zúčtování opravných položek
558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku 538 315,11
569 Ostatní finanční náklady

tř. 5 Náklady celkem 13 410 879,06 412 210,00

601 Výnosy z prodeje vlastních výrobků
602 Výnosy z prodeje služeb 2 568 551,00
603 Výnosy z pronájmu 498 064,00
604 Výnosy z prodaného zboží
621 Aktivace materiálu a zboží
622 Aktivace vnitroorganizačních služeb
623 Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku
624 Aktivace dlouhodobého hmotného majetku
641 Smluvní pokuty a úroky z prodlení
642 Jiné pokuty a penále
643 Výnosy z odepsaných pohledávek
648 Čerpání fondů 106 199,50
649 Ostatní výnosy z činnosti 52 635,00
662 Finanční výnosy - úroky 1 164,56
669 Ostatní finanční výnosy
672 Výnosy místních vládních institucí z transferů 10 596 475,00

tř. 6 Výnosy celkem 13 325 025,06 498 064,00

Výsledek hospodaření před zdaněním -85 854,00 85 854,00

591 Daň z příjmů
595 Dodatačné odvody daně z příjmů

-85 854,00 85 854,00

Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2020

DDM BETA

Hospodářský výsledek za účetní období



školství

Hlavní činnost Hospodářská činnost
č. účtu název ukazatele tis. Kč tis. Kč

501 Spotřeba materiálu 897 132,84
502 Spotřeba energie 643 897,69
504 Prodané zboží
511 Opravy a udržování 313 042,40 12 862,00
512 Cestovné 28 442,00
513 Náklady na reprezentaci 3 535,00
518 Ostatní služby 763 576,94
521 Mzdové náklady 24 311 949,00 1 425,00
524 Zákonné sociální pojištění 8 089 928,00
525 Jiné sociální pojištění 100 613,42
527 Zákonné sociální náklady 663 215,50
528 JIné sociální náklady
531 Daň silniční
538 Jiné daně a poplatky 50,79
541 Smluvní pokuty a úroky z prodlení
542 Jiné pokuty a penále
547 Manka a škody
548 Tvorba fondů
549 Ostatní náklady z činnosti 26 285,00
551 Odpisy DHM a DNM 223 628,00
555 Tvorba a zúčtování rezerv
556 Tvorba a zúčtování opravných položek
558 Náklady z drobného dlouhodobého majektu 1 052 016,96
569 Ostatní finanční náklady

tř. 5 Náklady celkem 37 117 313,54 14 287,00

601 Výnosy z prodeje vlastních výrobků
602 Výnosy z prodeje služeb 2 870 600,00 300,00
603 Výnosy z pronájmu 22 077,00
604 Výnosy z prodaného zboží
621 Aktivace materiálu a zboží
622 Aktivace vnitroorganizačních služeb
623 Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku
624 Aktivace dlouhodobého hmotného majetku
641 Smluvní pokuty a úroky z prodlení
642 Jiné pokuty a penále
643 Výnosy z odepsaných pohledávek
646 Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku
648 Čerpání fondů 320 023,00
649 Ostatní výnosy z činnosti 5 400,00
662 Finanční výnosy - úroky
669 Ostatní finanční výnosy
672 Výnosy místních vládních institucí z transferů 34 314 174,00

tř. 6 Výnosy celkem 37 510 197,00 22 377,00

Výsledek hospodaření před zdaněním 392 883,46 8 090,00

591 Daň z příjmů
595 Dodatačné odvody daně z příjmů

392 883,46 8 090,00

Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2021

ZUŠ HAVLÍČKOVA

Hospodářský výsledek za účetní období



školství

Hlavní činnost Hospodářská činnost
č. účtu název ukazatele tis. Kč tis. Kč

501 Spotřeba materiálu 397 932,93
502 Spotřeba energie 754 823,56
504 Prodané zboží
511 Opravy a udržování 235 904,30
512 Cestovné 19 474,00
513 Náklady na reprezentaci
518 Ostatní služby 2 215 328,48
521 Mzdové náklady 21 083 373,00
524 Zákonné sociální pojištění 6 974 008,00
525 Jiné sociální pojištění 86 562,00
527 Zákonné sociální náklady 629 287,41
528 JIné sociální náklady
531 Daň silniční
538 Jiné daně a poplatky
541 Smluvní pokuty a úroky z prodlení
542 Jiné pokuty a penále
547 Manka a škody
548 Tvorba fondů
549 Ostatní náklady z činnosti 136 670,00
551 Odpisy DHM a DNM 251 901,00
555 Tvorba a zúčtování rezerv
556 Tvorba a zúčtování opravných položek
558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku 828 284,17
563 Finanční náklady - kurzové ztráty
569 Ostatní finanční náklady

tř. 5 Náklady celkem 33 613 548,85 0,00

601 Výnosy z prodeje vlastních výrobků
602 Výnosy z prodeje služeb 2 984 746,00
603 Výnosy z pronájmu
604 Výnosy z prodaného zboží
621 Aktivace materiálu a zboží
622 Aktivace vnitroorganizačních služeb
623 Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku
624 Aktivace dlouhodobého hmotného majetku
641 Smluvní pokuty a úroky z prodlení
642 Jiné pokuty a penále
643 Výnosy z odepsaných pohledávek
648 Čerpání fondů 155 000,00
649 Ostatní výnosy z činnosti 5 400,00
662 Finanční výnosy - úroky
663 Kurzové zisky
672 Výnosy místních vládních institucí z transferů 30 818 906,01

tř. 6 Výnosy celkem 33 964 052,01 0,00

Výsledek hospodaření před zdaněním 350 503,16 0,00

591 Daň z příjmů
595 Dodatačné odvody daně z příjmů

350 503,16 0,00

Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2021

ZUŠ LONKOVA

Hospodářský výsledek za účetní období



kultura

Hlavní činnost Hospodářská činnost
č. účtu název ukazatele tis. Kč tis. Kč

501 Spotřeba materiálu 2 340 305,65 508 271,59
502 Spotřeba energie 1 462 179,24 240 000,00
503 Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek
504 Prodané zboží 45 306,34 1 651,10
511 Opravy a udržování 166 905,40
512 Cestovné 178 550,00 108,00
513 Náklady na reprezentaci 180 484,72
518 Ostatní služby 9 175 466,19 902 887,85
521 Mzdové náklady 53 102 493,00 50 380,00
524 Zákonné sociální pojištění 16 657 418,32 11 052,68
525 Jiné sociální pojištění 125 639,85
527 Zákonné sociální náklady 2 034 241,62
528 JIné sociální náklady
531 Daň silniční
538 Jiné daně a poplatky 4 700,00
541 Smluvní pokuty a úroky z prodlení
542 Jiné pokuty a penále
547 Manka a škody
548 Tvorba fondů
549 Ostatní náklady z činnosti 1 215 730,21 0,03
551 Odpisy DHM 705 371,27 116 000,00
555 Tvorba a zúčtování rezerv
558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku 1 186 848,80
556 Tvorba a zúčtování opravných položek
563 Finanční náklady 
563 Kurzové ztráty
569 Ostatní finanční náklady 109 828,70

tř. 5 Náklady celkem 88 691 469,31 1 830 351,25

601 Výnosy z prodeje vlastních výrobků 13 078 724,10
602 Výnosy z prodeje služeb 1 060 596,76 1 994 250,02
603 Výnosy z pronájmu 203 500,00 108 380,00
604 Výnosy z prodaného zboží 121 851,86 2 603,82
641 Smluvní pokuty a úroky z prodlení
642 Jiné pokuty a penále
643 Výnosy z odepsaných pohledávek
644 Výnosy z prodeje materiálu
646 Výnosy z prodeje drobného dlouhodobého majetku 41 500,00
648 Čerpání fondů 317 040,00
649 Ostatní výnosy z činnosti 126 871,33 0,12
662 Finanční výnosy - úroky 6 234,94
663 Finanční výnosy - kurzové zisky
669 Ostatní finanční výnosy
672 Výnosy místních vládních institucí z transferů 73 486 000,00

tř. 6 Výnosy celkem 88 442 318,99 2 105 233,96

Výsledek hospodaření před zdaněním -249 150,32 274 882,71

591 Daň z příjmů -1 000,00 1 000,00
595 Dodatačné odvody daně z příjmů

-248 150,32 273 882,71

Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2021

VÝCHODOČESKÉ DIVADLO

Hospodářský výsledek za účetní období



kultura

Hlavní činnost Hospodářská činnost
č. účtu název ukazatele tis. Kč tis. Kč

501 Spotřeba materiálu 749 826,36 6 186,17
502 Spotřeba energie
503 Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek
504 Prodané zboží 16 374,05 271,42
511 Opravy a udržování 153 735,80
512 Cestovné 94 400,90
513 Náklady na reprezentaci 57 742,19
518 Ostatní služby 5 431 598,42 24 811,92
521 Mzdové náklady 23 947 871,00
524 Zákonné sociální pojištění 6 916 846,00
525 Jiné sociální pojištění 55 071,26
527 Zákonné sociální náklady 719 599,65
528 JIné sociální náklady
541 Smluvní pokuty a úroky z prodlení
547 Manka a škody
548 Tvorba fondů
549 Ostatní náklady z činnosti 128 972,53
551 Odpisy DHM a DNM 624 448,00
553 Zůstatková cena prodaného DDHM
555 Tvorba a zúčtování rezerv
557 Náklady z odepsaných pohledávek
558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku 995 784,41
563 Finanční náklady - kurzové ztráty 55 121,14
569 Ostatní finanční náklady

tř. 5 Náklady celkem 39 947 391,71 31 269,51

601 Výnosy z prodeje vlastních výrobků
602 Výnosy z prodeje služeb 3 460 656,50 135 720,00
603 Výnosy z pronájmu
604 Výnosy z prodaného zboží 18 122,99 337,01
621 Aktivace materiálu a zboží
622 Aktivace vnitroorganizačních služeb
643 Výnosy z odepsaných pohledávek
644 Výnosy z prodeje materiálu 9 300,00
646 Výnosy z prodeje DDHM
648 Čerpání fondů 625 000,00
649 Ostatní výnosy z činnosti
662 Finanční výnosy - úroky 2 350,46
663 Finanční výnosy - kurzové zisky 729,82
669 Ostatní finanční výnosy
672 Výnosy místních vládních institucí z transferů 35 729 000,00

tř. 6 Výnosy celkem 39 845 159,77 136 057,01
Výsledek hospodaření před zdaněním -102 231,94 104 787,50

591 Daň z příjmů
595 Dodatačné odvody daně z příjmů

-102 231,94 104 787,50

Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2020

KOMORNÍ FILHARMONIE

Hospodářský výsledek za účetní období



kultura

Hlavní činnost Hospodářská činnost
č. účtu název ukazatele tis. Kč tis. Kč

501 Spotřeba materiálu 332 614,01 388,91
502 Spotřeba energie 125 127,28 9 262,10
503 Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek
504 Prodané zboží 241,30
506 Aktivace dlouhodobého majetku -3 732,00
511 Opravy a udržování 35 153,77 889,04
512 Cestovné 7 616,00
513 Náklady na reprezentaci 6 519,00
518 Ostatní služby 3 570 654,57 17 683,00
521 Mzdové náklady 3 838 928,21 39 108,79
524 Zákonné sociální pojištění 1 204 206,33 13 218,67
525 Jiné sociální pojištění 20 173,00
527 Zákonné sociální náklady 178 485,12
528 JIné sociální náklady
531 Daň silniční
538 Jiné daně a poplatky 69 665,36
541 Smluvní pokuty a úroky z prodlení
542 Jiné pokuty a penále
543 Dary
547 Manka a škody
548 Tvorba fondů
549 Ostatní náklady z činnosti 55 008,84
551 Odpisy DHM a DNM 166 336,19 2 470,81
555 Tvorba a zúčtování rezerv
556 Tvorba a zúčtování opravných položek 4 490,00
558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku 154 830,35
563 Finanční náklady - kurzové ztráty 2 083,53
569 Ostatní finanční náklady

tř. 5 Náklady celkem 9 768 400,86 83 021,32

601 Výnosy z prodeje vlastních výrobků 11 850,00
602 Výnosy z prodeje služeb 229 100,00 94 638,00
603 Výnosy z pronájmu 115 000,00
604 Výnosy z prodaného zboží 350,00
621 Aktivace materiálu a zboží
622 Aktivace vnitroorganizačních služeb
641 Smluvní pokuty a úroky z prodlení
642 Jiné pokuty a penále
643 Výnosy z odepsaných pohledávek
644 Výnosy z prodeje materiálu
646 Výnosy z prodeje DHM
648 Čerpání fondů 22 000,00
649 Ostatní výnosy z činnosti 6 066,36 44 997,00
662 Finanční výnosy - úroky
663 Finanční výnosy - kurzové zisky 7,94
669 Ostatní finanční výnosy
672 Výnosy místních vládních institucí z transferů 9 333 000,00

tř. 6 Výnosy celkem 9 602 374,30 254 635,00

Výsledek hospodaření před zdaněním -166 026,56 171 613,68

591 Daň z příjmů
595 Dodatačné odvody daně z příjmů

-166 026,56 171 613,68

Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2021

CENTRUM PRO OTEVŘENOU KULTURU

Hospodářský výsledek za účetní období



kultura

Hlavní činnost Hospodářská činnost
č. účtu název ukazatele tis. Kč tis. Kč

501 Spotřeba materiálu 219 870,19 11 973,09
502 Spotřeba energie 33 756,93
503 Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek 118 729,50
504 Prodané zboží 573 537,13
511 Opravy a udržování 28 788,59
512 Cestovné 1 349,00
513 Náklady na reprezentaci 50 945,20
518 Ostatní služby 3 796 031,77 194 270,36
521 Mzdové náklady 4 448 154,00
524 Zákonné sociální pojištění 1 208 385,00
525 Jiné sociální pojištění 15 017,00
527 Zákonné sociální náklady 170 315,00
528 JIné sociální náklady 9 142,76
531 Daň silniční
538 Jiné daně a poplatky 3 540,00
541 Smluvní pokuty a úroky z prodlení
542 Jiné pokuty a penále
543 Dary
547 Manka a škody
548 Tvorba fondů
549 Ostatní náklady z činnosti 61 005,09 1 390,00
551 Odpisy DHM a DNM 8 508,00
555 Tvorba a zúčtování rezerv
556 Tvorba a zúčtování opravných položek
558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku 296 967,30
563 Finanční náklady - kurzové ztráty 11 272,14
569 Ostatní finanční náklady 101 622,06 2,74

tř. 5 Náklady celkem 10 583 399,53 781 173,32

601 Výnosy z prodeje vlastních výrobků
602 Výnosy z prodeje služeb 525 767,76 376 200,00
603 Výnosy z pronájmu
604 Výnosy z prodaného zboží 738 687,51
621 Aktivace materiálu a zboží
622 Aktivace vnitroorganizačních služeb
641 Smluvní pokuty a úroky z prodlení
642 Jiné pokuty a penále
643 Výnosy z odepsaných pohledávek
644 Výnosy z prodeje materiálu
646 Výnosy z prodeje DHM
648 Čerpání fondů 41 800,00
649 Ostatní výnosy z činnosti 4 646,06
662 Finanční výnosy - úroky
663 Finanční výnosy - kurzové zisky
669 Ostatní finanční výnosy
672 Výnosy místních vládních institucí z transferů 10 007 127,54

tř. 6 Výnosy celkem 10 579 341,36 1 114 887,51

Výsledek hospodaření před zdaněním -4 058,17 333 714,19

591 Daň z příjmů 1 778,00 7 342,00
595 Dodatačné odvody daně z příjmů

-5 836,17 326 372,19

Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2021

TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM

Hospodářský výsledek za účetní období



sociální oblast

Hlavní činnost Hospodářská činnost
č. účtu název ukazatele tis. Kč tis. Kč

501 Spotřeba materiálu 23 644 277,94 12 209,03
502 Spotřeba energie 8 703 336,55 63 133,29
504 Prodané zboží 915 014,33
511 Opravy a udržování 4 649 888,61 1 458,23
512 Cestovné 15 771,00
513 Náklady na reprezentaci 2 070,00
518 Ostatní služby 5 956 087,44 42 942,86
521 Mzdové náklady 164 861 545,00 205 171,00
524 Zákonné sociální pojištění 54 672 447,49 68 536,51
525 Jiné sociální pojištění 674 012,23
527 Zákonné sociální náklady 4 024 714,58 4 329,14
528 JIné sociální náklady
531 Daň silniční
538 Jiné daně a poplatky 4 621,34
541 Smluvní pokuty a úroky z prodlení
542 Jiné pokuty a penále
547 Manka a škody
548 Tvorba fondů
549 Ostatní náklady z činnosti 365 251,17 8,55
551 Odpisy DHM a DNM 4 975 197,00
553 Zůstatková cena prodaného DDHM
555 Tvorba a zúčtování rezerv
557 Náklady z odepsaných pohledávek
558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku 3 801 778,30
563 Finanční náklady - kurzové ztráty
569 Ostatní finanční náklady

tř. 5 Náklady celkem 276 350 998,65 1 312 802,94

601 Výnosy z prodeje vlastních výrobků 19 342,97
602 Výnosy z prodeje služeb 113 074 725,55 5 826,45
603 Výnosy z pronájmu
604 Výnosy z prodaného zboží 1 206 985,36
622 Aktivace vnitroorganizačních služeb
623 Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku
624 Aktivace dlouhodobého hmotného majetku
641 Smluvní pokuty a úroky z prodlení
642 Jiné pokuty a penále
643 Výnosy z odepsaných pohledávek
644 Výnosy z prodeje materiálu
646 Výnosy z prodeje DDHM 39 479,34
648 Čerpání fondů 426 277,69 100 361,00
649 Ostatní výnosy z činnosti 2 947,48 23,06
662 Finanční výnosy - úroky 21 642,36
663 Finanční výnosy - kurzové zisky
669 Ostatní finanční výnosy
672 Výnosy místních vládních institucí z transferů 162 766 220,00

tř. 6 Výnosy celkem 276 350 635,39 1 313 195,87

Výsledek hospodaření před zdaněním -363,26 392,93

591 Daň z příjmů
595 Dodatačné odvody daně z příjmů

-363,26 392,93

Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2021

SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA PARDUBIC

Hospodářský výsledek za účetní období



sociální oblast

Hlavní činnost Hospodářská činnost
č. účtu název ukazatele tis. Kč tis. Kč

501 Spotřeba materiálu 301 630,23
502 Spotřeba energie 10 000,00
504 Prodané zboží 2 931,07
511 Opravy a udržování 8 580,11
512 Cestovné 29 184,00
513 Náklady na reprezentaci 107 572,80
518 Ostatní služby 741 397,95
521 Mzdové náklady 911 041,00
524 Zákonné sociální pojištění 276 365,00
525 Jiné sociální pojištění 2 186,00
527 Zákonné sociální náklady 32 195,52
528 JIné sociální náklady
531 Daň silniční
538 Jiné daně a poplatky
541 Smluvní pokuty a úroky z prodlení
542 Jiné pokuty a penále
547 Manka a škody
548 Tvorba fondů
549 Ostatní náklady z činnosti 13 676,00
551 Odpisy DHM a DNM 157 821,00
553 Zůstatková cena prodaného DDHM
555 Tvorba a zúčtování rezerv
557 Náklady z odepsaných pohledávek
558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku 230 639,75
563 Finanční náklady - kurzové ztráty
569 Ostatní finanční náklady 1,67

tř. 5 Náklady celkem 2 825 222,10 0,00

601 Výnosy z prodeje vlastních výrobků
602 Výnosy z prodeje služeb 31 825,00
603 Výnosy z pronájmu 50 611,00
604 Výnosy z prodaného zboží 6 306,47
622 Aktivace vnitroorganizačních služeb
623 Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku
624 Aktivace dlouhodobého hmotného majetku
641 Smluvní pokuty a úroky z prodlení
642 Jiné pokuty a penále
643 Výnosy z odepsaných pohledávek
644 Výnosy z prodeje materiálu
646 Výnosy z prodeje DDHM
648 Čerpání fondů
649 Ostatní výnosy z činnosti 6 090,00
662 Finanční výnosy - úroky
663 Finanční výnosy - kurzové zisky
669 Ostatní finanční výnosy
672 Výnosy místních vládních institucí z transferů 3 350 000,00

tř. 6 Výnosy celkem 3 444 832,47 0,00

Výsledek hospodaření před zdaněním 619 610,37 0,00

591 Daň z příjmů
595 Dodatačné odvody daně z příjmů

619 610,37 0,00

Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2021

PAMÁTNÍK ZÁMEČEK

Hospodářský výsledek za účetní období



HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ V ROCE 2021 

Rozbor činnosti příspěvkových organizací 
v kultuře, zájmové a sociální oblasti za rok 2021

KULTURA 

Východočeské divadlo Pardubice 
Komorní filharmonie Pardubice 
Centrum pro otevřenou kulturu 
Turistické informační centrum

Památník Zámeček 

SOCIÁLNÍ OBLAST 

Sociální služby města Pardubic 

ZÁJMOVÁ OBLAST

Dům dětí a mládeže Alfa a Delta
Dům dětí a mládeže Beta

Základní umělecká škola Havlíčkova
Základní umělecká škola Lonkova



Východočeské divadlo Pardubice 
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I. 
ÚVODNÍ ČÁST 

1. Charakteristika VČD

Východočeské divadlo Pardubice (dále jen VČD) je příspěvková organizace 
statutárního města Pardubice zřízená k uspokojování kulturních potřeb občanů 
města v oblasti profesionálního divadelního umění a k činnostem souvisejícím, 
a to bez účelu dosažení zisku. Hlavního účelu dosahuje organizace zejména: 

1. Tvorbou, výrobou a inscenováním divadelních her na vlastních divadelních
scénách, a to živým provozováním díla ve smyslu § 19 Zákona
č. 121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem
autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), v platném
znění.

2. Provozování vlastních divadelních inscenací formou zájezdové činnosti pro
pořadatele v Pardubickém kraji, na území České republiky i v zahraničí.

3. Tvorbou a organizací dalších divadelních a kulturních pořadů, koncertů,
přehlídek a festivalů, včetně uvádění hostujících souborů a jednotlivců dle
Zákona č. 121/2000 Sb. v platném znění.

4. Zajišťováním provozu divadelních scén, včetně provozu ubytoven pro
umělecké pracovníky, údržby a správy majetku.

5. Ediční, propagační a publikační činností směřující k podpoře hlavní
činnosti, vydáváním, veřejným šířením a prodejem neperiodických
a nahraných nosičů ve smyslu Zákona č. 37/1995 Sb. v platném znění.

6. Předprodejem vstupenek na vlastní a cizí programy.
7. Organizováním rozvíjení a výuky uměleckých schopností a dovedností pro

hlavní předmět činnosti.

Činnost prováděná podle výše uvedených bodů je považována za činnost hlavní 
s důrazem na uměleckou tvorbu především v oblasti dramatického umění 
realizovanou většinovou účastí vlastního uměleckého souboru, a to  převážně       
na území města Pardubic. 

V souladu se svým kulturním charakterem vykonává VČD doplňkovou činnost, 
a to zejména v oblasti reklamy a propagace, pronájmů divadelní techniky 
a kostýmů a výroby scén pro jiná divadla. 

2. Vedení VČD

VČD je řízeno ředitelem, který je do funkce jmenován Radou města Pardubic. 
Ředitel je odpovědný Radě města Pardubic za uměleckou i hospodářskou činnost 
divadla.  

Ředitelem VČD byl v hodnoceném období Mgr. Petr Dohnal, který byl do funkce 
opětovně jmenován Radou města Pardubic na základě výběrového řízení dnem 
1. června 2017.
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II. 
HLAVNÍ ČINNOST DIVADLA 

1. Intenzita činnosti

Činnost VČD probíhá převážně na scéně Městského divadla, dále pak na Malé 
scéně ve dvoře, v letních měsících na scéně pod hradem Kunětická hora a 
od podzimu roku 2018 také na nové komorní scéně Poedium v Divadelním klubu. 
VČD účinkuje také na dalších scénách v České republice v rámci své zájezdové 
činnosti.  

Také rok 2021 byl velmi ovlivněn probíhající pandemií a s tím souvisejícími 
protiepidemickými opatřeními, které činnost VČD výrazně omezily – z deseti 
měsíců divadelního roku bylo možné víceméně běžný plán představení sestavit 
pouze na čtyři (září – prosinec) a ani během nich vše neprobíhalo bez omezení 
(ať už pro diváky díky nastaveným podmínkám pro vstup na hromadné akce, 
např. povinnost prokázat se certifikátem o ukončeném testování nebo prodělání 
nemoci, nebo omezení díky nemocem a nařízeným karanténám, kvůli kterým 
docházelo ke změnám nebo rušení naplánovaných představení - ať už ze strany 
VČD nebo např. v případě školních představení i ze strany diváků = škol). 

Přesto bylo v roce 2021 uvedeno 6 premiér - z toho 3 v Městském divadle, 2 
na Malé scéně ve dvoře a 1 na vyhlídce hradu Kunětická hora. K tomu byly na 
Malé scéně nastudovány 3 malé inscenační projekty, 2 z nich byly nejprve 
uvedeny online a poté později na podzim i s diváky v rámci cyklu INprojekty.  

Od února 2021 se také začal vysílat nový online pořad Dveře dokořán – talk 
show, díky které mohli diváci v době uzavřených divadel navštívit VČD alespoň 
virtuálně. Během roku 2021 bylo odvysíláno 11 dílů. Společně s dalšími 12 
divadly se VČD zapojilo do projektu Vitamín D aneb Divadla spolu, na Malé scéně 
ve dvoře vznikl výjimečný online pořad Vzpomínky naHá a v Městském divadle se 
již podruhé uskutečnil sváteční online pořad Vánočníček.   

Stejně jako v minulém roce však v prostorách Městského divadla neproběhly 
plesy a v roce 2021 navíc neproběhl ani GRAND Festival smíchu, který se měl 
vzhledem k situaci výjimečně konat v květnu. Bohužel i v tomto termínu musel 
být nakonec zrušen. 

Od divadelní sezóny 2013/14 při VČD působí Mladé divadelní studio LAIK určené 
pro děti a mládež od 7 do 17 let, které v roce 2021 odehrálo 4 představení 
v Městském divadle a 6 představení na Malé scéně ve dvoře. 

Scéna Městského divadla 

Na scéně v budově Městského divadla bylo v roce 2021 na repertoáru 
14 vlastních inscenací. Byly uvedeny v celkem 75 představeních 
a 2 veřejných generálních zkouškách.  

Dále zde bylo uvedeno Štědronoční zpívání a 2x představení Bláznivé nůžky, 5x 
Normální debil 1, 2x Normální debil 2 a 3x Pochyby – představení, která běžně 
hrajeme na Malé scéně ve dvoře.  
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Kromě vlastních představení se v Městském divadle odehrálo také 18 představení 
dovozových, 13 akcí v rámci pronájmů, 4 představení divadelního studia LAIK, 
2 návštěvní dny a exkurze a online pořad Vánočníček, celkem tedy 128 akcí. 

Vlastní inscenace v roce 2021 (reprízy v Městském divadle + zájezdy): 

Z POSTELE DO POSTELE 
REPRÍZ V ROCE 2021 2 + 0 
CELKEM 58 

ZAMILOVANÝ SHAKESPEARE 
REPRÍZ V ROCE 2021 1 + 3 
CELKEM 36 

VELKÁ BANKOVNÍ LOUPEŽ 
REPRÍZ V ROCE 2021      4 + 1 
CELKEM 35

SPŘÍZNĚNÍ VOLBOU 
REPRÍZ V ROCE 2021      4 + 0 
CELKEM          21 
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DIVADELNÍ KOMEDIE 
REPRÍZ V ROCE 2021       2 + 0 
CELKEM 23 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
SPOLEČENSTVO VLASTNÍKŮ 
REPRÍZ V ROCE 2021      5 + 1 
CELKEM 28 
 

 

 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
AŽ USTANE DÉŠŤ 
REPRÍZ V ROCE 2021      3 + 0 
CELKEM 17

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AUDIENCE U KRÁLOVNY 
REPRÍZ V ROCE 2021 9 + 4 
CELKEM 25
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SHERLOCK V NESNÁZÍCH 
REPRÍZ V ROCE 2021 9 + 2 
CELKEM 20

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TŘI VETERÁNI 
REPRÍZ V ROCE 2021 4 + 1 
CELKEM (vč. KH) 32
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ZAHRADNÍ SLAVNOST 
REPRÍZ V ROCE 2021 7 + 0 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOC NA KARLŠTEJNĚ 
REPRÍZ V ROCE 2021 9 + 0 
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JAKO BŘITVA 
REPRÍZ V ROCE 2021 10 + 2 

ŽÍTKOVSKÉ BOHYNĚ 
REPRÍZ V ROCE 2021 6 + 0 

Divadelní studio LAIK 

KYTICE 
REPRÍZ V ROCE 2021     3 + 0 
CELKEM             10 

SHOWTIME 
REPRÍZ V ROCE 2021 1 + 0 
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Porovnání počtu představení na scéně v budově Městského divadla za poslední 
roky je uvedeno v následujícím grafu. 
 

 
 
 
 
 
Malá scéna ve dvoře 
 
Také na intenzitě činnosti na Malé scéně ve dvoře se projevila protiepidemická 
opatření. Na repertoáru zde v roce 2021 bylo 6 vlastních inscenací. Uskutečnilo 
se zde 46 vlastních představení (včetně 8 malých inscenačních projektů, z čehož 
3 proběhly online, 13 online pořadů = 11 pořadů z cyklu Dveře dokořán, 
Vitamín D a Vzpomínka naHá), 12 dovozových představení a koncertů, 1 akce 
v rámci pronájmů a 6 představení divadelního studia LAIK, tj. celkem 65 akcí.  
 
 
Vlastní inscenace v roce 2021 (reprízy na Malé scéně + zájezdy): 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
BLÁZNIVÉ NŮŽKY  
REPRÍZ V ROCE 2021  1 + 0 
CELKEM (vč. MD) 161 
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NORMÁLNÍ DEBIL 
REPRÍZ V ROCE 2021 0 + 2 
CELKEM (vč. MD)  84 

PODIVNÝ PŘÍPAD SE PSEM 
REPRÍZ V ROCE 2021    6 + 1 
CELKEM 26 

POCHYBY 
REPRÍZ V ROCE 2021      7 + 1 
CELKEM (vč. MD) 17 

NORMÁLNÍ DEBIL 2 
REPRÍZ V ROCE 2021     4 + 1 



 11 

 
 
 
 
 
 
 
VENKOV 
REPRÍZ V ROCE 2021        7 + 0 
 
 
 
 

 
 
 
Divadelní studio LAIK  
 

 
 
 
 
 
 
 
ČERTŮV ŠVAGR 
REPRÍZ V ROCE 2021  2 + 0 
CELKEM                              12 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
O ZTRACENÉM VEČERNÍČKOVI 
REPRÍZ V ROCE 2021       4 + 0 
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Kunětická hora 
 
I přesto, že se na venkovní scéně na vyhlídce hradu Kunětická hora v roce 2021 
neuskutečnila žádná dovozová představení, ani koncerty a 3 představení musela 
být zrušena, odehrálo se zde celkem 23 vlastních představení.  
 
 
Vlastní inscenace v roce 2021 na Kunětické hoře: 
  

 
 
 
 
 
 
 
TŘI VETERÁNI 
REPRÍZ V ROCE 2021 11 
CELKEM (vč. MD) 32 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOC NA KARLŠTEJNĚ 
REPRÍZ V ROCE 2021   12 
 
 

 
 
 
 
 
Zájezdová činnost 
 
Při zájezdové činnosti hostovalo VČD na dalších scénách v České republice, 
převážně však v Pardubickém, Královéhradeckém a Středočeském kraji.  
 
Celkem se uskutečnilo 19 zájezdových představení, která zhlédlo 7 145 diváků. 
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Rozdělení vlastních představení podle místa jejich uvádění je uvedeno 
v následujícím grafu. 

Počty všech představení a akcí za rok 2021 uvádí následující graf. 
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Festival smíchu 

GRAND Festival smíchu je soutěžní přehlídkou komediální tvorby divadel České 
republiky a je ceněn jak v odborných kruzích, tak pro svou kvalitu a zábavnost 
i mezi laickou veřejností. Přehled o počtu představení a návštěvnosti za dvacet 
ročníků festivalu uvádí následující tabulka. 

V roce 2021 byl vzhledem k epidemiologické situaci GRAND Festival smíchu 
naplánován výjimečně na květen. Bohužel ani v tomto termínu ho nebylo možné 
uskutečnit a nakonec byl bez náhrady zrušen. 

Rok 

Počet 
představení 
soutěžního 
programu 

Počet 
představení 

doprovodného 
programu 

Počet diváků 
soutěžního 
programu 

Počet diváků 
doprovodného 

programu 

Počet 
diváků 
celkem 

2001 7 10 3 388 1 861 5 249 

2002 8 12 3 336 1 073 4 409 

2003 7 12 2 847 1 547 4 394 

2004 7 12 2 968 1 369 4 337 

2005 7 20 2 662 2 862 5 524 

2006 7 18 2 982 2 770 5 752 

2007 7 18 2 727 3 114 5 841 

2008 7 22 3 044 3 845 6 889 

2009 7 21 2 887 5 257 8 144 

2010 7 16 2 750 2 476 5 226 

2011 7 13 2 620 1 881 4 501 

2012 7 18 2 846 2 740 5 586 

2013 7 17 2 650 2 296 4 946 

2014 7 17 2 911 2 264 5 175 

2015 7 13 3 050 1 187 4 237 

2016 7 13 3 088 2 129 5 217 

2017 7 13 2 996 1 878 4 874 

2018 7 13 2 921 1 901 4 822 

2019 7 19 2 987 2 297 5 284 

2020 7 17 2974 1918 4892 

Celkem 141 314 58 634 46 665 105 299 
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2. Návštěvnost

Návštěvnost ve VČD je vykazována ve dvou úrovních. Jednak podle počtu 
prodaných vstupenek na vlastní a dovozová představení - tento výkaz má 
především ekonomický význam pro propočet dalších ukazatelů, protože má 
vazbu na tržby za prodané vstupenky.  

Druhou úrovní je ukazatel celkového počtu všech diváků, který má spíše 
statistický význam a zahrnuje počty diváků na zájezdech a cizích akcích, kde 
není tržba za vstupenky příjmem pro VČD.  

Vlastní a dovozová představení a představení studia LAIK v roce 2021 navštívilo 
celkem 50 210 diváků. Dalších 2 701 diváků pak navštívilo akce v rámci 
pronájmů a 7 145 diváků zhlédlo představení VČD na některém ze zájezdů. 
Celkový počet všech diváků v roce 2021 je tedy 60 056. 

Vývoj počtu diváků od roku 2011, jak podle počtu prodaných vstupenek, tak 
celkový počet všech diváků, je uveden v následujícím grafu.   
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3. Abonentní skupiny 
 
Abonentní skupiny tvoří významnou diváckou základnu pro hlavní činnost VČD. 
Abonentní cykly jsou rozděleny na klasické roční, probíhající v jednom 
kalendářním roce, a premiérové, studentské a dětské, probíhající v jedné 
divadelní sezóně.  
 
Počet abonentů za poslední roky se pohybuje nad osmi tisíci, jak uvádí 
následující graf. V roce 2012 byla založena nová abonentní skupina v Hradci 
Králové (první představení se odehrála ve Filharmonii Hradec Králové, 
od listopadu 2012 do března 2015 jsme hráli v Klicperově divadle a od listopadu 
2015 hrajeme opět ve Filharmonii). Tuto abonentní skupinu navštěvuje 
cca 280 předplatitelů. Od roku 2015 hrajeme také v rámci abonentní skupiny 
v Divadle Karla Pippicha v Chrudimi. Tuto abonentní skupinu navštěvuje kolem 
170 předplatitelů. 
 
Vzhledem k tomu, že významnou část roku 2020 a 2021 byla divadla na základě 
protiepidemických opatření zavřená, nebylo v roce 2020 možné odehrát velkou 
část předplatitelských představení. V roce 2021 se tedy pokles předplatitelů ve 
statistikách ještě neprojevil, protože byla z převážné části dohrávána představení 
zakoupená předplatiteli ještě před vypuknutím pandemie. Někteří předplatitelé 
v průběhu roku neodehrané předplatné vrátili, ale nebyl to nijak významný 
počet. Většina předplatitelů představení buď navštívila, nebo využila možnosti 
přeložit si představení na jiný termín, případně na představení nepřišla a 
vstupenku nechala propadnout. 
 
Vývoj počtu předplatitelů od roku 2010 je uveden v následujícím grafu. Na rok 
2021 se nové předplatné neprodávalo, pouze se dohrávala neodehraná 
představení pro předplatitele roku 2020. 
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Velký důraz je kladen na zpřístupnění představení všem věkovým a sociálním 
vrstvám. Složení diváků v abonentních skupinách v roce 2020 (a 2021) je 
uvedeno v následujícím grafu. 
 
 

 
  
V grafu nejsou započítány skupiny v Hradci Králové a Chrudimi, ale pouze abonenti 
navštěvující VČD. 
 
 
Uvedené grafy znázorňují stav k 29. 1. 2020. V tu dobu již byl uzavřený prodej 
abonentních skupin, které do roku 2020 započítáváme. V průběhu roku měli 
předplatitelé vzhledem k okolnostem možnost neodehranou část předplatného 
vrátit. Této možnosti však využil velmi malý počet předplatitelů a navíc nevraceli 
předplatné celé, ale pouze jeho část, proto jsme již uvedená data neměnili. 
V roce 2021 se dohrávala neodehraná představení pro předplatitele roku 2020, 
proto je graf pro tento rok shodný s rokem minulým. 
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III. 
 DOPLŇKOVÁ ČINNOST 

Doplňková činnost je organizována a prováděna na podporu činnosti hlavní. 
Vymezení doplňkové činnosti a její provádění je uvedeno ve vnitřní směrnici 
o doplňkové činnosti.
Doplňková činnost zahrnuje především reklamní a propagační služby, scénickou 
výrobu pro cizí divadla, půjčování kostýmů a divadelní techniky a některé 
doprovodné a doplňkové akce. V roce 2021 činily výnosy z doplňkové činnosti 
2 105 tis. Kč a porovnání s předchozími roky je v následujícím grafu. 

Reklamní a propagační služby se podílí na výnosech z doplňkové činnosti 
nejvyšší měrou. Jejich výše je ovlivňována ekonomickou situací v ČR a z ní 
plynoucí ekonomická úspěšnost spolupracujících firem. Tato činnost je prováděna 
dlouhodobě a obnáší každoroční jednání s cca 70 firmami a institucemi. V roce 
2021 došlo ke snížení, které lze připsat na úkor koronavirové pandemie (viz 
následující graf).  
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V současné době má divadlo uzavřeno smlouvy o propagaci a reklamě se 40ti 
firmami a institucemi.  

Výnosy za jednotlivé doplňkové činnosti v roce 2021 jsou uvedeny 
v následujícím grafu. 

Z výše uvedeného vyplývá, že koronavirová pandemie se projevila především na 
poklesu tržeb z půjčovného kostýmů a z výroby dílen pro cizí divadla.  

Objem doplňkové činnosti je stále v porovnání se srovnatelnými divadly v ČR ve 
VČD zcela výjimečný a velice nadstandardní. 
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IV. 
ZAMĚSTNANCI 

 
Počty zaměstnanců 
   
Průměrný evidenční (přepočtený) počet pracovníků v roce 2021 byl 96,66, 
což je stále o 10,34 pracovníků nižší, než plánovaný stav 107 pracovníků. 
Průměrný počet zaměstnanců od roku 2016 je uveden v následujícím grafu. 
 

 
 
Stav zaměstnanců se dlouhodobě pohybuje pod plánovaným stavem 107 
zaměstnanců. S narůstající kapacitou představení a akcí je počet pracovníků 
nepostačující a musí být nahrazován využíváním zaměstnanců nad rámec 
jejich pracovní doby.  
 
Vývoj počtu zaměstnanců v uměleckém souboru lze považovat za stabilní a je 
uveden v následujícím grafu. 
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V. 
ROZBOR HOSPODAŘENÍ DIVADLA 

1. Výchozí stav

• Činnost VČD je financována z příspěvků zřizovatele a dalších veřejných
zdrojů, které kryjí cca 58 % nákladů hlavní činnosti.

• Je kladen důraz na propagaci činnosti divadla s cílem udržení divácké
návštěvnosti ve všech věkových kategoriích.

• Do roku 2021 vstupovalo VČD se zlepšeným hospodářským výsledkem
12 967 026,87 Kč.

• Hospodaření roku 2021 začalo VČD s celkovým stavem volných peněžních
prostředků ve výši 31 874 044,33 Kč.

• Koronavirová pandemie výrazně ovlivnila vlastní výnosy divadla a
zasáhla negativně do všech oblastí činnosti divadla.

2. Vývoj ekonomiky

Příspěvek na provoz v roce 2021 od statutárního města Pardubice jako 
zřizovatele byl 51 406 tis. Kč, tj. o 3 716 tis. Kč méně, než v roce 2020. 
Příspěvek se tak vrátil na úroveň roku 2019.  

Celkový meziroční pokles příspěvku na provoz byl -6,74 %, porovnání 
dlouhodobého vývoje od roku 2016 je zřejmé z následujícího grafu.  
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Příspěvek na provoz od Pardubického kraje je od roku 2017 na stejné výši a je 
reciprocitou za příspěvek MmP na Krajskou knihovnu (viz následující graf). V roce 
2021 byl snížen o příspěvek na GRAND Festival smíchu. 

Kulturní obslužnost Pardubického kraje Východočeským divadlem se 
pohybuje dlouhodobě nad 25 %. Z celkového příspěvku na provoz cca 51,4 mil. 
Kč by tak na Pardubický kraj měla připadat v roce 2021 částka 
cca 12,8 mil. Kč. 

Dotace MKČR z Programu státní podpory divadel ve výši 17 390 tis. Kč byla 
o 3 290 tis. Kč vyšší než v roce 2020.

Celkový nárůst veřejných zdrojů oproti nárůstu vlastních zdrojů a dlouhodobý 
trend těchto ukazatelů je zřejmý z následujícího grafu.  
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Z grafu je zřejmý výrazný dopad pandemie koronaviru na financování divadla.            
U veřejných zdrojů došlo k poklesu o 1 226 tis. Kč u vlastních výnosů pak o 
2 730 tis. Kč. 
 
Míra samofinancování se tak propadla oproti předchozím rokům pod hranici 20 % 
(viz následující graf).  
 

 
 
3. Výnosy  
 
Celkové výnosy ve VČD zaznamenaly v roce 2021 další meziroční pokles oproti 
roku 2020 o 3 592 tis. Kč, v důsledku již zmíněné pandemie. Přehled celkových 
výnosů od roku 2016 uvádí následující graf. 
 

 
 
 

 
Největší dopad v důsledku pandemie se již druhý rok projevil na výnosech 
z prodeje vlastních výrobků (vstupenek). V roce 2021 poklesly tržby za 
vstupné ve srovnání s rokem 2019 o více než polovinu!!! (viz následující graf) 
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Rok 2021 stejně jako předchozí byl z hlediska hospodaření divadla zcela 
výjimečný z důvodu již zmiňované pandemie a lze ho jen těžko srovnávat 
s předchozími roky a dlouhodobými trendy ve vývoji jednotlivých ukazatelů. 
To platí velkou měrou i pro vlastní tržby a dopad nepravidelnosti divadelního 
provozu a návštěvnosti na ekonomiku divadla nejlépe dokumentuje srovnání 
měsíčních tržeb ze vstupného za poslední tři roky. 
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U prodeje služeb v hlavní i doplňkové činnosti došlo rovněž k poklesu                     
o 802 tis. Kč oproti roku 2020, dlouhodobě však o cca 2 miliony Kč. (viz graf) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
4. Náklady 
 
V nákladové oblasti jsou pro hlavní činnost rozhodující jednoznačně osobní 
náklady (včetně pojištění), dále pak náklady na nakupované služby 
a spotřebovaný materiál. V doplňkové činnosti jsou to pak především služby 
a materiálové náklady.  
     
Vývoj celkových nákladů VČD je znázorněn v následujícím grafu. Z grafu je 
zřejmý nárůst nákladů v roce 2021 oproti roku 2020 o 9 350 tis. Kč. Z hlediska 
dlouhodobého trendu se však jedná o výrazný pokles nákladů.  
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Celkové osobní náklady jsou největší nákladovou položkou a jejich vývoj je 
uveden v následujícím grafu. V roce 2021 bylo možno dorovnat vzniklý propad 
mzdových nákladů (dluh vůči zaměstnancům) z roku 2020 a to především díky 
mimořádným opatřením Ministerstva kultury ČR k odstranění dopadů pandemie 
v rámci Programu státní podpory profesionálních divadel a profesionálních 
orchestrů a pěveckých sborů. Podrobnější údaje jsou uvedeny v samostatné 
kapitole o mzdách níže.  

Náklady na materiál jsou ovlivňovány náročností jednotlivých inscenací 
na použitý materiál a jeho cenu, a to jak na vlastní inscenace, tak i na inscenace 
vyráběné pro jiná divadla. I zde se projevil vliv snížení počtu připravovaných 
inscenací z důvodu koronavirové pandemie. 
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Omezení výkonnosti divadla v důsledku koronavirové pandemie se promítá 
výrazně i do nákladů na služby, které již druhým rokem poklesly na zhruba jednu 
polovinu předcházejících hodnot.  

 

  
 
   
 
5. Mzdové prostředky 
 
Mzdové náklady zůstávají nadále největší nákladovou položkou a současně 
nejcitlivějším nástrojem pro stabilitu činnosti VČD. 
 
Po vypuknutí koronavirové pandemie v roce 2020 přijalo vedení divadla 
z opatrnosti úsporná opatření, která se nejvíce promítla do snížení mzdových 
nákladů, tedy mezd zaměstnanců. Nejen že byl zastaven meziroční nárůst (cca 
3 000 tis. Kč), ale došlo k dalšímu snížení mzdových nákladů oproti roku 2019. 
Výše podpory MKČR v rámci mimořádných opatření z Programu státní podpory 
divadel nebyla do listopadu 2021 známa. 
V roce 2021, díky mimořádným opatřením Ministerstva kultury ČR k odstranění 
dopadů pandemie v rámci Programu státní podpory divadel, bylo možno 
„dorovnat“ dopad roku 2020 a vrátit tak náklady na mzdy na úroveň 
dlouhodobého trendu (viz graf).   
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Náklady na OON a honoráře hostujících umělců zůstávají nadále v hlubokém 
poklesu z důvodů zrušených představení (viz grafy). 
 

     
 
 
 
Narovnání mzdových nákladů na zaměstnance v roce 2021 do úrovně 
dlouhodobého trendu znamenalo i zvýšení průměrné mzdy ve VČD na 
41 636,- Kč. Jak z výše uvedeného vyplývá, zvýšení mzdových nákladů a tedy i  
mezd zaměstnanců divadla, i když opodstatněné, je výjimečné z důvodu 
dorovnání výpadku (dluhu) v roce 2020 a v roce 2022 se již předpokládá v nižší 
výši. 
V přepočtu na plánovaný stav zaměstnanců zůstává průměrná mzda stále 
pod celostátním průměrem, jak je zřejmé z grafu.  
(rok 2021 v ČR = údaj za II. čtvrtletí) 
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Limit mzdových prostředků byl pro rok 2021 stanoven rozpočtem ve výši  
48 297 000,- Kč a bylo čerpáno  48 296 243,- Kč, jak je uvedeno v následující 
tabulce.  
 

 
Mzdový limit nebyl vyčerpán o 757,- Kč.   
 
 
6. Pohledávky a závazky 

 
Pohledávky za odběratele ke dni 1. 1. 2021 činily celkem 687 665,- Kč. 
Ke dni 31. 12. 2021 byl stav pohledávek celkem 896 985,- Kč. Po lhůtě 
splatnosti do 30 dnů činily 50 860,- Kč, 31 až 60 dnů činily 14 984,- Kč, 90 až 
180 dnů činily 5 250,- Kč a více než 180 dní činily 587 848,- Kč. Za problémovou 
lze považovat pohledávku za KVART Production s.r.o., která dluží 491 535,- Kč 
za pronájem jevištní výpravy muzikálu SHREK. Společnosti byla zaslána 
předžalobní výzva.  Pohledávky jsou pravidelně vymáhány.   

 
Krátkodobé závazky ke dni 31. 12. 2021 za dodavateli činí 2 371 361,31 Kč  
a všechny jsou ve lhůtě splatnosti.   
 

7. Použití fondů 

Čerpání mzdových prostředků ve vztahu k limitu  Kč 

Mzdové prostředky 2021 – skutečné čerpání  48 296 243 
Limit mzdových prostředků pro rok 2021 48 297 000 
Procento čerpání 99,998 % 
Nedočerpaný limit 757 
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Konečný stav ke dni 31 .12. 2021 

Použití a zůstatky fondů - 2021 
Fond dlouhodobého majetku:   č. účtu: 401 
Počáteční stav k 1. 1 .2021         6 722 895,49 Kč  
Nákup  DHM:          3 977 250,00 Kč  
Odpisy DHM:  -          821 371,27 Kč  
Konečný stav k  31. 12. 2021          9 878 774,22 Kč  
     
Fond odměn:   č. účtu: 411 
Počáteční stav k 1. 1. 2021  406 077,21 Kč 
  rozdělení hosp. výsl. 3 500 000,00 Kč 
  čerpání z fondu 0,00 Kč 
Konečný stav k  31. 12. 2021   3 906 077,21 Kč 
     
Fond kulturních a soc. potřeb:   č. účtu: 412 
Počáteční stav k 1. 1. 2021  245 061,03 Kč 
Tvorba:             965 924,86 Kč  
Dary:  -            91 000,00 Kč  
Příspěvek na stravenky:  -          844 115,00 Kč  
Konečný stav k  31. 12. 2021             275 870,89 Kč  
     
Fond rezervní z HV:      č. účtu: 413 
Počáteční stav k 1. 1. 2021            200 645,36 Kč  
rozdělení hosp. výsledku  9 467 026,87 Kč 
posílení fondu investic  -8 500 000,00 Kč 
čerpání z fondu  0,00 Kč 
Konečný stav k  31. 12. 2021          1 167 672,23 Kč  
      
Fond rezervní z ost. titulů:      č. účtu: 414 
Počáteční stav k 1.1.2021                          -   Kč  
  tvorba           357 040,00 Kč  
  čerpání -        357 040,00 Kč  
Konečný stav k  31. 12. 2021                           -   Kč  
      
Fond reprodukce majetku:   416 
Počáteční stav k 1. 1. 2021            766 824,61 Kč  
Odpisy:             821 371,27 Kč  
posílení fondu investic   8500000 
čerpání  -       3 977 250,00 Kč  
     
     
     
Konečný stav k  31. 12. 2021          6 110 945,88 Kč  
     
Neuhrazená ztráta z min.let:   č. účtu: 432 
Počáteční stav k 1. 1. 2021   0 Kč 

VI. 
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 
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V hospodářském výsledku roku 2021 vykazuje Východočeské divadlo Pardubice 
ztrátu z hlavní činnosti  - 248 150,32 Kč a zlepšený hospodářský výsledek 
v doplňkové činnosti ve výši 273 882,71 Kč. Celkem tedy zlepšený hospodářský 
výsledek ve výši 25 732,39 Kč. 

Návrh na rozdělení hospodářského výsledku  

Vedení VČD navrhuje přidělit celou částku do rezervního fondu. 

Zlepšený hospodářský výsledek 2021    25 732,39 Kč 
Příděl do rezervního fondu (min. 20 %) 25 732,39 Kč 
Příděl do fondu odměn      0 Kč 
Zůstatek hospodářského výsledku (ztráty) 0 Kč 

VII. 
ZÁVĚR 

Rok 2021 byl z hlediska hospodaření divadla zcela výjimečný z důvodu již 
zmiňované pandemie a lze ho jen těžko srovnávat s předchozími roky a 
dlouhodobými trendy ve vývoji jednotlivých ukazatelů. 

Porovnání s problémovým rokem 2020 ukazuje na pokles celkových výnosů 
v roce 2021 o 3 592 tis. Kč, který je způsobený především sníženým 
příspěvkem na provoz od MmP o 3 716 tis. Kč. 

Celkové náklady v roce 2021 oproti roku 2020 stouply o 9 350 tis. Kč a to 
především nárůstem osobních nákladů o 8 061 tis. Kč. 

Přestože došlo k výraznému poklesu vlastních výnosů v roce 2021, je dosažená 
tržba ze vstupného ve výši 13 079 tis. Kč zcela mimořádná a svědčí o velkém 
úsilí divadla udržet provoz pro diváckou veřejnost i za cenu mimořádných 
opatření. Uzavřít zcela provoz tak, jak to učinilo několik divadel v ČR 
nepovažovalo vedení za rozumné opatření a to nejen z ekonomického hlediska. 

Mírného zlepšeného hospodářského výsledku ve výši 25 732,39 Kč bylo 
dosaženo především díky zvýšené dotace MKČR z Programu státní podpory 
divadel a to oproti roku 2020 o 3 290 tis. Kč.  

-   *   - 
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I. ROZBOR ČINNOSTI 
 
 

Nový rok, který jsme přivítali v polovině 52. koncertní sezony, bohužel nepřinesl kýžená rozvolnění 

protiepidemických opatření. Kvůli nadále přetrvávající epidemii koronaviru stále nebylo možné 

pořádat koncerty s publikem. Orchestr i management filharmonie stál opět před rozhodnutím, jakými 

nahrávacími projekty nahradit naplánované koncerty, které – až na výjimky – musely být zrušeny.  

LEDEN 

V lednu jsme pod taktovkou šéfdirigenta Stanislava Vavřínka natočili Dvořákovu Serenádu E dur pro 

smyčcový orchestr op. 22. Náročná pětivětá kompozice prověřila kvality smyčcové sekce orchestru a 

stala se základem pro budoucí CD, jež vyjde u prestižní nizozemské nahrávací společnosti Brilliant 

Classics.  

V pátek 22. ledna filharmonie účinkovala na streamovaném koncertě ze Sukovy síně Domu hudby 

„Hrajeme spolu za Pardubice VII“. Původní velkolepý záměr uspořádat koncert v enteria areně pro 

několik tisíc lidí ustoupil skromnější variantě, ovšem umělecká úroveň koncertu byla vysoká. Orchestr 

vedl indický dirigent Debashish Chaudhuri a sólistkou byla mezzosopranistka Ester Pavlů, jež se stejnou 

lehkostí a samozřejmostí přednesla melodie operní, muzikálové i filmové. Po skončení přenosu plynule 

navázal stream basketbalového utkání mezi BK JIP Pardubice a BK Opava ze Sportovní haly Dašická. 

Částka, kterou lidé přispěli prostřednictvím virtuálních vstupenek, byla v plné výši věnována 

očkovacímu centru Pardubické nemocnice. Radost z vydařeného večera korunovalo vítězství domácího 

týmu! 
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ÚNOR 

V prvních únorových dnech realizovala filharmonie nahrávku programu, který měl zaznít v lednu na 

abonentních koncertech: Dvojkoncert pro housle a violoncello a moll op. 102 J. Brahmse a Koncertantní 

symfonii pro housle a violoncello W. A. Mozarta (v originálním znění je skladba určena houslím a viole). 

Pod taktovkou šéfdirigenta Stanislava Vavřínka zazářili sólisté Leoš Čepický a Michal Kaňka. Nahrávka 

vznikla ve spolupráci s Hudební fakultou Akademie múzických umění v Praze a je předmětem jednání 

o vydání na CD u britské nahrávací společnosti Nimbus. 

Ve dnech 22. – 26. 2. byl orchestr k dispozici mladým adeptům dirigentské profese při mezinárodních 

dirigentských kurzech. Do Pardubic přijeli dirigenti a dirigentky z Jižní Koreje, Japonska, Španělska, 

Itálie a České republiky. Závěrečný koncert kurzů se nemohl uskutečnit, přesto frekventanti pod 

vedením Maestra Martina Siegharta načerpali mnoho nových zkušeností a dovedností. 

 

 

 

BŘEZEN 

Ryze klasicistní repertoár byl na programu natáčení pro Český rozhlas, stanici D-dur. Pod taktovkou 

Marka Štilce vznikl záznam Mozartovy Symfonie č. 35 D dur, Koncertu pro klarinet a orchestr A dur 

téhož autora a Beethovenova Symfonie č. 2 D dur. Sólového partu klarinetového koncertu se ujal 

znamenitý Irvin Venyš. Český rozhlas zařadil záznam do vysílání na Pondělí velikonoční 5. dubna 2021. 

Zahajovací koncert festivalu Pardubické hudební jaro 14. 3. byl svěřen Komorní filharmonii Pardubice. 

Orchestr o dva dny dříve natočil skladby A. Dvořáka, jemuž byl koncert zasvěcen. Zazněla Serenáda E 
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dur pro smyčcový orchestr op. 22 a Koncert pro housle a orchestr a moll v podání koncertního mistra 

České filharmonie Jiřího Vodičky. Za dirigentským pultem stál Jan Talich. 

Mimořádný nahrávací projekt proběhl ve dnech 24. a 25. března. Pod taktovkou Petra Popelky, 

šéfdirigenta Norského rozhlasového orchestru a hlavního hostujícího dirigenta Janáčkovy filharmonie 

Ostrava, byly natočeny skladby britských autorů: Serenáda pro tenor, lesní roh a smyčce Benjamina 

Brittena a ve světové premiéře Pět sonetů pro tenor a smyčcový orchestr od soudobého, zejména ve 

Velké Británii ceněného autora, Iaina Bella. Obsazení sólistů bylo prvotřídní. Hornového partu 

v Serenádě se ujala Kateřina Javůrková, sólohornistka České filharmonie. Tenorový part obou skladeb 

byl svěřen Petru Nekorancovi, jednomu z nejúspěšnějších pěvců mladé generace. Režie 

audiovizuálního záznamu se ujal zkušený Patrik Ulrich, který je již podepsán pod několika úspěšnými 

projekty Komorní filharmonie Pardubice. Záznam jsme nabídli České televizi a doufáme v kladné přijetí 

a následné vysílání na stanici ČT Art.  
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DUBEN 

S teplejším počasím obnovilo žesťové kvinteto Komorní filharmonie Pardubice open-air koncerty pro 

klienty domovů pro seniory napříč Pardubickým krajem. V pořadí již třetí iniciativa hudebníků 

„Filharmonie seniorům III“ zavedla hráče tentokrát do Ústí nad Orlicí, Heřmanova Městce, Holic a dvou 

pardubických domovů. 

K filharmonii se po předešlé úspěšné spolupráci vrátil klavírista a dirigent Lukáš Klánský, s nímž 

filharmonici natočili mozartovský program, předehru k opeře La Clemenza di Tito a Koncert pro klavír 

a orchestr F dur KV 459. Audiovizuální nahrávka je určená pro TV Noe. 

V neděli 18. dubna se Komorní filharmonie Pardubice účastnila nevšedního divadelního projektu. Ve 

spolupráci s Opera Studio Praha a Confer-O-Matic vzniklo originální divadlo ve 3D virtuální realitě. 

Online koncert z Betlémské kaple v Praze mohli diváci sledovat prostřednictvím svých počítačů a 

mobilů, přidanou hodnotou byla možnost vstoupit do virtuálního světa počítačové hry. Skvělí pěvečtí 

sólisté byli Karolína Cingrošová, Anita Jirovská, Barbora Ďubeková a Daniel Klánský. Hostem večera byl 

houslista Pavel Šporcl, koncert dirigoval Sébastien Bagnoud a slovem provázel Václav Žmolík. Mohlo 

by se zdát, že filharmonie zajišťovala pouze hudební doprovod zmíněným sólistům, avšak v rámci 

programu dostala i vlastní prostor, když znamenitě interpretovala Beethovenovu Symfonii č. 6 F dur 

op. 68 a předehru Hebridy F. Mendelssohna-Bartholdyho. 

V posledních dubnových dnech se orchestr opět věnoval natáčení. Přední český violoncellista Petr 

Nouzovský si Komorní filharmonii Pardubice vybral k natočení Dvořákova Koncertu pro violoncello a 

orchestr h moll a niterné skladby Klid lesa téhož autora. Taktovky se chopil šéfdirigent Stanislav 
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Vavřínek. Zmíněné kompozice doplní na CD dříve natočenou Serenádu E dur pro smyčcový orchestr. 

Dvořákovské CD vyjde u Brilliant Classics ještě do konce roku. 
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KVĚTEN 

Na počátku května jsme již tradičně odehráli koncert v rámci festivalu Kocianovo Ústí, samozřejmě 

v online prostoru. Laureát Kocianovy houslové soutěže z roku 2019 Daniel Matejča měl přislíben 

koncert s naší filharmonií již v loňském roce, ten se však z důvodu pandemie nemohl uskutečnit. 

Pořadatelé soutěže a festivalu tentokrát přistoupili ke streamu. Audiovizuální záznam koncertu byl 

pořízen v Sukově síni Domu hudby 5. května a o den později se vysílal prostřednictvím webu a 

sociálních sítí festivalu. Na programu byl náročný Prokofjevův Koncert pro housle a orchestr č. 1 D dur. 

Orchestr se představil v Legendách Antonína Dvořáka a Mozartianě P. I. Čajkovského, v níž se 

exponovaného houslového sóla bravurně zhostil zástupce koncertního mistra Libor Ježek. 

Příjemná spolupráce čekala na filharmoniky uprostřed měsíce, kdy k orchestru zavítal bývalý 

šéfdirigent Leoš Svárovský, který právě slavil 60. narozeniny. Vedle ředitele filharmonie Pavla Svobody 

mu na pódium Sukovy síně přišel pogratulovat také náměstek primátora Jan Mazuch. Atmosféra 

natáčení byla velmi přátelská, což se projevilo i ve výsledné nahrávce, kterou měli posluchači možnost 

vyslechnout na stanici ČRo D-dur 22. května. Na programu byl původní abonentní program: Concerto 

in Es „Dumberton Oaks“ I. Stravinského, Suita pro smyčce a varhany G dur O. Respighiho se sólistkou 

Michaelou Káčerkovou a Symfonie č. 94 G dur „S úderem kotlů“ J. Haydna. 

Žesťové kvinteto KFP zavítalo do dalších míst Pardubického kraje a tentokrát potěšilo klienty domovů 

pro seniory v Chrudimi, Chocni, Bystrém, Poličce, Přelouči a Pardubicích.  
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Komorní filharmonie Pardubice se rozhodla podpořit žáky základních uměleckých škol a vyhlásila první 

kolo soutěže „Hraj online!“ s uzávěrkou 15. května. Reagovali jsme tak na neblahou situaci českého 

uměleckého školství, kdy žákům bylo znemožněno stýkat se se svými pedagogy, rozvíjet dále svůj talent 

a účastnit se soutěží, které byly zcela zrušeny ve dvou školních rocích po sobě. Cílem bylo nahradit 

zrušené edukativní projekty, udržet kontakt s různými věkovými skupinami posluchačů a zejména 

připravovat si budoucí generace abonentů i potencionálních hráčů a zaměstnanců. V prvním kole 

hodnotila odborná porota složená z hráčů filharmonie a pedagogů Konzervatoře Pardubice zaslané 

audiovizuální nahrávky. Patnáct základních uměleckých škol v Pardubickém kraji nominovalo celkem 

55 soutěžících! Ti nejlepší postoupili do finálového kola, které již bylo plánováno prezenčně v závislosti 

na aktuálních protiepidemických opatřeních. 

 

ČERVEN 

Epidemie koronaviru i díky narůstajícímu počtu očkovaných konečně ustoupila a pořadatelům bylo 

umožněno pořádat koncerty s publikem! I když nebylo možné obsadit plnou kapacitu sálu a nutnou 

součástí se staly testy, potvrzení a zvýšená hygiena, okamžitě jsme začali připravovat mimořádné 

koncerty a také finálové kolo soutěže „Hraj online!“. To proběhlo v Sukově síni Domu hudby 16. června. 

Finálová porota v čele s houslovým virtuózem Václavem Hudečkem ocenila nejlepší soutěžící v oborech 

hra na smyčcové nástroje, hra na dechové nástroje dřevěné, hra na dechové nástroje žesťové a hra na 

klavír. Vítězové jednotlivých kategorií získali věcné ceny, především však dostanou příležitost 

k natočení profesionální audiovizuální nahrávky a zúčastní se masterclass vedené hráči Komorní 
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filharmonie Pardubice. První ročník soutěže měl velmi vysokou úroveň. Dost možná je mezi laureáty 

budoucí hráč orchestru! 

První koncert s publikem se v Sukově síni Domu hudby odehrál 2. června. Jednalo se o absolventský 

koncert Konzervatoře Pardubice, která byla pořadatelem. V bezmála dvouhodinovém koncertu 

orchestr doprovodil hned sedm vynikajících studentů, dvě zpěvačky, jednoho pěvce, dvě flétnistky, 

violoncellistku a klavíristku. Koncert měl vysokou úroveň i díky jistému vedení šéfdirigenta KFP 

Stanislava Vavřínka.  

Následovaly jednodenní dirigentské kurzy pro studenty dirigování na pardubické konzervatoři, vedené 

opět Stanislavem Vavřínkem. 

V sobotu 12. června jsme ve spolupráci s East Bohemian Airport a.s. uspořádali mimořádný koncert ve 

druhém letištním terminálu. Se zástupci zřizovatele Statutárního města Pardubice, Pardubického kraje, 

sponzory, mecenáši a dalšími čestnými hosty jsme symbolicky oslavili znovuobnovení kulturního života 

a současně letové sezony na pardubickém letišti. Na programu byly slavné melodie stříbrného plátna, 

sólistkou večera byla sopranistka Patricia Janečková a celý koncert sestavil a řídil šéfdirigent Stanislav 

Vavřínek. 

Klasické abonentní koncerty druhé části 52. abonentní sezony zaznít nemohly. Během měsíce června 

probíhalo vypořádání plateb za neuskutečněné koncerty. Management filharmonie stál zároveň před 

obtížným rozhodnutím, zda na budoucí 53. koncertní sezonu vůbec předplatné nabízet. S některými 

omezeními, např. redukovaným počtem posluchačů v sále, totiž musíme bohužel počítat i do 

budoucna. Přistoupili jsme prozatímně pouze k prodeji jednotlivých vstupenek a teprve budoucnost 

ukáže, zda to bylo rozhodnutí správné. Jednotlivé vstupenky byly tak do prodeje uvolněny již na dva 

červnové koncerty, které by se za normálních okolností odehrály v abonmá. Program koncertů 15. a 

16. června vycházel z původního záměru uctít výročí skladatele Antonína Dvořáka, s ohledem na

potřebu redukovat počet hráčů nad rámec obsazení orchestru však nezazněly Slovanské tance ani 

Koncert pro violoncello a orchestr h moll, nýbrž Dvořákova komornější Česká suita op. 39, Symfonie č. 

35 D dur KV 385 J. Haydna a Čajkovského Variace na rokokové téma op. 33, v nichž se sólového partu 

ujal koncertní mistr violoncell České filharmonie Václav Petr. Celý program nastudoval šéfdirigent KFP 

Stanislav Vavřínek. 

Po dlouhé covidové pauze čekal orchestr první zahraniční zájezd, který nás zavedl k našim sousedům 

na Slovensko. Komorní filharmonie Pardubice zavítala s dokonale zažitým programem z předešlých 

dvou koncertů v Sukově síni do malebné obce Gbeľany u Žiliny. Na tamním zámku jsme zakončili 3. 

ročník festivalu Pro musica nostra Thursoviensi a odvezli si pozvání opět napřesrok! 

Smyčcové kvarteto složené z hráčů Komorní filharmonie Pardubice a vystupující pod názvem Aquartet 

reprezentovalo filharmonii hned dvěma komorními koncerty v Pardubicích. První z nich se uskutečnil 

v sobou 19. června na terase Galerie Café v Tyršových sadech a stal se součástí oslav francouzského 

Svátku hudby. Celodenní hudební program připravila a organizovala Alliance Française de Pardubice. 

Podruhé soubor vystoupil 30. června v Aule Univerzity Pardubice v rámci koncertu organizovaném na 

pomoc moravským obcím, které předešlý týden zpustošilo tornádo. 

Napočtvrté se podařilo realizovat koncert na festivalu Lípa Musica, jehož konání bylo předtím v srpnu 

2020, říjnu 2020 a dubnu 2021 odloženo. V prostředí venkovního amfiteátru v Novém Boru orchestr 
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odehrál koncert složený z populárních filmových melodií. Jako dirigent, klavírista, aranžér a moderátor 

se představil oblíbený dirigent Jan Kučera, s nímž filharmonie vystupuje často a ráda a na kterého se 

těšíme též v příští sezoně! 
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ČERVENEC 

Během letních prázdnin účinkovala Komorní filharmonie Pardubice na několika festivalových 

koncertech. První prázdninový den odehrálo komorní uskupení KFP open-air koncert v rámci festivalu 

Léto na Příhrádku, organizovaném Krajskou knihovnou v Pardubicích. Ačkoliv během koncertu silně 

pršelo, několik desítek posluchačů si pod deštníky vychutnalo program složený ze slavných 

muzikálových melodií.  

Celá filharmonie zavítala 7. 7. 2021 na Národní festival Smetanova Litomyšl, kde je v posledních letech 

pravidelným hostem. V zaplněném Smetanově domě si posluchači vychutnali operní galakoncert 

tenoristy Petra Nekorance a sopranistky Jany Šrejmy Kačírkové, která na poslední chvíli nahradila 

onemocnělou Simonu Šaturovou. I přes nutnou změnu programu a zdravotní indispozici též Petra 

Nekorance, kterého ke konci koncertu trápily nemocné hlasivky, podali všichni interpreti bravurní 

výkon, a to i díky skvělému vedení dirigenta Łukasze Borowicze. 



S t r á n k a  13 | 33 

Následovala zasloužená dovolená a na jejím konci „rozehrávky“ na náročný program, který 

filharmoniky čekal počátkem srpna. 

Smyčcové kvarteto Aquartet ještě zavítalo do krásných prostor loveckého zámečku Karlštejn, kde 29. 

července odehrálo komorní koncert s klasickým programem.  

SRPEN 

Organizátoři festivalu Hudba v zahradách a zámku Kroměříž přizvali k závěrečnému koncertu 22. 

ročníku 1. 8. 2021 orchestr KFP s dirigentem Františkem Mackem, čerstvým debutantem festivalu 

Pražské jaro. Sólistou byl talentovaný mladý klavírista Jan Schulmeister, nejmladší člen PETROF Art 

Family a držitel mnoha ocenění, např. 2. ceny na soutěži Concertino Praga 2021. Na koncertě 

ve Skleníku Květné zahrady provedl brilantní Prokofjevův Koncert pro klavír a orchestr č. 1 Des dur. 

Filharmonie se představila předehrou Egmont L. van Beethovena a především Slovanskými tanci A. 

Dvořáka, jejichž kompletní 1. řada vyplnila druhou polovinu koncertu. Orchestr posílen o víc než 

desítku hráčů v dechové, bicí i smyčcové skupině podal strhující výkon a dočkal se zasloužených ovací. 

Další festivalovou zastávkou se stala východočeská Solnice a festival F. L. Věka. Nastudování 

populárněji laděného programu ve Společenském domě v Solnici se 5. 8. 2021 ujal dirigent a 

saxofonista Felix Slováček mladší. V několika písních mu byla na pódiu partnerkou též jeho sestra Anna 

Julie Slováčková. Záběry a ukázky z koncertu byly použity štábem České televize v dokumentu o Anně 

Julii Slováčkové.  
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Po dovolené se filharmonici sešli v Sukově síni Domu hudby k natáčení pro stálého zahraničního 

partnera, jímž je vydavatelství NAXOS. Pod taktovkou dirigenta Daria Salviho ve dnech 27. – 31. 8. 2021 

natočili výběr z baletní hudby Giacoma Meyerbeera.  

Na zámek Karlštejn se 26. 8. 2021 vydalo další z komorních souborů KFP. Dechové trio Auric potěšilo 

posluchače výběrem skladeb z období klasicismu a 20. století.  

 

ZÁŘÍ 

V září jsme odstartovali pozimní maraton koncertů. Mezi dlouhodobě plánované koncerty a natáčení 

jsme totiž byli nuceni přesunout neuskutečněné koncerty ze zimních a jarních měsíců, kdy se koncerty 

nemohly konat z důvodu pandemie. Platí to rovněž o koncertu 5. 9. 2021 v Řevnicích, jenž se měl 

původně realizovat již v květnu. Hostem malebného lesního divadla jsme byli již poněkolikáté, a to opět 

pod vedením dirigenta indického původu Debashishe Chaudhuriho. Sólistou koncertu byl legendární 

houslista Václav Hudeček. 

V náhradním termínu se odehrál i natáčecí projekt 7. 9. 2021. Pro městské slavnosti k výročí 500 let od 

narození Viléma z Pernštejna jsme ve spolupráci s dirigentem Václavem Luksem, režisérem Petrem 

Václavem a filmovým štábem Mimesis Film realizovali audiovizuální nahrávku Händelovy Hudby ke 

královskému ohňostroji. Diváci ji zhlédli v premiéře během slavnostního programu dne 9. 10. 2021 na 

velkoplošné obrazovce na břehu řeky Labe v Pardubicích. Kromě poslechu velkolepého barokního díla 

v autentické interpretaci si diváci užili i skutečný ohňostroj v choreografii Tomáše Libicha.  

Následovaly zahajovací koncerty 53. koncertní sezony. Z důvodu stále aktuální pandemie koronaviru 

Covid 19 vedení KFP přechodně upustilo od prodeje abonentních vstupenek, koncerty proto nazýváme 

„klasické“, nikoliv „abonentní“ jako doposud. Věříme, že nejpozději s novou sezonou bude možné se 

k prodeji abonmá vrátit. Slavnostní zahajovací koncerty proběhly ve dnech 13., 14. a 15. 9. 2021 pod 

vedením šéfdirigenta KFP Stanislava Vavřínka. V roli sólisty se představil houslový virtuóz Pavel Šporcl. 
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Mozartovské operní gala v rámci MHF Český Krumlov jsme odehráli v náhradním termínu 17. 9. 2021 

v zámecké jízdárně. Dirigování se ujal Jan Kučera, sólisty byli nadějní mladí pěvci Tereza Štěpánková, 

Daniel Matoušek a náš nejúspěšnější basbarytonista, a to i v mezinárodním měřítku, Adam Plachetka.  

V rámci velkolepého nahrávacího projektu Češi ve Vídni jsme ve dnech 22. – 26. 9. 2021 pod vedením 

Marka Štilce natočili již 5. díl kompletu orchestrálních děl Pavla Vranického pro vydavatelství NAXOS.   

S novým školním rokem se komorní soubory KFP s radostí rozjely do základních i mateřských škol, 

v nichž realizovaly oblíbené výchovné koncerty. V září naši hráči zavítali do speciální základní školy 

Svítání v Pardubicích, dále do Řetové, Dlouhé Třebové a Dobříkova.  

ŘÍJEN 

Během podzimu zahrála Komorní filharmonie Pardubice opakovaně na různých pódiích v Praze. Dne 3. 

10. 2021 orchestr vystoupil ve Dvořákově síni Rudolfina v rámci festivalu Mladá Praha. Pod taktovkou

Ondřeje Soukupa se za doprovodu KFP představili vítězové interpretačních soutěží klavírista Matouš 

Zukal, violoncellista Yuya Okamoto a v sólové skladbě též pardubický varhaník Adam Suk. 

Následujícího dne 4. 10. 2021 vystoupilo žesťové sexteto KFP s pestrým programem v rámci Svátku 

seniorů v Paláci Atrium Pardubice.  

Koncertní maraton pokračoval koncertem 5. 10. 2021 v Betlémské kapli v Praze u příležitosti zahájení 

akademického roku ČVUT. Nastudování programu z děl W. A. Mozarta, L. van Beethovena a Karla 

Stamice se ujal Marek Štilec. Sólistou byl fagotista Ondřej Šindelář, jenž se podílel též na nové notové 

edici Koncertu pro fagot a orchestr C dur K. Stamice, z níž zazněl koncert živě vůbec poprvé. 
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Hosty klasických koncertů v Sukově síni byli ve dnech 11., 12. a 13. 10. 2021 renomovaní sólisté Jitka 

Čechová, Jan Talich a Jan Páleníček, společně vystupující v souboru Smetanovo trio. V jejich 

interpretaci zazněla skladba J. V. H. Voříška Grand Rondeau, podle níž získaly říjnové klasické koncerty 

svůj podtitul. Velký ohlas měla u posluchačů také Schubertova Symfonie č. 5 B dur a Debussyho 

půvabná suita Dětský koutek ve zdařilém nastudování Marka Prášila.  

Koncert se stejným programem filharmonie reprízovala v Náchodě dne 14. 10. 2021, kde se stal 

koncert součástí abonentního cyklu v Městském divadle Dr. Josefa Čížka, jinak též „Beránku Náchod“.  

 

Ve Dvořákově síni Rudolfina jsme hráli opět 19. 10. 2021, tentokrát v rámci festivalu Nekonvenční 

žižkovský podzim. Koncert s objevnou dramaturgií (vedle koncertů Haydna a Beethovena zazněly dva 

koncerty Antonína Krafta) dirigoval Tomáš Židek, sólových partů se ujali Dominika Weiss Hošková, 

Daniel Wiesner, Jakub Fišer a Jiří Hošek, který je zároveň pořadatelem festivalu. 

Už 21. 10. 2021 vystoupila filharmonie s novým programem v rámci abonentní řady Chrudimské 

besedy v esteticky i akusticky nádherném Fibichově sále Muzea v Chrudimi. Sólový prostor byl dán 

Vojtěchu Podroužkovi, prvnímu hobojistovi KFP, který za doprovodu „svého“ tělesa přednesl Koncert 

pro hoboj a malý orchestr D dur R. Strausse. Orchestr při této spolupráci prvně spolupracoval 

s dirigentem Robertem Kružíkem, novým šéfdirigentem Filharmonie Bohuslava Martinů Zlín. 

Milá povinnost čekala na houslové duo LuciaZuza dne 25. 10. 2021, kdy proběhlo slavnostní otevření 

Památníku Zámeček v Pardubicích. Muzeum paměti národa otevřelo zcela novou expozici za 

přítomnosti mnoha čestných hostů právě za hudebního doprovodu dvou členek KFP, které pro tuto 

příležitost nastudovaly mimo jiné českou státní hymnu v novém aranžmá Vladimíra Popelky. 

Výchovné koncerty na půdě základních a mateřských škol se v říjnu odehrály v Rokytnu, Rosicích, 

Knířově, Srchu a Bojanově. 
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Na počet výkonů bohatý měsíc říjen završili filharmonici na festivalu Trutnovský podzim reprízou 

srpnového koncertu v Solnici s Felixem a Annou Julií Slováčkovými. 

LISTOPAD 

O dušičkách 2. 11. 2021 filharmonie vystoupila v rámci festivalu Euro Art Praha v sále Martinů 

v Lichtenštejnském paláci na Malé straně. Pod taktovkou Tomáše Braunera, šéfdirigenta Symfonického 

orchestru hl. m. Prahy FOK, se nejprve zaskvěla smyčcová sekce orchestru provedením Dvořákovy 

Serenády E dur. V druhé části večera zazněl málo uváděný klavírní koncert Karla Kovařovice v podání 

Marka Kozáka.  

Duo LuciaZuza odehrálo 3. 11. 2021 komorní koncert na zámku Karlštejn. Jednalo se o již třetí 

vystoupení členů KFP v pozdně barokním zámečku uprostřed Žďárských lesů, kam se budeme 

v budoucnu opět rádi vracet.   

Následující klasické koncerty, které proběhly v Sukově síni Domu hudby 8. a 10. 11. 2021, se zařadily 

mezi nejpamátnější koncerty našeho orchestru. Stalo se tak především díky mimořádné sólistce, která 

svým uměním opanovala obě poloviny koncertu. Jednalo se o proslulou klarinetistku izraelsko-

německého původu Sharon Kam, naprostou špičku mezi světovými klarinetisty. Pro pardubické 

koncerty zvolila náročné variace J. Française a na naše přání do programu zařadila také efektní 

kompozici českého autora Ondřeje Kukala Clarinettino. Obě skladby ve strhujícím provedení Sharon 

Kam publikum odměnilo neutuchajícím potleskem a stejně úspěšný byl i přídavek, kterého se spolu se 

Sharon Kam zhostil náš první kontrabasista Petr Kupčák. Skvělým partnerem byl sólistce náš orchestr 

vedený francouzským dirigentem Martinem Leblem.  
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Volný den mezi oběma koncerty 9. 11. 2021 vyplnil smyčcový Corvus Quartet vystoupením na setkání 

Krajské hospodářské komory v Sukově síni Domu hudby.  

V pátek 12. 11. 2021 vystoupila filharmonie na tradičním slavnostním koncertu ke Dni studentstva, 

pořádaném ve spolupráci s Univerzitou Pardubice v univerzitní Aule Arnošta z Pardubic. Pro tuto 

příležitost jsme zvolili reprízu programu z Chrudimi se sólovým výkonem prvního hobojisty Vojtěcha 

Podroužka.  

 

Koncertem v sále Martinů v Lichtenštejnském paláci v Praze 15. 11. 2021 pokračovala naše spolupráce 

s katedrou skladby HAMU. Filharmonici prověřili své kvality ve čtyřech náročných soudobých 

kompozicích, které spolehlivě dirigoval Petr Louženský.  

V následujících dnech 18. a 19. 11. 2021 se orchestr věnoval zkouškám a natáčení s úspěšnými 

účastníky prvního ročníku soutěže Hraj online!, kteří v rámci vítězství ve svých kategoriích získali 

možnost pořízení profesionální nahrávky s naší filharmonií. Nahrávky budou postupně zveřejňovány 

na oficiálním YouTube kanálu KFP. 

Mimořádným koncertem „Pocta sbormistrům“ jsme dne 24. 11. 2021 uctili památku dvou zesnulých 

kolegů. Prvním z nich byl významný sbormistr a pedagog Konzervatoře Pardubice Vlastislav Novák, od 

jehož narození právě uplynulo 90 let. Koncert byl věnován též Markétě Výborné, sbormistryni, 

klavíristce a pedagožce pardubické konzervatoře, která náhle zesnula v září 2019. Na pódiu Sukovy síně 

se spojily tři sbory profesně spjaté s výše zmíněnými osobnostmi: Vysokoškolský umělecký soubor 

(VUS) Pardubice, Continuo Pardubice a Vlastislav Heřmanův Městec. S Komorní filharmonií Pardubice 

provedly Requiem Gabriela Faurého pod taktovkou Tomáše Židka. Sólových partů se ujali Gustáv 
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Beláček a Václava Krejčí Housková. Večerem provázel Jiří Vejvoda, který moderoval předání cen 

Asociace českých pěveckých sborů Vlastislavu Novákovi a Markétě Výborné in memoriam a 

profesionálně a s citem se ujal též rozhovorů s vnučkou V. Nováka Lucií Gregorović Fárovou (nyní 

sbormistryní Continua) a manželem M. Výborné, poslancem Markem Výborným.  

 

V neděli 28. listopadu jsme se účastnili festivalu Malostranské komorní slavnosti ve Valdštejnském 

paláci v Praze. Jednalo se o reprízu koncertu s dirigentem Markem Prášilem a Smetanovým triem, jehož 

violoncellista Jan Páleníček je pořadatelem festivalu. 

I v listopadu odehráli naši hráči několik výchovných koncertů, tentokrát navštívili základní a mateřské 

školy v Červené Vodě, Pardubicích – Polabiny a Staňkova, Zaječicích a Osíku. 

 

PROSINEC 

Pod vedením šéfdirigenta Stanislava Vavřínka filharmonie odehrála dva klasické koncerty 6. a 8. 12. 

2021. Po Mozartově Symfonii č. 25 g moll byl na programu Chopinův Koncert pro klavír a orchestr č. 1 

e moll s Martinem Kasíkem. Volný den mezi koncerty vyplnil klavírista, který patří mezi naši i světovou 

špičku, interpretačními kurzy v Malém sále Domu hudby, kde se věnoval vybraným studentům z 

konzervatoře.  
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Paralelně se zkouškami na klasické koncerty probíhaly rovněž pod vedením S. Vavřínka zkoušky na 

festivalový koncert 11. 12. 2021 v Praze (Dny Bohuslava Martinů, sál Martinů). V programu byly vedle 

„povinného“ Martinů zastoupeny skladby W. A. Mozarta, J. N. Hummela a Ilji i Lukáše Hurníka. Lukáš 

Hurník, který byl koncertu přítomen, vyzdvihl skvělé nasazení filharmoniků v náročných partiturách, 

jakož i bravurní výkony sólistů, klarinetistky Ludmily Peterkové a trumpetisty Waltera Hofbauera.  

Po dvouleté odmlce zavítali 15. 12. 2021 do Sukovy síně Domu hudby žáci prvního stupně základních 

škol, aby navštívili náš výchovný koncert Karneval zvířat (podle stejnojmenné skladby C. Saint-Saënse). 

Oblíbený pořad dirigoval Tomáš Židek, slovem provázel člen Komorní filharmonie Michal Doubek. Další 
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dva naplánované koncerty byly zrušeny z důvodu malého zájmu škol, jež se v té době potýkaly s velkým 

nárůstem nákazy koronavirem Covid 19 a nařízenými karanténami. Výchovné koncerty komorních 

uskupení proběhly ve školách v Damníkově a Zdechovicích. 

Oblíbený Vánoční koncert se konal v neděli 19. 12. 2021. Nastudování Rybovy České mše vánoční se 

ujal dirigent švýcarského původu Sébastien Bagnoud, dále spojené sbory Continuo Pardubice a 

Smíšený sbor Jitro a čtveřice mladých sólistů Eva Esterková, Pavla Mlčáková, Vít Nosek a Josef Kovačič. 

Kromě „Rybovky“ zazněl varhanní koncert G. F. Händela v podání Jaroslava Tůmy a rovněž cyklus 

Splnilo se písmo svaté Jiřího Temla v nádherné interpretaci Královéhradeckého dětského sboru Jitro. 

Poslední den v roce 31. 12. 2021 po roční odmlce opět patřil „Silvestru s filharmonií“. Odpolední 

hodinový koncert opanoval vynikající tenorista Daniel Matoušek, jenž pro tuto příležitost sám 

zaranžoval vybrané italské canzonetty. Společně s orchestrem a dirigentem Janem Kučerou vytvořili 

báječnou atmosféru, a byť tentokrát nedošlo na tradiční přípitek, všichni návštěvníci koncertu 

opouštěli koncert v povznesené náladě. Doufejme, že příští rok nám přinese co nejvíce krásných 

uměleckých zážitků, plné sály, spokojené umělce i posluchače! 
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PŘEHLED KONCERTNÍ ČINNOSTI KFP k 31.12.2021 
(počet koncertů a veřejných vystoupení) 
 
- koncerty pořádané ve vlastní režii 32 
 
 z toho: abonentní 10 
  mimořádné 22 
  benefiční 0 
 
- koncerty pořádané pro jiné pořadatele (smluvní)  17 
 
 z toho: v Pardubicích 3 
  jinde v Pardubickém kraji 1 
  jinde v České republice 13  
 
- koncerty pro mládež  17 
 
 z toho: v Pardubicích 4 
  jinde v Pardubickém kraji 13 
  jinde v České republice 0 
 
- koncerty pro seniory  16 
 
 z toho: v Pardubicích 4 
  jinde v Pardubickém kraji 12 
 
- koncerty v zahraničí   1 
 
Celkový počet realizovaných koncertů a vystoupení:  83 
 
 
 
 
NAHRÁVACÍ A OSTATNÍ ČINNOST KFP k 31.12.2021 
 
 
- audiovizuální projekty 7 
- audionahrávky 9 
- CD  2 
- streamované koncerty 4 
- záznamy pro ČRo 1 
 
Celkový počet realizovaných projektů (nahrávání):  23 
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II. ROZBOR HOSPODAŘENÍ

Rozpočet Komorní filharmonie Pardubice (dále i KFP) na rok 2021 byl koncem roku 2020 
sestaven dle předpokládaných nákladů i výnosů pro provoz organizace ve standardním režimu, tedy 
v režimu období před koronavirovou pandemií. V první polovině roku 2021 však stále platila průběžně 
vyhlašovaná a neustále měnící se vládní nařízení, která omezovala jak koncertní, provozní, tak i 
pořadatelskou činnost organizace. K mírnému uvolnění omezujících pravidel došlo ve druhém čtvrtletí 
roku, zdánlivý návrat ke standardnímu provozu začal probíhat v opatrném tempu až koncem srpna. 

1. VÝNOSY

1. Výnosy z činnosti 4 249 136,50 Kč 
z toho 

• hlavní činnost 4 113 079,49 Kč 

• hospodářská činnost 136 057,01 Kč 

Vlastní výnosy jsou tvořeny výnosy z prodeje služeb, jejichž plnění je na úrovni 62,71 % (3 596 
tis. Kč) a výnosy z prodaného zboží (jedná se především o prodej programů, popř. CD), kde plnění 
skončilo na úrovni 35,50 % (18 tis. Kč) vzhledem rozpočtovému plánu organizace po úpravách. 

V oblasti výnosů z prodeje služeb jsou tržby z koncertů v zahraničí – proběhl pouze jeden (zájezd 
na Slovensko), dále tržby z koncertů v tuzemsku, které skončily na plnění 80,82 % (1 862 tis. Kč). Ztrátu 
v této oblasti nahrazuje zvýšené plnění výnosů z natáčení, které skončily na úrovni 226,84 % (680 tis. 
Kč) rozpočtované položky a výnosy za propagační činnost s plněním na 45,72 % (46 tis. Kč). 

Také tržby za volný prodej vstupenek jsou díky omezením koncertní činnosti (v 1. polovině roku 
byly opět z důvodu vládních koronavirových opatření zrušeny veškeré abonentní koncerty, proběhly 
pouze dva náhradní koncerty) jen na úrovni 50,49 % (707 tis. Kč) a tržby za předprodej ABO vstupenek 
jsou nulové, neboť se prodej ABO vstupenek prozatím neobnovil. 

Výnosy z činnosti KFP v rámci hospodářské činnosti (vedlejší) dosáhly k 31.12.2021 hodnoty 
136 057,01 Kč. Tato částka byla vypočtena a zaúčtována dle aktuálního znění Interní směrnice KFP č. 
12 pro určování („klíčování“) hospodářské činnosti KFP. 

2. Finanční výnosy 3 080,28 Kč 
z toho 

• hlavní činnost 3 080,28 Kč 

• hospodářská činnost 0,00 Kč 

Dosažená výše finančních výnosů v hlavní činnosti KFP je tvořena především přijatými úroky na 
bankovních účtech. 

3. Výnosy z transferů 35 729 000,00 Kč 
(příspěvky na provoz, dotace) z toho 

• Statutární město Pardubice 24 429 000,00 Kč 

• Pardubický kraj 3 850 000,00 Kč 

• ostatní (městské obvody) 0,00 Kč 

• Ministerstvo kultury ČR 7 450 000,00 Kč 
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Schválená výše příspěvku Statutárního města Pardubice - zřizovatele KFP ve výši 24,429 mil. Kč 
byla průběžně přijímána formou měsíčních plateb. Příspěvek zřizovatele na činnost KFP v roce 2021 
je ve srovnání s příspěvkem na rok 2020 o 3 863 tis. Kč nižší a pouze o 700 tis. Kč vyšší ve srovnání 
s příspěvkem na činnost v roce 2018, tedy z pohledu činnosti se standardním rokem před obdobím 
ovlivněném koronavirovou pandemií. 

Dne 9.6.2021 byl na bankovní účet KFP přijat i příspěvek Pardubického kraje ve výši 3.850.000,- 
Kč (tj. 100%) na regionální činnost příspěvkové organizace Statutárního města Pardubice. 

Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu od Ministerstva kultury ČR na rok 2021 z Programu 
státní podpory profesionálních divadel a profesionálních symfonických orchestrů a pěveckých souborů 
byla rozpočtována ve výši 5,4 mil. Kč. Dne 16.6.2021 bylo od Ministerstva kultury přijato písemné 
Rozhodnutí č.j. MK 41774/2021 OULK, kde byla Komorní filharmonii Pardubice přiznána částka ve výši 
6.650.000,- Kč. Toto rozhodnutí bylo dne 8.11.2021 nahrazeno Rozhodnutím č. j. MK 70101/2021 OULK 
II o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR na rok 2021 v konečné výši 7 450 000,- Kč. 

1 2 3 4 5 6 
Rok 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
Statutární město Pardubice 18 771 000 19 335 000 23 729 000 25 340 000 28 292 000 24 429 000 
Pardubický kraj 3 250 000 3 850 000 3 850 000 3 850 000 3 850 000 3 850 000 
Ministerstvo kultury ČR 1 220 000 2 200 000 2 200 000 3 000 000 5 800 000 7 450 000 
ostatní 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 0 
C e l k e m 23 281 000 25 425 000 29 819 000 32 230 000 37 982 000 35 729 000 

pozn. údaje v grafu jsou uvedeny v mil. Kč 
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Grafy / Přijaté transfery KFP dle poskytovatelů (%) – porovnání roku 2016 a 2021: 

Rekapitulace celkových výnosů KFP k 31.12.2021 

Příspěvky na provoz z veřejných zdrojů (transfery) 35 729 000,00 Kč 
Výnosy z hlavní činnosti 4 116 159,77 Kč 
Výnosy z hospodářské činnosti 136 057,01 Kč 

VÝNOSY CELKEM 39 981 216,78 Kč 

2. NÁKLADY

1. Náklady z činnosti 39 923 540,08 Kč 
z toho 

• hlavní činnost 39 892 270,57 Kč 

• hospodářská činnost 31 269,51 Kč 

Po konečných úpravách rozpočtu je celkový ukazatel spotřeby materiálu plněn na 78,75 %. 
Jedná se o položky rozpočtu, kde docházelo v průběhu roku k průběžným rozpočtovým změnám, které 
flexibilně reagovaly na potřeby organizace. Změny většinou reagovaly na navýšení transferu ze strany 
Ministerstva kultury, jinak zde probíhalo standardní a průběžně kontrolované čerpání dle 
rozpočtovaného plánu. Jednou z položek, kde došlo k rozpočtovému navýšení, je příslušenství pro 
hudební nástroje (100,22 %), čerpání pod limitem se ukázalo např. u položky materiál na propagaci . 
Vedení KFP projevilo snahu využít finančně nestandardní situace, materiálové čerpání bylo tedy 
zaměřeno na průběžné dovybavení zázemí orchestru a doplnění či obnovu materiálové vybavení KFP 
pro běžný provoz. 

Náklady na opravy a údržbu byly rovněž rozpočtově navýšeny a v celkovém objemu čerpány 
v souladu s plánem (82,78 %), došlo k mírnému překročení nákladů na údržbu hudebních nástrojů. 
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Náklady na údržbu firemních automobilů - Škoda Octavia combi (17,8 tis. Kč) a dodávka Renault Master 
(12,5 tis. Kč) odpovídají stavu a stáří vozidel. 

Rozpočet nákladů na cestovné a ostatní výplaty fyzickým osobám byl v průběhu roku ponížen 
(o 100 tis. Kč) na 161 tis. Kč, i tak plnění proběhlo na 58,63 %, čerpání této části rozpočtu odpovídá 
dosavadnímu omezenému provozu organizace. 

K objemově významným nákladům rozpočtu patří ostatní služby, tato oblast rozpočtu byla 
navýšena na částku 7 276 tis. Kč. Čerpání skončilo na úrovni 74,99 %. Na tuto oblast rozpočtu mají vliv 
především položky jako náklady na nájemné Domu hudby, kde proběhlo standardní plnění (1 112 tis. 
Kč), k méně než polovičnímu čerpání došlo u nákladů na honoráře agenturní a fakturované (795,5 tis. 
Kč), snížené plnění nákladů proběhlo i u položek ubytování hostujících umělců nebo půjčovné not , což 
odpovídá provozu orchestru v omezeném režimu vzhledem k 1. polovině roku. 

Mzdové náklady jsou v rozpočtu organizace nejvíce objemnou a nejsledovanější kapitolou. Tuto 
položku nejvíce ovlivňují personální změny. 

V 1. pololetí letošního roku došlo k přijetí dvou hráček (klarinet, housle I.) a z rodičovské 
dovolené se vrátila kolegyně na pozici PR manažer a mluvčí KFP (po oboustranné dohodě jen na ½ 
úvazek). Na místo uspořeného ½ úvazku PR byl na ½ úvazku přijat manažer edukativních a festivalových 
projektů. V důsledku převzetí pořadatelství festivalu Pardubické hudební jaro tedy nedošlo k navýšení 
přepočteného počtu zaměstnanců. Všem nově přijatým zaměstnancům KFP byly sestaveny a předány 
pracovní náplně a platové výměry dle platné legislativy. 

Na položce mzdové náklady (účet 521) bylo k 31.12.2021 čerpáno 23 947 871,- Kč, jedná se o 
plnění ve výši 99,25 % plánovaných nákladů této položky po úpravě schváleného rozpočtu. Odpovídající 
zákonné sociální pojištění (účet 524) dosáhlo výše 6 916 846,- Kč (plnění vy výši 99,71 %). 
Rozpočtované a zákonem stanovené limity pro mzdové náklady, zákonné odvody i ostatní osobní 
náklady byly v roce 2021 dodrženy bez nutnosti navyšování.  

Níže uvedená tabulka i graf představuje vývoj průměrné hrubé mzdy v KFP. 

Sledování vývoje průměrné hrubé mzdy v KFP: 

pozn. údaje v tabulce i grafu jsou uvedeny v Kč 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Hráči 
orchestru 23 557,- 28 056,- 32 291,- 37 238,- 38 622,- 39 469,- 

Management 
a provoz 32 193,- 35 796,- 36 651,- 44 116,- 43 459,- 44 970,- 

K F P 
C e l k e m 24 850,- 29 428,- 33 079,- 38 419,- 39 565,- 40 596,- 
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Velmi sledovanou oblastí rozpočtu jsou i položky ovlivňující majetek organizace. V roce 2021 
došlo mimo jiné k dokoupení koncertních židlí, nákupu vybavení (zrcadlové stěny, stoly) do všech šaten 
hráčů v rámci modernizace zázemí orchestru. Náklady z drobného dlouhodobého majetku činily 
celkem 995 784,41 Kč (dotováno ve výši 205 tis. Kč – Ministerstvo kultury).  

Odpisy dlouhodobého hmotného majetku – celkem 624 448,- Kč (plnění 104,07 %). 

Náklady z činnosti KFP v rámci hospodářské činnosti (vedlejší) dosáhly k 31.12.2021 hodnoty 
31.269,51 Kč. Tato částka byla vypočtena a zaúčtována dle aktuálního znění Interní směrnice č. 12 pro 
určování („klíčování“) hospodářské činnosti KFP. 

2. Finanční náklady 55 121,14 Kč 
z toho 

• hlavní činnost 55 121,14 Kč 

• hospodářská činnost 0,00 Kč 

Výše finančních nákladů v hlavní činnosti KFP je shodná s položkou - kurzové ztráty, tedy 
v daném období ve výši 55 121,14 Kč. 

Rekapitulace celkových nákladů KFP k 31.12.2021 

Náklady z hlavní činnosti 39 947 391,71 Kč 
Náklady z hospodářské činnosti 31 269,51 Kč 

NÁKLADY CELKEM 39 978 661,22 Kč 
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3. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ

Výnosy z hlavní činnosti (včetně transferů) 39 845 159,77 Kč 
Náklady na hlavní činnost 39 947 391,71 Kč 
Výsledek hospodaření z hlavní činnosti - 102 231,94 Kč 

Výnosy z hospodářské činnosti 136 057,01 Kč 
Náklady na hospodářskou činnost 31 269,51 Kč 
Výsledek hospodaření z hospodářské činnosti 104 787,50 Kč 

VÝNOSY CELKEM 39 981 216,78 Kč 
NÁKLADY CELKEM 39 978 661,22 Kč 

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ KFP k 31.12.2021 2 555,56 Kč 

Vývoj výsledku hospodaření KFP roku 2021 byl stále ještě ovlivněn omezeným provozem 
organizace v 1. polovině roku, především v oblasti živého koncertování, a to z důvodu průběžně 
vyhlašovaných hygienických a protiepidemiologických vládních nařízení. Konečný výsledek 
hospodaření KFP za rok 2021 byl ovlivněn i pohyby v jednotlivých fondech a plánovanými záměry 
nákupů investic (užitkového automobilu pro potřeby orchestru, hudebních nástrojů). Klíčovým 
faktorem bylo dofinancování ztrát z Ministerstva kultury ČR a současně částečně použitý zlepšený 
výsledek hospodaření z roku 2020, který zřizovatel schválil k převodu do rezervního fondu.      

Vedení KFP reagovala včas na pandemickou situaci způsobenou koronavirem a již v listopadu 
roku 2020 došlo k pravidelnému testování zaměstnanců. Po dohodě se zástupci hráčů a s odborovou 
organizací byly užívány aktuálně dostupné antigenní testy ze slin, zaměstnanci byli průběžně vybaveni 
i ochrannými respirátory. Náklady na tento materiál a ochranné prostředky v roce 2021 KFP svým 
zaměstnancům opět plně hradila a průběžně zajišťovala.   

4. INVESTICE

V roce 2021 nebyla pořízena žádná nová investice v oblasti dlouhodobého hmotného majetku. 
Plánovaný a schválený nákup nové dodávky pro převoz hudebních nástrojů, která by splňovala nové 
emisní podmínky pro EU, byl odložen na rok 2022 z důvodu situace na trhu s novými auty. Rovněž 
schválený nákup flétny byl odložen do 1.Q roku 2022. Záměr nákupu nových hudebních nástrojů byl 
rovněž rozšířen o nákup klarinetů a horny. 

V rámci převzetí pořadatelství festivalu Pardubické hudební jaro a přípravy jeho nového ročníku 
byla zadána zakázka na zpracování nového loga a grafického vizuálu tohoto hudebního projektu. 
Současně s tím byla zadána zakázka i na nové logo a grafický vizuál Komorní filharmonie Pardubice. Vše 
se podařilo a byly pořízeny nové investice v podobě dlouhodobého nehmotného majetku, konkrétně 
tato ocenitelná práva (014): 1) Logo a grafický manuál jednotného vizuálního stylu KFP, 2) Logo a 
grafický manuál jednotného vizuálního stylu PHJ, vše v celkové hodnotě 471 990,- Kč.    
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5. PŘEHLED O FONDECH

Stavy jednotlivých fondů KFP k 1.1.2021, pohyby ve fondech během sledovaného období a 
průběžný stav fondů k 31.12.2021 uvádí Příloha č. 3, následující text je stručným komentářem. 

FOND ODMĚN nezaznamenal během sledovaného období žádný pohyb, jeho stav k 31.12.2021 
je shodný se stavem na začátku roku: 54 685,47 Kč. 

FKSP - nakládání s finančními prostředky v tomto fondu se řídí platnou legislativou a Kolektivní 
smlouvou KFP. Součet příspěvků na stravování (492 240,- Kč) a nepeněžních darů (2 000,- Kč) byl v roce 
2021 vyšší než vlastní příděly do fondu (412 602,54 Kč), stav fondu k 31.12.2021 se snížil na konečnou 
částku: 31 501,40 Kč. 

REZERVNÍ FOND ZE ZLEPŠENÉHO HOSPODÁŘSKÉHO VÝSLEDKU – k zůstatku tohoto fondu byl 
připsán příděl z hospodářského výsledku roku 2020 v mimořádné výši 4.253.198,59 Kč. V měsíci září 
bylo rozhodnuto o převodu částky 2 250 tis. Kč do Fondu reprodukce majetku. Důvodem byla příprava 
a tvorba rezervy na záměr koupě nového užitkového vozu – dodávky pro zajištění potřeb orchestru, a 
dále na záměr koupě hudebních nástrojů – flétna, klarinety, horna). Z fondu byla dále čerpána částka 
ve výši 525 tis. Kč až v závěru roku, a to za účelem posílení výnosů základního rozpočtu (pozn. příspěvek 
zřizovatele na činnost byl v roce 2021 ponížen z důvodu vysokého kladného výsledku hospodaření KFP 
v roce 2020). Stav fondu k 31.12.2021: 3 300 615,63 Kč.  

REZERVNÍ FOND Z OSTATNÍCH TITULŮ – stávající zůstatek 25 tis. Kč byl ve 2. polovině roku 2021 
navýšen o dary právnických i fyzických osob ve výši 125 tis. Kč (viz příloha). Čerpáno z tohoto fondu 
bylo pouze 100 tis. Kč. Stav fondu k 31.12.2021: 50 000,- Kč. 

FOND REPRODUKCE MAJETKU – do tohoto fondu přibyly k jeho stavu z počátku roku 2021 
prostředky z odpisů DHM ve výši 624 448,- Kč a v měsíci září došlo k přijetí částky 2 250 tis. Kč, jedná 
se o převod finančních prostředků z rezervního fondu. Stav fondu k 31.12.2021: 3 205 398,- Kč. 

6. PERSONALISTIKA

Počet pracovníků KFP k 1.1.2021 fyzický i přepočtený 
orchestr  33 + 2 RD 
management, technika a údržba (včetně ředitele) 8 + 1 RD 
celkem 41 + 3 RD 

Nástupy a odchody zaměstnanců ve sledovaném období: 

NÁSTUPY 
01.02. Kateřina Škardová, hráčka II. klarinet, 

pracovní poměr na dobu určitou do 31.1.2022; 
01.04. Martina Bártová, hráčka I. houslí s povinností II. houslí, 

pracovní poměr na dobu určitou, a to do konce čerpání RD paní Čepické; 
01.05. Andrea Žeravíková, PR manažerka a mluvčí KFP, 

návrat z RD, ½ úvazek; 
01.09. Elnara Taghizade, hráčka na violu, 

pracovní poměr na dobu určitou do 31.8.2022; 
01.09. Jaroslav Šlais, manažer festivalových a edukativních projektů (manažer festivalu 
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Pardubické hudební jaro), ½ úvazek; 
01.10. Alena Šístková, hráčka na violoncello, 

pracovní poměr na dobu určitou do 30.9.2022; 
01.10. Kristina Šlaisová, pracovnice propagace a dokumentace; 
01.11. Gabriela Gregorová, tajemnice orchestru; 

ODCHODY 
k 30.09. Anna Jakubcová, pracovnice propagace a dokumentace, na vlastní žádost; 
k 31.07. Miloslav Nečesaný, hráč na violu, na vlastní žádost – odchod do důchodu; 
k 31.12. Zdena Jírková, tajemnice orchestru, na vlastní žádost – odchod do důchodu. 

Počet pracovníků KFP k 31.12.2021  fyzický (přepočtený) 
orchestr  36 + 3 RD 
management, technika a údržba (včetně ředitele) 10 (9) 
celkem 46 (45) + 3 RD 

Orchestr KFP byl doplněn o 4 hráčky. Odchod do důchodu k 31.7.2021 oznámil dlouholetý člen 
orchestru p. Miloslav Nečesaný (viola tutti). 

Z rodičovské dovolené se vrátila Andrea Žeravíková a jala se opět prestižní pozice PR manažerky 
a mluvčí KFP. Po vzájemné dohodě s vedením upřednostnila zkrácený pracovní úvazek. K 30.9. na 
vlastní žádost odešla Anna Jakubcová – pracovnice propagace a dokumentace, kterou nahradila 
Kristina Šlaisová. K personální výměně došlo i na dalším prestižním postu. Dlouholetá tajemnice 
orchestru Zdenka Jírková požádala o odchod do předčasného důchodu k 31.12. Již od 1.11. se tedy 
v KFP úspěšně zaučovala Gabriela Gregorová, vítězka konkurzu na danou pozici. Tým managementu 
posílil 1.9. Jaroslav Šlais, který ve zkráceném úvazku plní funkci manažera festivalových a edukativních 
projektů. 

Na rodičovské dovolené KFP eviduje k 31.12.2021 Hanu Střelcovou, Janu Stránskou a Markétu 
Čepickou.  

    Ilustrační foto 12/2021: Členové managementu a provozu KFP s odcházejíci Mgr. Zdenou Jírkovou. 
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7. EXTERNÍ KONTROLY

Ve sledovaném období proběhly následující externí kontroly: 

1) Statutární město Pardubice / Magistrát města Pardubice, Oddělení kontroly – Kontrola provedená
na základě § 9a zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, § 9 odst. 1 a § 13 zákona 
č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů, § 15 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 
pozdějších předpisů, s odkazem na § 12 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění 
pozdějších předpisů. Kontrola proběhla dle plánu kontrol na rok 2021 a dle pověření tajemníka 
Magistrátu města Pardubic č. 1 ze dne 14. dubna 2021 v příspěvkové organizaci – KFP.  

Kontrola byla uskutečněna ve dnech 19. 4. 2021 – 22. 4. 2021. 

Závěr: 1) organizace při provádění druhé fáze finanční kontroly nepostupuje v souladu se zákonem 
(chyba v textu na účetním dokladu - košilce) – odstraněno okamžitě; 2) organizace při poskytování 
nepeněžních darů v roce 2019 nepostupovala v souladu – po vzájemné dohodě nebylo opravováno, 
dále postupováno v souladu se zákonem.  

2) Ing. Tereza Lelková – Roční prověrka BOZP (provedena 1. 6. a 15. 6. 2021), zápis ze dne 18. 6. 2021.
Závady v agendách BOZP a PO budou průběžně odstraňovány ve spolupráci s Ing. Lelkovou, firemní 
lékařkou MUDr. Marešovou a správcem budovy – Konzervatoří Pardubice.     
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III. ZÁVĚR

Komorní filharmonie Pardubice prožila další rok v režimu „last minute management“, kdy byla instituce 
nucena reagovat na pandemická opatření, zákazy vstupu posluchačů do sálu, povinnosti kontrol 
certifikátů o vakcinaci, rušení a nahrazování koncertů včetně realizace alternativní činnosti, resp. 
náhradní práce atd. Omezení činnosti a zákazy realizace koncertů v 1. pololetí v důsledku znamenaly 
významné ekonomické ztráty na příjmové straně. Ve 2. pololetí již nenastaly zákazy kulturních akcí, ale 
pravděpodobně díky další vlně šíření nákazy jsme zaznamenali nižší zájem o vstupenky na koncerty ve 
vlastní režii. Je na místě poděkovat za podporu a spolupráci našemu zřizovateli Statutárnímu městu 
Pardubice a také za dofinancování činnosti ze strany Ministerstva kultury ČR. Přes vše výše uvedené se 
podařilo realizovat kulturní službu, navazovat umělecká partnerství a rozvíjet tradiční a kvalitní 
orchestr.  

Období nejistoty a omezené činnosti bylo však současně velkou příležitostí, a to nejen k opravám či 
investicím do materiálního vybavení. Po více jak padesáti letech bylo po dohodě se zřizovatelem 
realizovali výběrové řízení na nové logo a kompletní grafický vizuál organizace. Impulsem bylo 
rozhodnutí o převodu pořadatelství Pardubické hudební jaro zpět pod KFP a nutnost provázat s ní 
vizuální identitu festivalu. Odborná komise se jednoznačně shodla na vítězi a tato zásadní a významná 
změna komunikace směrem k veřejnosti i partnerům je realizována postupně.  

V posledních letech se zásadně zvýšil podíl Ministerstva kultury ČR v podpoře nejen KFP. V podobné 
výši jsou logicky na základě předchozích let plánovány i střednědobé výhledy rozpočtu organizace. 
Ovšem v závěru roku 2021 bylo novou vládou ohlášeno rozpočtové provizorium a avizované úspory na 
straně výdajů ministerstva pravděpodobně významně sníží příspěvek z „Programu státní 
podpory   profesionálních divadel, symfonických orchestrů a pěveckých sborů“ v dalších letech. S tím 
ruku v ruce zvyšující se inflace, nároky na platy a další zvyšující se výdaje znamenají mimořádně 
negativní dopady na hospodaření. KFP proto vede mnohá jednání s partnery a připravuje kroky vedoucí 
ke zvýšení podílu vícezdrojového financování a zvýšení příjmů z vlastní činnosti.  

V Pardubicích dne 16.2.2022 

MgA. Pavel Svoboda, Ph.D. - v.r. 
ředitel KFP 



S t r á n k a  33 | 33 

SEZNAM PARTNERŮ 

_____________________________________________



Turistické informační centrum Pardubice



ZPRÁVA O ČINNOSTI 
2021 

Turistické informační centrum Pardubice, p. o. 

Základní informace o organizaci  
Název: Turistické informační centrum Pardubice 
Sídlo: nám. Republiky 1, 530 02 Pardubice 
Právní forma: příspěvková organizace  
IČ: 06495001  
DIČ: CZ06495001 (registrace k DPH od 1. 6. 2018)  
Statutární orgán: Mgr. et Mgr. Miloslava Christová, ředitelka 
Web: www.ipardubice.cz 
E-mail:  info@ticpardubice.cz   

mailto:info@ticpardubice.cz
mailto:info@ticpardubice.cz


 

 2 

 

Obsah 

PŘEDMĚT ČINNOSTI 2 

ČINNOST JEDNOTLIVÝCH STŘEDISEK V ROCE 2021 3 

TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM PARDUBICE 3 

ZELENÁ BRÁNA 10 

MÁZHAUS 12 

EUROPE DIRECT 13 

SLOVNÍ KOMENTÁŘ K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE TIC K 31. 12. 2021 16 

 

PŘEDMĚT ČINNOSTI  
Hlavní činností Turistického informačního centra Pardubice, příspěvkové organizace (dále jen p. o.) je 
poskytování služeb a informací veřejnosti prostřednictvím osobní služby a elektronických médií a v 
kvalitě specifikované pro příslušnou kategorii informačního centra s regionální působností. Jde o 
informace a služby pro turisty, návštěvníky města a místní občany v rozsahu:   

• objektivní a vhodná propagace města, regionu a Pardubického kraje podle pokynů 
zřizovatele, koordinace činností v oblasti turismu, tvorba a organizování turistických 
produktů, geografické informace, orientace ve městě a v regionu, informace o dopravní 
obslužnosti jednotlivých lokalit v regionu,   

• souhrnné turistické informace (o přírodním a kulturním bohatství, ubytování a stravování, 
kulturních, sportovních a dalších volnočasových aktivitách ve městě i v regionu, informace o 
důležitých adresách úřadů, institucí a organizací),   

• informace o Evropské unii,   
• informace ze sítě ostatních informačních center České republiky.  

 
Hlavní činnosti Turistického informačního střediska Pardubice  

1. zajištění provozu objektu Zelené brány a výstavního prostoru Mázhaus pro turistické a 
společensko-kulturní využití, zajištění průvodcovské činnosti v těchto prostorách,   

2. spolupráce se statutárním městem Pardubice na prezentaci města Pardubice na veletrzích 
cestovního ruchu v tuzemsku a zahraničí a na propagaci města Pardubice v tiskovinách, 
publikacích a v elektronických médiích vztahujících se k činnosti organizace,   

3. pořádání a organizace kulturních, výchovných, společenských, vzdělávacích a jiných akcí pro 
nejširší pardubickou i mimopardubickou veřejnost s důrazem na akce napomáhající rozvoji 
turismu a všeobecných znalostí o EU (např. city events, festivaly, workshopy),   

4. organizace a pořádání výstav,   
5. zabezpečení reklamní činnosti a marketingu k naplnění účelu a předmětu činnosti p. o., 
6. zajišťování provozu ve svěřených objektech, údržba a správa majetku,   
7. ediční, propagační a publikační činnosti směřující k podpoře hlavní činnosti, vydávání, veřejné 

šíření a prodej neperiodických publikací a nahraných nosičů ve smyslu zák. č. 37/1995 Sb., v 
platném znění,  

8. předprodej vstupenek na vlastní i cizí programy,  
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9. zajištění průvodcovské činnosti po městě Pardubice,
10. poskytování telekomunikačních služeb (internet, faxování).

Doplňková činnost 
• vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce,
• zprostředkování obchodu a služeb,
• velkoobchod a maloobchod,
• pronájem a půjčování věcí movitých,
• reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení.

Organizační členění  
Organizačně je příspěvková organizace rozdělena na 4 střediska: 

• Turistické informační centrum (vstupní hala, kancelář ředitele a administrativního
pracovníka, technické zázemí, sídlo: náměstí Republiky 1, Pardubice) 

• Europe Direct Pardubice (sídlo: náměstí Republiky 1, Pardubice)
• Výstavní prostor Mázhaus (výstavní prostory, sídlo: Pernštýnské náměstí 3, Pardubice)
• Zelená brána (výstavní prostory, vyhlídková věž, sídlo: Zelenobranská, Pardubice)

ČINNOST JEDNOTLIVÝCH STŘEDISEK V ROCE 2021 

Pandemie Covid-19 
Stejně jako v roce 2020 byl i rok 2021 významně ovlivněn pandemií Covid-19. Všechna střediska TIC 
Pce musela být do poloviny května 2021 uzavřena. Plánované akce a výstavy se opět přesunuly do 
online prostoru, posunul se jejich termín nebo se zrušily úplně. Zaměstnanci přešli na home office a 
byli nadále k dispozici veřejnosti. V měsících, kdy byl umožněn provoz, odpovídala veškerá činnost 
středisek bezpečnostním požadavkům stanovených vládou ČR.  

TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM PARDUBICE 

1. Pandemie Covid-19

Během roku 2021 byla provozovna infocentra uzavřena od samého počátku roku až do poloviny 
května. Po ukončení lockdownu se provoz vždy flexibilně přizpůsobil bezpečnostním nařízením 
vlády ČR, nejen ve vztahu ke klientům, ale i s důrazem na ochranu pracovníků (testování, oddělené 
směny, respirátory, dezinfekce, zvýšená frekvence úklidu apod.). Díky dodržování všech opatření 
ze strany celého týmu se organizaci podařilo vyhnout nejen karanténám, ale i případnému dalšímu 
uzavření provozovny z důvodu nemoci zaměstnanců. Celkové náklady za nákup ochranných 
prostředků a testů se pohybují ve výši: 37 704 Kč 

Z důvodu lockdownu byl hospodářský výsledek v první polovině roku 2021 téměř nulový. Ani po 
rozvolnění opatření však nedošlo k návratu k normálu z roku 2019. Zejména z důvodu velkého 
počtu zrušených akcí, velkého množství vratek za zakoupené vstupenky s přičtením poplatků za 
platbu kartou, které připadají na vrub infocentra. Organizátoři akcí s jejich konáním často vyčkávali 
až do poslední chvíle a mnoho z nich infocentru ani nezadalo předprodej vstupenek. Stejně tak  
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návštěvníci akcí vyčkávali s nákupem vstupenek až na poslední chvíli. Mnoho z nich na kulturu 
rezignovalo zcela. To vše opět negativně ovlivnilo příjem z provizí za prodej vstupenek a také 
celkovou návštěvnost infocentra, která druhým rokem výrazně klesla.  
 

Návštěvnost TIC 2019 - 2021 

    

 2019 2020 2021 
leden 8380 7785 0 
únor 8607 7322 0 
březen 8840 2984 0 
duben 9126 275 0 
květen 9944 3386 2487 
červen 7993 5723 4466 
červenec 9722 7980 7629 
srpen 10443 8703 7550 
září 9229 7028 7035 
říjen 11341 2846 6201 
listopad 9177 0 4792 
prosinec 8855 3017 4616 
celkem 111657 57049 44776 

 
 

    
 2019 2020 2021 
leden 47 757,80 56 845,33 -223,13 
únor 46 088,64 49 552,45 2 080,59 
březen 83 206,19 13 400,67 0,00 
duben  66 496,91 1 615,63 219,01 
květen 94 435,11 -1 298,36 796,43 
červen 31 579,05 22 871,96 16 647,36 
červenec 22 855,08 4 992,96 5 719,52 
srpen 42 823,86 38 792,93 17 207,37 
září 53 337,94 13 877,65 23 574,58 
říjen 95 696,79 1 811,26 31 942,86 
listopad 88 355,13 0,00 25 916,58 
prosinec 124 579,53 4 139,10 31 261,66 
celkem 797 212,03 206 601,58 155 142,83 
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2. Plnění strategického plánu TIC Pce 2020-2023 
 

 
Organizace v roce 2021 vyvíjela svou činnost v souladu se zpracovaným strategickým plánem TIC 
Pce pro období 2020 – 2023, ve které jsou stanoveny čtyři problematické okruhy (podrobněji 
rozpracované v akčních plánech organizace):  
1. Zlepšení prostor pro veřejnost, aby se zde návštěvníci cítili příjemně 
2. Zlepšení propagace TIC Pce, potažmo města Pardubice 
3. Zlepšení spolupráce s pořadateli akcí 
4. Zlepšení povědomí o činnosti infocentra u rezidentů 
Na základě stanovení problémových okruhů začaly být postupně naplňovány jak hlavní, tak i dílčí 
cíle organizace, které jsou dále rozepsány.  

 
 
3. Úpravy vnějších i vnitřních prostor pro veřejnost 

 
V Pardubicích je mnoho let nedostatek výstavních prostor pro amatérské umělce, putovní výstavy 
nebo na prezentace výstupů ze školních projektů apod. Během příprav strategického plánu organizace 
tato potřeba jasně vyplynula. Nevyužitý prostor v provozovně infocentra je pro tyto potřeby více než 
vhodný. Jednak vzhledem ke své lokaci v centru města, celotýdennímu provozu a také jako odpovídající 
doplňková činnost infocentra. 
V minulém roce proto začalo TIC Pce ve svém volném prostoru v zadní části provozovny s výstavní 
činností. Na zdi byl instalován posuvný závěsný systém a zakoupeno několik vnitřních výstavních 
stojanů. Během roku se zde konalo celkem 8 výstav a několik zahajovacích vernisáží.  
Za zmínku stojí např. výstava Masaryk a Svatá země konaná ve spolupráci s Velvyslanectvím Státu Izrael 
v ČR, kterou přijela zahájit Její Excelence Anny Azari. Dále pak výstava Bulharští Češi organizovaná ve 
spolupráci s Bulharským kulturním institutem.  
 
4. Prodej suvenýrů 

 
Při prodeji suvenýrů nadále pokračujeme v přístupu, který jsme nastavili na počátku roku 2020. Jejich 
nabídka a složení byla pro prezentaci krajského města nedostačující. Bylo zapotřebí posoudit 
prodejnost jednotlivých položek v minulých letech, zamyslet se nad celkovou koncepcí a přizpůsobit 
tomu prodejní strategii.  
Prodejní vitríny jsme přesunuli k přepážkám a zakoupili jsme vybavení, aby bylo zboží lépe 
prezentováno (stojánky na perníky, cenovky apod.). Zároveň jsme u vchodu do infocentra vytvořili 
výlohu se suvenýry a pravidelně na naši nabídku upozorňujeme na sociálních sítích. Nově jsme také 
pořídili papírové nákupní tašky s logem města, které dáváme ke každému nákupu.  
 
Při výběru upomínkových předmětů a suvenýrů preferujeme výrobky z Pardubic, potažmo 
Pardubického kraje a místní autorskou tvorbu. Velký důraz klademe na prodej pardubického perníku, 
kdy v infocentru prodáváme perník od většiny místních výrobců. Perníčky vybíráme s ohledem na 
motivy města nebo roční období. Návštěvníci města tak již nemusejí obcházet jednotlivé prodejny a 
mohou si vybrat u nás na jednom místě. Velkou výhodou je také fakt, že se nacházíme přímo v centru 
města a jsme otevřeni během víkendu.  
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Díky těmto úpravám prodejní strategie můžeme konstatovat, že změna přístupu se vyplatila. Již 
v minulém roce se útrata na jednoho návštěvníka zvýšila o 31 % a v roce 2021 stoupla o dalších 
77 %, přestože celkový počet návštěvníků infocentra klesl.  

Pokud se zaměříme čistě na prodej pardubického perníku, na který jako „město perníku“ klademe 
důraz, tak můžeme říci, že se nám již druhým rokem v řadě podařilo výrazně zvýšit jeho prodej. V roce 
2020 jsme navýšili objednávky perníku od místních výrobců o 101 % v porovnání s rokem 2019. 
V roce 2021 se objednávky zvýšily o dalších 77 %.  

Tržby za suvenýry 2019 - 2021 

2019 2020 2021 
Leden 26510,72 24747,13 0 
Únor 28737,93 31552,45 0 
Březen 44040,62 10996,42 0 
Duben 41699,89 360,58 0 
Květen 55518,5 14580,03 26066,81 
Červen 51497,94 32492,49 54203,04 
Červenec 81568,36 102685,98 134561,53 
Srpen 90634,47 132487,08 144377,83 
Září 61005,06 62554,99 89600,78 
Říjen 74577,81 24422,64 87830,74 
Listopad 38724,17 0 51474,06 
Prosinec 48253,47 41701 76958,18 
Celkem 642768,94 478580,79 665072,97 

Průměrná útrata na zákazníka 

Rok 
Celkový počet 
návštěvníků 

Celkové 
tržby 
suvenýry 

Útrata na 
osobu 

% meziroční 
nárůst 

2019 111 657 642 778 5,76 Kč 
2020 57 049 478 578 8,38 Kč 31% 
2021 44 776 665 073 14,85 Kč 77% 
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Nákup pardubického perníku od 

místních výrobců 

Rok 

Celková 
nákupní cena 
perníku 

% meziroční 
nárůst 

2019 59 948   
2020 120 790 101% 
2021 213 510 77% 

 
 
5. Profesionalizace propagace, správy sociálních sítí a příprava nových 

internetových stránek  
 
Změna přístupu k propagaci je jeden z hlavních problematických okruhů, který vyplynul z přípravy 
strategického plánu organizace. Infocentrum má výrazně zastaralé internetové stránky, které nejsou 
uživatelsky vstřícné. Proto s povděkem přijalo možnost nového nastavení funkcionalit a grafiky při 
budování nových internetových stránek statutárního města Pardubice.  
V roce 2021 jsme stanovili zájmové okruhy, na které bude sekce „turista“ rozdělena, tyto okruhy jsme 
naplnili aktuálními informacemi a profesionálně zhotovenými fotografiemi.  
 
Zároveň pokračujeme v odborném vedení správy sociálních sítí dle nastavené koncepce TIC Pce.  
Pro efektivní vedení jsme zřídili business účet na Facebooku, klademe důraz na koncepčnost příspěvků, 
profesionální a kvalitní fotografie, které nám z části poskytuje i tiskové oddělení MmP. Dále jsme 
založili i účet na Instagramu. Jelikož svůj účet má jak město, tak i turistická oblast Pardubicko, rozhodli 
jsme se tzv. zaplnit díru na trhu a vedeme tento účet v anglickém i českém jazyce, s cílem oslovit zcela 
jiné cílové skupiny. 
 
I tento přístup se nám podle všeho vyplatil. Dle statistických dat v roce 2020 vzrostla sledovanost 
facebooku i počet To se mi líbí shodně o 17 %. V minulém roce sledovanost stránek stoupla o 20 % a 
počet To se mi líbí o 19 %.  
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Zároveň se nám již nyní daří naplňovat jeden z cílů nově zpracované Strategie CR pro TO Pardubicko 
2022 – 2026, jímž je aktivní zapojování rezidentů a turistů do CR. V případě sociálních sítí se to týká 
zejména navyšování počtu sdílení a komentářů od sledujících, které nám rok od roku roste. Pro 
porovnání stačí zmínit, že během roku 2019 jsme v počtu reakcí během roku docílili nejvyšší hodnoty 
50, v roce 2021 se nám několikrát podařilo přesáhnout hodnotu 500. Jednoznačně nejúspěšnější 
období na počet aktivních reakcí našich sledujících je advent a akce Advent s vůní perníku, kdy počty 
komentářů a jiných aktivit dosáhli hodnoty 2 tisíce. To samé se také týká celkového dosahu příspěvků, 
který z hodnot kolem 3,5 tisíc v roce 2019 vyrostl na zcela běžný dosah jednotlivých příspěvků 
v rozmezí 15 – 20 tisíci v roce 2021.  
 
Z důvodu cílení reklam a placených příspěvků také bedlivě sledujeme složení sledujících, kde i v našem 
případě platí všeobecný trend: „Facebooková generace stárne“. U věkových kategorií 18 – 24 a 25 – 34 
let klesl shodně o jedno procento, u věkové kategorie 45 – 54 naopak o dvě procenta narostl.  
Z hlediska lokace převažují sledující z Pardubic (53,1 %), Prahy (5,1 %), Hradce Králové (3,2 %) a 
Chrudimi (2,9 %).  
 
Instagramový profil Turistického informační centra Pardubice byl založen v polovině srpna 2020.  
V minulém roce se podařilo navýšit jeho sledovanost o 293 % z 360 sledujících na 1416. 
Z 84 % ho sledují lidé z České republiky. Přičemž se nám zde daří oslovovat mladší věkové skupiny 25 – 
34 let (36 % sledujících) a věkovou skupinu 18 – 24 let (17 % sledujících), která nám například na 
Facebooku zcela uniká. U obou zmiňovaných věkových skupin procento sledujících meziročně vzrostlo.  
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V souladu se snahou o efektivní propagaci se snažíme zlepšit vztahy s místními médii, k jejichž útlumu 
v minulých letech došlo. Skrze tiskové zprávy (i ve spolupráci s tiskovým úsekem MmP) se snažíme 
upozornit na naše aktivity. Odezva na ně je příznivá.  
V roce 2021 výrazně vzrostla spolupráce s Východočeskou televizí V1, kdy jsme s nimi natočili celkem 
4 reportáže (např. o stezce Viléma z Pernštejna, Adventu s vůní perníku, kuchařce Pardubice na talíři 
apod.). Stejně tak je výborná spolupráce s Českým rozhlasem Pardubice, který pravidelně informuje o 
našich aktivitách a přispíváme i do Radničního zpravodaje. Několikrát v tomto roce jsme také měli 
možnost být nápomocni s koordinací reportáže pro Lukáše Hejlíka, do Toulavé kamery, Snídaně 
s Novou apod. Během roku jsme rovněž měli možnost provést městem press trip novinářů a blogerů 
z Polska, Německa, Slovinska, Velké Británie.  
 
Dalším krokem k pozitivní propagaci města je naše účast na stěžejních akcích konaných ve městě a 
postupné budování kontaktů s jejich organizátory. V roce 2021 jsme měli pravidelně svůj stánek na 
dostihových kvalifikacích i na samotné Velké pardubické steeplechase. Pokračujeme ve spolupráci 
s Retroměstečkem, kde jsme měli svůj stánek s aktivitami pro děti. Byli jsme jedním ze stanovišť, kde 
se za splnění aktivity získávalo razítko do hrací karty. Svůj stánek jsme také měli po celou dobu konání 
Sportovního parku Pardubice, kde jsme propagovali celoroční akci 500 let renesance ve Východních 
Čechách.  
 
Od začátku června do konce října 2021 jsme provedli dotazníkové šetření návštěvníků města, kteří 
přišli do infocentra. Díky němu jsme získali představu o délce jejich pobytu, co v Pardubicích 
vyhledávají, s kým přijeli, odkud přijeli, jak město vnímají apod. Výsledky průzkumu tak můžeme 
srovnat s dalšími průzkumy CR a případně je doplnit. Vyhodnocení zároveň slouží k efektivnějšímu 
cílení placené reklamy.  
 
6. Poskytované služby 

 
Naším cílem je co nejvíce zákazníkům zpříjemnit návštěvu infocentra. Snažíme se nejen o co nejlepší 
poskytnutí požadovaných informací, ale také o dodání tzv. přidané hodnoty, aby byl zákazník spokojen. 
Snažíme se vnímat potřeby rezidentů i turistů a budovat značku města Pardubice (např. 
obrandovanými sáčky na drobné suvenýry, papírovými taškami s logem k nákupu apod.).  
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Z důvodu zlepšení zákaznické zkušenosti došlo k menším úpravám ve veřejném prostoru (viz bod 3).  
Pokračujeme v pravidelných komentovaných prohlídkách města s průvodcem. Oslovili jsme školy, 
školky a příměstské tábory s nabídkou komentovaných prohlídek přizpůsobených dětem. Nabídku 
infocentra pro ZŠ jsme představili na setkání ředitelů ZŠ.  
Během adventu se v prostorách infocentra konaly během víkendů tvůrčí dílničky pro děti (malování 
keramiky, zdobení perníčků, drátkování apod.). Adventní období jsme využili k tomu, že jsme ve 
vánočním duchu vyzdobili a nasvítili provozovnu i výlohy a nabídli zákazníkům speciální vánoční kolekci 
suvenýrů.  
 

Výnosy za služby 
průvodce 

  
Rok Kč 
2019 17650 
2020 10150 
2021 21360 

 
 
 
7. Příprava strategie CR 
 
Oddělení kultury a cestovního ruchu ve spolupráci s Turistickou oblastí Pardubicko, Úsekem vnějších 
vztahů MmP a Turistickým informačním centrem Pardubice vytvořilo pracovní skupinu, která pracovala 
na nové Strategii CR pro TO Pardubicko 2022 – 2026. V minulém roce byla tato strategie dokončena a 
schválena statutárním městem Pardubice. 
 
 
 
 
 

ZELENÁ BRÁNA 
 
Stejně jako ostatní památky musela Brána odložit své otevření na polovinu května 2021. Turistickou 
sezónu zahájila spuštěním nové hry pro děti Tajemství Zelené brány, kdy děti na základě veršovaných 
indicií hledají v expozicích písmena do tajenky. Po jejím vyluštění mohou vejít do tajné místnosti a po 
projevení odvahy si odnesou maličkost domů na památku.  
 
Výrazný posun v úrovni poskytování služeb nám poskytla nově pořízená pokladna, díky které jsme 
schopni přehledněji monitorovat skladové zásoby a statistiku návštěvnosti. K tomu byl pořízen platební 
terminál a od roku 2021 je tedy možné na Bráně platit bezhotovostně. Zhruba 30 % návštěvníků tuto 
možnost využívá.  
 
V minulém roce jsme během července a srpna navázali na návštěvnicky velmi úspěšné Západy slunce 
na Zelené bráně. Rozšířenou otevírací dobu do 22. hodiny jsme oproti předchozímu roku rozšířili na 
dva večery v týdnu, a to vždy v pátek a sobotu.  
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Nadále se snažíme rozšířit nabídku aktivit pro návštěvníky a dětské kolektivy. Aktivně oslovujeme MŠ 
a ZŠ s nabídkou edukačních programů.  
 
V adventním období jsme připravili pro návštěvníky Vánoční Zelenobranskou podívanou, kdy jsme 
bránu nejen ve vánočním duchu vyzdobili, ale připravili také aktivity pro děti v podobě tvorby 
vánočních přání a ozdob v předbraní. Zároveň jsme vyhlásili výzvu o nejdelší papírový vánoční řetěz. 
Celá akce díky bohatým doprovodným aktivitám měla velký úspěch, přestože kvůli zrušení adventních 
trhů přišlo do centra města méně lidí než obvykle.  
 
Již tradičně na Zelené bráně také probíhaly komentované prohlídky, které jsou cílené zejména na 
seniory, školy/školky a příměstské tábory. Kromě dětských skupin a zájezdů seniorů si v minulém roce 
prohlédli prostory brány např.novináři a blogeři z Velké Británie, Německa, Slovinska, Lukáš Hejlík, 
Snídaně s Novou apod.  
 
Přes všechna omezení z důvodu pandemie Covid-19 se Brána v minulém roce těšila velkému zájmu 
návštěvníků. Po mnoha letech se přiblížila návštěvnosti 15 tisíc návštěvníků ročně. V porovnání 
s předcovidovým rokem 2019 se její návštěvnost během turistické sezóny (červen – říjen) zvýšila o 77 
%, za celorok o 32 %. 
 

Návštěvnost Zelené brány 2018 - 2021 

     
 2018 2019 2020 2021 
leden zavřeno zavřeno zavřeno zavřeno 
únor zavřeno zavřeno zavřeno zavřeno 
březen zavřeno zavřeno zavřeno C-19 zavřeno C-19 
duben 533 755 zavřeno C-19 zavřeno C-19 
květen 1083 1105 160 427 
červen 1403 1462 792 1898 
červenec 2260 1914 2638 3379 
srpen 1730 1943 2439 3156 
září 1161 878 653 1819 
říjen 567 893 195 1861 
listopad 369 600 zavřeno C-19 868 
prosinec 264 1632 674 1316 
Celkem 9370 11182 7551 14724 

 
 
Vyšší návštěvnost si však s sebou nese i negativní dopady na stav Brány. V expozicích nacházíme 
pravidelně nedopalky cigaret!!! Návštěvníci vyhazují odpadky přímo do expozic, úmyslně je vtlačují do 
otvorů ve zdivu apod. (odpadkový koš několikrát odcizen).  Někteří z nich v prostorách věže vykonávají 
tělesnou potřebu. Z toho důvodu jsme odevzdali požadavek na pořízení kamerového systému do 
objektu Zelené brány vč. předbraní s napojením na Městskou policii Pardubice do plánu investic 
statutárního města Pardubice na rok 2022.  
Celkový stav Brány vyžaduje opravy. Do předbraní často zatéká, jak okny, tak střechou. Začíná výrazně 
opadávat omítka uvnitř i venku, mnoho míst je tzv. vzdutých a brzy opadají také. Počíná opadávat i 
reliéf na předbraní. Ve věži je starší typ osvětlení, u nějž jsme byli pracovníkem firmy Elreg upozorněni, 
že se do něj již přestal vyrábět typ žárovky, která by v nich měla být. Některé schody ve věži degradují  
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rychleji, vitráže v oknech jsou rozbité apod. Začíná být více než patrné, že celý objekt vč. předbraní 
potřebuje výraznější zásah.  
 
Proběhlé výstavní projekty v předbraní Zelené brány  

• Výstava prací studentů Grafického Designu (červen 2021) 
• Východočeské panství pánů z Pernštejna (autor: Lukáš Zeman, červenec–srpen 2021) 
• S plynutím – obrazy Ivany Bachové (září – prosinec 2021) 

Propagace a média 
Ze strategického plánu organizace vyplývá, že je třeba více pracovat na propagaci objektu a 
zelenobranských aktivit. Pravidelně proto vkládáme příspěvky na facebookovou stránku Zelená brána 
Pardubice, kde postupně přibývají sledující. Veškerou správu stránek provádíme sami. Důraz 
v propagaci klademe na zapojení místních médií (V1, Český rozhlas Pardubice, Pardubický deník, 
Radniční zpravodaj) a facebookových stránek zabývajících se děním v Pardubicích (např. Pardubice 
ŽIVĚ).  
 
 
 

MÁZHAUS 
 

Během lockdownu proběhla v prostorách Mázhauzu rekonstrukce elektroinstalace. Přesto se v tomto 
období konala výstava ve výlohách Turistického informačního centra Pardubice, kde byla k vidění 
fotografická výstava „Cestování nalehko…“ Po otevření prostor Mázhausu proběhly tyto výstavy: 

- Vzpomínky na Afriku v rozmezí 50 let – Společná výstava Hany Tomkové a Lukáše Zemana 
- Pardubice očima Radka Kalhouse – výstava fotek  
- Výstava uměleckého sdružení 2. nástupiště 2. kolej 
- Grupa 999 – česko-polské sdružení fotografů 
- Fragmenty metropole II. – výstava fotografií Romana Vondruše 
- Pardubice na talíři – výstava fotografií k nově vydané lokální kuchařce vydané Turistickým 

informačním centrem Pardubice 

Většina výše uvedených výstav byla zahájena vernisáží.  

Celkový počet výstav: 7 

Na podzim jsme v Šatlavě pro menší děti připravili naučnou výstavu: České tradice od podzimu do 
zimy…i na čerty dojde! Tato výstava byla neočekávaně úspěšná. Jen během prosince ji navštívilo 27 
dětských kolektivů, celkem zhruba 600 dětí. Nadále se zaměřujeme na doprovodné programy výstav 
a výtvarné dílny pro děti. Naším záměrem je také více využívat venkovní atrium.  

Mázhaus se pravidelně připojuje ke Dnům evropského dědictví a Muzejní noci, ta však byla 
v minulém roce zrušena.  

Celková návštěvnost výstavních prostor je za rok 2021 více než uspokojivá, uvědomíme-li si, že bylo 
otevřeno až od poloviny května. 
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Mázhaus návštěvnost 2018 - 2021 

     
 2018 2019 2020 2021 
leden 90 125 158 zavřeno C-19 
únor 108 328 385 zavřeno C-19 
březen 264 342 138 zavřeno C-19 
duben 173 109 zavřeno C-19 zavřeno C-19 
květen 179 462 125 135 
červen 336 251 261 220 
červenec 294 231 26 215 
srpen 238 187 225 0 
září 595 372 306 360 
říjen 204 92 83 238 
listopad 312 318 zavřeno C-19 300 
prosinec 297 284 zavřeno C-19 745 
Celkem 3090 3101 1707 2213 

 

 

EUROPE DIRECT 
 
Aktivity ED Pce během ledna až dubna 2021 spadaly do prodloužené smlouvy ED 2018–2020, od května 
pak středisko díky úspěšné žádosti o grant zahájilo činnost v rámci nové generace ED na obd. 2020–
2024. Nová generace středisek ED pracuje s novým vizuálním stylem. 
Činnost Europe Direct Pardubice ovlivnila opatření přijatá v souvislosti s COVID-19.  Akce tak probíhaly 
jak v on-line formátu, tak i prezenčně (podrobný přehled akcí a jejich návštěvnost viz tabulka). Každý 
měsíc rozesílalo ED Pce elektronický zpravodaj na více než 850 e-mailových adres a zvýšenou pozornost 
věnovalo rozvoji svých sociálních sítí (FCB + IG). Každý měsíc bylo vybráno „téma měsíce“ a informační 
kampaň na sociálních sítích jej vždy podrobně zpracovala. Téma odráželo aktuální dění v EU i jeho 
regionální rozměr. Důraz byl kladen rovněž na praktickou využitelnost informací. Ohlas měla témata 
jako např.  vesmír v pardubickém i evropském kontextu, evropské finance, environmentální záležitosti, 
ochrana spotřebitelů či vzdělávání. Dvě infokampaně se zabývaly cizinci (konkr. multikulturalita a 
migrace v zemích EU). Průběžně byly předávány informace zaměřené na „Konferenci o budoucnosti 
Evropy“ a možnosti zapojení občanů do debaty. 
ED Pce při odloženém slavnostním oceňování dobrovolníků, neziskových organizací a společensky 
odpovědných firem v Pardubickém kraji za r. 2020 ocenilo speciální cenou společnost MOST PRO za 
její zásluhy při péči o integraci cizinců na území našeho města. Středisko se zapojilo na podzim do 
nominací i v dalším ročníku. Vyhlášení výsledků je z epidemických důvodů plánováno na r. 2022. 
Velmi úspěšné byly např. besedy s popularizátorem astronomie Petrem Horálkem či s publicistou 
Petrem Ludwigem. Zájem pardubáků získala beseda o projektech ITI v Pardubicích s Michaelou 
Kudynovou. Hojnou účast zaznamenalo středisko na svém stanovišti v rámci Sportovního parku či při 
oslavách Evropského dne koní na dostihovém závodišti.  Zajímavou příležitostí oslovit veřejnost 
představovaly dvě výstavy realizované v prostorách haly Turistického informačního centra 
v Pardubicích. První se zaměřila na evropské kulturní dědictví a druhá pak na téma Čechů působících 
v Bulharsku na konci 19. století.  
Pro učitele základních i středních škol připravilo ED Pce dva webináře zaměřené na „Mediální 
gramotnost“ a tipy „Jak učit o EU“. Pro zpestření výuky ED vytvořilo tři tematické listy, které žákům a 
studentům postupně představovaly zábavnou formou velikonoční tradice v zemích EU, multikulturní 
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výchovu a jazykovou rozmanitost. Ke Dni Evropy byla spuštěna on-line úniková hra „Propluj základy 
EU“. Velký úspěch měl projektový den „Evropská integrace na pozadí 17. listopadu 1989“ na Střední 
zdravotnické škole a program „Já a moje podnikatelské příležitosti“ na Obchodní akademii (ve 
spolupráci s P-PINK). Středisko se rovněž zapojilo do každoročního projektového dne na Střední 
elektrotechnické škole Pardubice s programem „Cestování po zemích EU“. Oblíbenými programy na 
základních školách jsou pak ty, které se zaměřují na „Základy EU“ a „Cestování po zemích EU“. 
Středisko zaznamenalo rovněž zájem o soutěže. Rodiny s dětmi se mohly na jaře vydat „Po stopách 
přírody“ a v zimě s geohrou Skryté příběhy objevovat osud „Bláznivého barona“.  Znalostní on-line 
soutěže „Portugalsko“ a „Jak dobře znáte Slovinsko“ cílily na širokou veřejnost a představovaly aktuální 
předsednické země EU. 
Plán střediska ED Pardubice na r. 2022 počítá s pokračováním informačních kampaní na sociálních 
sítích. Cílem je zvýšit dosah příspěvků a počty fanoušků. Akce střediska se budou zaměřovat na 
aktuálních evropská témata a priority Evropské komise s regionálním přizpůsobením. Největší akcí 
bude 11. ročník festivalu Multikulturní týden, aktivní bude středisko i v oblasti environmentální.  Bude 
komunikováno předsednictví v Radě v EU, které drží v 1. pololetí Franci a ve 2. pololetí pak ČR. Tým ED 
připraví nové pracovní listy pro školy (Eko listy a ČR v EU), dle potřeb aktualizuje svou nabídku služeb 
školám. Zapojí se do městských akcí jako např. Bavorský rok, Zrcadlo umění, Sportovní park, Evropský 
den koní. Ve spolupráci s Hvězdárnou barona Artura Krause je naplánován cyklus přednášek 
popularizujících vědu a nové technologie. Středisko naváže i na úspěšné výstavy a realizuje výstavy 
jako např. UNIBIRDS – Kolumbijský ptačí svět, 30x v NASA a Evropské označení. 
  

Datum Název akce Počet 
účastníků 

1.12.2020-29.1.2021 Moje myšlenky pro Evropu – výtvarná soutěž 2 
1.2. - 31. 3. online výstava "Pardubický vesmír" 150 

2. 2. webinář pro učitele – Mediální gramotnost 30 
4. 2. webinář pro učitele – Jak učit o EU 21 

1. 2. - 28. 2. Informační kampaň "Vesmírný únor" 260 
23. 2. Klenoty chilského nebe 63 

1. 3. - 31. 3. Informační kampaň "Evropské finance v Pardubicích" 273 
3. 3. Online seminář pro Labskou hotelovou 13 

10. 3. - 10. 4. Velikonoční listy pro ZŠ 550 
23. 3. Braniborsko plné překvapení 15 

29.3. - 30.4. S mobilem okolo světa – výstava 300 
30. 3. ITI projekty v Pardubicích 10 

1. 4. - 30. 4. Informační kampaň "Zelený duben" 290 
6. 4. Namibie – divoká, pestrá, hvězdná… 58 

7. 4. 

Kritické myšlení v kontextu koronaviru a dezinformací s 
přesahem do digitalizace a vývoje EU do budoucnosti v 
kontextu dezinformací 1040 

1.4. - 4.5. Den Země – soutěž "Po stopách přírody" 64 
1. - 25. 4. Portugalsko – soutěžní kvíz 30 
1. - 31.5. Multikulturní květen – infokampaň 1379 
1. - 31. 5. Multikulturní listy pro ZŠ a SŠ 480 

9.5. Den Evropy – spuštění únikovky "Propluj základy EU" 250 
18. 5. Multikulturní týden aneb ohlédnutí za festivalovými začátky 8 
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24. 5. Vietnamci v ČR "modelová" minorita? 9 
25. - 26. 5. Dny flamenca on-line 19 
1. - 30. 6. KOBE – infokampaň 517 

15. 6. Slavnostní oceňování dobrovolníků Pardubického kraje 47 
15. 6.  Budoucnost Evropy pohledem Pardubického kraje 15 

21. a 24. 6. Labská SOŠ a SOU "EU: spolupráce v oblasti veřejné správy"  35 
1. - 31. 7. Na cesty s ED Pardubice – infokampaň 520 

1. 7. - 30. 9. Život v Evropě – letní fotosoutěž 20 
21.7. Kde fondy EU pomáhají 17 

1. - 31.8. Aktivní srpen – infokampaň 495 
9. - 10. 8. Sportovní park Pardubice 800 

25.8. - 17.9. Série adaptačních kurzů – prezentace ED 254 

31. 8. 
Café Evropa online: Následky ekologických zátěží – jak odstranit 
stopy po chemickém a těžkém průmyslu (7,6 tis. shlédnutí) 231 

1. - 30. 9. Cesty ke vzdělání – infokampaň 505 
1. - 30. 9. Evropské dědictví – výstava 260 

1.9. - 31. 12. Evropská výměna vánočních dekorací 120 
4. 9. Evropský den koní 1050 
7.9. promo akce ED + vernisáž výstavy + kvíz (66 odp.) 109 

20.-24.9. Evropský den jazyků 545 
24.9. Noc vědců 1100 

1. - 31. 10. Digitální Evropa a KOBE - infokampaň 483 
5. 10. Letem světem Evropou – SZŠ Chrudim 24 
6. 10. Autostopem a na PET lahvích napříč Ukrajinou? 15 

25. 10.21-6.1.22 Virtuální výstava "Život v Evropě" 900 

26. 10. "Obecné základy EU" pro ZŠ Eduarda Nápravníka Býšť 32 
1. -30. 11. Migrace a postavení EU ve světě – infokampaň 501 
1. - 25. 11. Jak dobře znáte Slovinsko? Kvízová soutěž 91 
2. - 3. 11. Krajské kolo Ekologické olympiády 20 

9. 11. Proč Tchaj-wan? Aneb nejen krásný ostrov 19 
11. 11. Rozhoduj o Evropě (v HK) 25 

15. 11. 
Série programů "Cestování po zemích EU" pro ZŠ Eduarda 
Nápravníka, Býšť 32 

23. 11. Evropská integrace na pozadí 17. listopadu (SZŠ)  84 
1. - 31. 12. Evropa v tradicích + KOBE – infokampaň 487 

1. 12. Přednáškový den na SPŠE "Cestování po zemích EU" 57 
2. - 31. 12. Výstava Bulharští Češi  300 

13. 12. Já a moje podnikatelské příležitosti – OA Pardubice 63 
15. 12. Vánoce v EU za ZŠ Chrudim 13 

1. - 31. 12. Vánoční pracovní listy – nabídka 250 
1. - 31. 12. Skryté příběhy – geohra + soutěžní kvíz 100 

Celkem   15450 
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SLOVNÍ KOMENTÁŘ K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE TIC K 31. 12. 2021 
 
Hospodaření skončilo s kladným hospodářským výsledkem. Výsledek hospodaření z hlavní činnosti 
činí záporných -5 836,17 Kč, výsledek hospodaření z doplňkové činnosti činí 326 372,19 Kč, celkový 
výsledek hospodaření tedy činí 320 536,02 Kč.  
  
Po schválení zřizovatelem navrhuje TIC převedení HV do fondu odměn a rezervního fondu 
zlepšeného hospodářského výsledku:   
  
Fond odměn: 160 268 Kč (50 %)  
Rezervní fond: 160 268,02 Kč (50 %)  
 
 
Výnosy z hlavní činnosti (včetně transferů):  10,585.177,53 Kč 

Náklady z hlavní činnosti:     10,579.341,36 Kč 

Výsledek hospodaření -  hlavní činnost                              - 5 836,17 Kč 

-------------------------------------------------------------------------------------  

Výnosy z doplňkové činnosti:                       788.515,32 Kč 

Náklady z doplňkové činnosti:                        1,114.887,51 Kč 

Výsledek hospodaření -  doplňková činnost        326.372,19 Kč 

-------------------------------------------------------------------------------------  

Výsledek hospodaření běžného účetního období       320.536,02 Kč 

 

Největší položkou jsou mzdové náklady a zákonné sociální pojištění, dále pak nájemné a jiné ostatní 
služby (zejména SW a IT).   
Samostatné movité věci nebyly pořizovány, nedošlo tedy ani k čerpání investičního fondu. Byl 
pořizován pouze drobný dlouhodobý hmotný majetek.  
Výnosy z hlavní činnosti v roce 2021 tvoří zejména tržby z prodeje provize z prodeje vstupenek a 
vstupné, avšak ty byly oproti předchozím účetním obdobím minimální z důvodu pandemie Covid-19.  
Mezi výnosy z doplňkové činnosti patří především prodej suvenýrů. Vzhledem k poměrně vysokému 
počtu skladových zásob (suvenýry) je hospodářský výsledek kladný. 
 

Použití fondů a rozpis zůstatků fondů 

1. 411 Fond odměn 

Tvorba celkem:                       93.660,00 Kč 

Čerpání:          41.800,00 Kč 

Zůstatek:        130.102,00 Kč 
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2. 412 Fond kulturních a sociálních potřeb 

Tvorba celkem:                    88.607,00 Kč 

Čerpání na stravování  a benefity    58.625,00 Kč 

Zůstatek:       29.982,00 Kč 

 

3. 413 Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření 

Tvorba celkem:                   92.288,34 Kč 

Čerpání:                0,00 Kč 

Zůstatek:                478.951,95 Kč 

 

4. 416 Fond reprodukce majetku, fond investic 

Tvorba celkem:                     8.508,00 Kč 

Čerpání:                0,00 Kč 

Zůstatek:       72.529,00 Kč  

 

 

 

Počet pracovníků na HPP se navýšil o jeden pracovní úvazek. Počet úvazků je 9. Pracovnice, která byla 
na poloviční úvazek referentkou turistických atraktivit a na půl úvazku pracovala pro Europe Direct, 
odešla na mateřskou dovolenou. Tento úvazek byl rozdělen na dva HPP z důvodu velké pracovní 
vytíženosti a nárůstu činnosti.  
  
Také u pracovníků na DPP došlo k navýšení, zejména z důvodu jejich časové vytíženosti během týdne, 
kdy byl problém obsadit směny na Zelené bráně a Mázhausu. Dále pak kvůli účasti na velkých akcích 
typu Sportovní park a Retroměstečko, kdy je zvýšená potřeba brigádníků.  
 
  
V Pardubicích, dne 17.2.2022  
  
 
  
 
Miloslava Christová, ředitelka organizace  
  
  
Přílohy:  
1x rozpis příspěvků a dotací za rok 2021  
1x výkaz zisků a ztrát p. o. za 2021  
1x rozvaha p. o. za 2021 
1x příloha č. 5 k vyhlášce č. 410/2009 Sb.   



Centrum pro otevřenou kulturu
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1 Úvod 
 

 
1.1 Základní informace o organizaci 
Název: Centrum pro otevřenou kulturu, příspěvková organizace 
Sídlo: Svaté Anežky České 29, 530 02 Pardubice 
IČ: 06495036 
Statutární zástupce: MgA. Zdeněk Závodný, ředitel  
www.otevrenakultura.cz 
 
1.2 Poslání Centra pro otevřenou kulturu 
 
Centrum pro otevřenou kulturu rozvíjí kulturní a umělecký život města a jeho obyvatel 
prostřednictvím interdisciplinárních uměleckých aktivit a podílí se na rozvoji současného umění 
v regionu i za jeho hranicemi.  
 
Své poslání organizace naplňuje prostřednictvím činností, které jsou podrobněji zakotveny a rozvedeny 
v programových koncepcích obou jejích složek. Obecně lze tyto činnosti charakterizovat jako koncepční 
uvádění, rozvoj a podpora současného profesionálního i neprofesionálního umění z oblasti 
performing arts a vizuálního umění v nejširším pojetí těchto uměleckých pojmů a škále současných 
názorových proudů v těchto oblastech umění. Základními rysy koncepční dramaturgie programu COK 
jsou inovativnost, tvůrčí originalita, aktuálnost, umělecká kvalita a přínos pro daný obor. Cílem aktivit 
organizace je to, aby se umění a kreativita staly organickou součástí života města a regionu, zlepšení 
kvality života a kulturní gramotnosti jeho obyvatel a rozvoj kulturní a umělecké rozmanitosti v regionu 
i v rámci České republiky. 

 
2 Prostory COK 
COK své aktivity realizuje v prostorách nacházejících se v historickém centru Pardubic. D29 v ulici Sv. 
Anežky České, kde je rovněž i sídlo organizace, Gampa na pardubickém Příhrádku. Oba prostory jsou 
situovány velmi blízko od sebe. V případě Gampy se jedná o prostory, kde je COK v nájemním vztahu s 
Národním památkovým ústavem, se kterým má COK smlouvu do konce roku 2023. Divadlo 29 v říjnu 
2018 ukončilo nájemní smlouvu s městskou akciovou společností Rozvojový fond Pardubice. Od 1. 
listopadu 2018 jsou prostory v budově č.p. 29 užívané COK ve vlastnictví statutárního města Pardubice 
a COK tyto prostory užívá na základě smlouvy o výpůjčce. Tato smlouva byla uzavřena do konce října 
2020 a v říjnu tohoto roku prodloužena o další dva roky.  

 
2.1 Prostory Divadla 29 
Sestávají z multifunkčního sálu typu black box s kapacitou 110 sedících diváků, klubovou scénou (Klub 
29) s kavárnou a galerií s kapacitou 60 sedících diváků a sklepními prostory uzpůsobenými jako 
laboratoř pro realizaci workshopů.  
V květnu 2019 COK odeslalo Rozvojovému fondu a Odboru majetku a investic žádost o řešení 
nevyhovujícího technického stavu některých prvků ve společných prostorách objektu. Současně zde 
poukázalo na nevhodné a zastaralé vizuální řešení některých prvků ve foyer, orientačního systému 
v budově a na potřebu redesignu vývěsních štítů Českého rozhlasu a Divadla 29. Od té doby byly 
částečně provedeny některé dílčí opravy ve foyer (sanace vlhké omítky, oprava rohových lišt) a  
v červenci a srpnu 2020 byla provedena oprava okenních a dveřních prvků v čp. 29. Celkové řešení 
redesignu vstupních prostor bylo zatím odloženo především z důvodu nedostatku financí. 

http://www.otevrenakultura.cz/
http://www.otevrenakultura.cz/


V první polovině roku 2021 COK navázalo po úpravě dvorních prostor (vybudování pergoly a 
venkovního mobiliáře) na postupný redesign a úpravy prostor Klubu 29. V této fázi byla realizována 
výroba nového variabilního pódia pro Klub 29. Svépomocí zde byl realizován také nový systém pro 
zavěšování scénických světel.  
Problém přehřívání sálu Divadla 29 v jarních a letních měsících přetrvává. Na základě jednání COK 
a OMI byl provedeno odborné posouzení stávajícího stavu vzduchotechniky. Předběžným závěrem je, 
že vzduchotechnika v sále nevyhovuje ani výkonem jednotky, ani malými průměry přívodů a odvodů 
vzduchu. V letošním roce se tato problematika znovu otevřela a řeší se otázka výběru vhodného 
klimatizačního zařízení pro prostory sálu i klubu. 
 
2.2 Prostory Gampy 
Výstavní prostory Gampy jsou situovány v budově bývalé sýpky v historickém komplexu před vstupem 
do pardubického zámku. Vzhledem k charakteru těchto prostor zde nelze plnohodnotně rozvíjet 
program galerie (chybí zázemí pro skladování, pro lektorské programy, depot) a historizující charakter 
výstavních prostor limituje i samotnou výstavní činnost.  Z těchto důvodů je velmi žádoucí realizace 
projektu vybudování nové Galerie města Pardubic v areálu Automatických mlýnů. COK je zde v nájmu 
u NPÚ. Nájemní smlouva, jejíž platnost skončila k 31. 12. 2020, byla nahrazena smlouvou novou a doba 
nájmu tak byla prodloužena do konce roku 2023 (s možností tříměsíční výpovědi). Oproti původním 
podmínkám došlo ke změně v zajištění zabezpečovacího systému galerie. Požadavek NPÚ byl, aby si 
COK počínaje rokem 2021 zajistilo napojení zabezpečovacího systému na pult městské policie. To se 
však po zdlouhavých jednáních nepodařilo dojednat a COK uzavřelo smlouvu o zastřežení se 
společností Vidocq, která tuto službu zajišťovala v minulosti.  
 
2.3 Vznik nové Galerie města Pardubic 
Od května 2018 doposud se COK intenzivně podílí na činnosti pracovní skupiny zabývající projektem 
vzniku nových prostor Gampy v areálu Automatických mlýnů. Finální záměr zbudování Centrálních 
polytechnických dílen (CPD) a Galerie města Pardubic (GAMPY) včetně harmonogramu a financování 
stavby byl schválen  Zastupitelstvem dne 28. května 2020. Na tento akt navázalo vypsání zadávacího 
řízení. Dokončení stavby je plánováno na konec roku 2022. 
COK v druhé polovině roku 2020 iniciovalo vznik neformální skupiny zástupců budoucích uživatelů 
– sousedů v areálu Automatických mlýnů. Cílem této iniciativy je v rámci pravidelných setkávání 
zástupců Východočeské galerie v Pardubicích, CPD, Nadace Automatické mlýny začít včas komunikovat 
dílčí aspekty společné budoucnosti. V prvním pololetí roku 2021 proběhlo setkání formou 
videokonference dne 29. 3. a 10. 5. První schůzka se zaměřila především na prezentaci vizuální a 
marketingové strategie pro areál Automatických mlýnů, jehož zpracování inicioval Lukáš Smetana, 
resp. Nadace Automatické mlýny. Předmětem druhé schůzky byla především programová spolupráce 
zmiňovaných subjektů. 
V kontextu nové Gampy COK využilo grantové výzvy Norských fondů – oblast současného umění, která 
byla avizovaná jako poslední tohoto typu. COK zde zažádalo o podporu projektu, jehož výstupem by 
měla být zahajovací výstava v objektu nové galerie v areálu Automatických mlýnů a další program s ní 
spjatý. Uzávěrka podání žádostí byla 31. 8. 2021, COK do konce roku 2021 úspěšně prošlo prvním 
hodnotícím kolem, jehož předmětem byla kontrola formální správnosti. Výsledky kvalitativních 
hodnocení by měly být známé ke konci února 2022. V případě úspěchu může COK na zmiňovaný projekt 
získat dotaci ve výši 4 275 000 Kč. 
 
 

3 Materiálně technické zabezpečení COK 
V průběhu 1. pololetí roku 2021 se COK zabývalo především realizací technického řešení scénického 
osvětlení v prostoru Klubu 29 – malé scéně Divadla 29. Svépomocí byl vytvořen závěsný systém pro 
scénická světla. Byla dokončena kompletace kabeláže ke scénickým světlům a byla realizována výroba 
nového variabilního pódia pro Klub 29.   



V Gampě byly v průběhu roku 2021 do lektorského ateliéru zakoupeny autorské didaktické hračky a v 
závěru roku 2021 pořízen autorský koberec koncipovaný rovněž jako herní prvek. Toto vybavení bylo 
koncipován tak, aby bylo možné jej využívat i v dalších letech po přestěhování se do areálu 
Automatických mlýnů.  
 
 

4 Web COK 
Od roku 2020 disponuje COK novou internetovou prezentací, která sjednocuje všechny složky do 
jednoho funkčního webu. V průběhu prvního pololetí 2021 Gampa svépomocí existující strukturu 
doplnila o záložku prezentující a nabízející publikace a autorský merchendize: 
https://www.otevrenakultura.cz/cs/gampa/publikace-merch, a rovněž představující seriál spjatý s 
tématy umění a veřejného prostoru: https://www.otevrenakultura.cz/cs/gampa/umeni-pro-verejny-
prostor  
 

5 Personální zajištění aktivit COK 
V roce 2021 disponovalo COK počtem 9 zaměstnanců na HPP (průměrný evidenční počet zaměstnanců 
přepočtený: 8,77), kteří zajišťovali chod organizace a všech jejích aktivit po řídící, odborné, 
administrativní, organizační a provozní stránce. Další personální potřeby jsou řešeny prostřednictvím 
externích spolupracovníků a prostřednictvím využívání dobrovolnických aktivit. Pokud by mělo dojít 
k nárůstu aktivit COK, bude nutné řešit i navýšení personálních kapacit organizace zejména na pozici 
technik/produkční. V Gampě je nedostatek personálních sil hlavně v oblasti produkce. Tento 
nedostatek se řeší provizorně externími silami. Externě je rovněž řešena spolupráce na projektu 
diskusní platformy k tématům umění ve veřejném prostoru Pardubic. V oblasti online marketingu 
využívá Gampa rovněž externí spolupráci v rozsahu 0,2 úvazku. Externí pracovníci jsou však pouze 
částečným kapacitním řešením. Díky navýšení rozpočtu organizace bude možné od pololetí roku 2022 
vytvořit nový pracovní úvazek v Gampě na pozici produkční. 
Z důvodu dlouhodobé nemoci a péče o osobu blízkou byla od května 2021 v dlouhodobé pracovní 
neschopnosti hlavní kustodka, která se rozhodla ukončit dohodou pracovní poměr s COK.  Následně 
proběhlo výběrové řízení na pozici hlavní kustod v Gampě. Tuto pozici se podařilo k 1.10. 2021 obsadit. 
Pracovní úvazek u této pozice byl rozšířen z 0,8 na celý.  
 

6 Dopady pandemie COVID 19 
Vetší část 1. pololetí roku 2021 musely být aktivity COK na základě nařízení vlády v souvislosti 
s pandemií COVID19 zrušeny. Po částečném rozvolnění se mohla od 3. 5. otevřít Galerie města 
Pardubic. Akce pro veřejnost ve vnitřních prostorách Divadla 29 se mohly začít realizovat až od 17. 5. 
za dodržování vládních opatření (snížená kapacita, nošení respirátorů, dodržování rozestupů atd.).  
Opatření v souvislosti s pandemií měly zásadní dopad na enormní snížení aktivit a v důsledku toho i na 
propad návštěvnosti a příjmů z hlavní a vedlejší činnosti. Dalším jevem, který provázel situaci po 
ukončení lockdownu byl i snížený zájem diváků o nabízený program, který se projevil i v podzimních a 
zimních měsících, kdy se epidemiologická situace opět zhoršila. 
Během lockdownu se v Divadle 29 realizovaly dvě umělecké rezidence. Jednalo se o hudební rezidence 
v rámci projektu Jazzconnexion, během kterých vznikl nový audio i video materiál skupin JWQ a Jungle 
Debris.  
Festival Jeden svět byl pro tento rok zrušen. Festival Tanec Praha proběhl v mírně redukované podobě 
(omezení ze strany zahraničních souborů, které nemohly z důvodu pandemie přicestovat).  
Vzhledem k nejisté situaci ohledně protipandemických opatření byly projekty realizované v Divadle 29 
přesunuty do venkovních prostor (dvůr Klubu 29, dvůr v čp. 140 na Bělobranském náměstí, nádvoří 
pardubického zámku). Program pod názvem Dvorky proběhl od konce června do začátku září. 
Podrobnější informace o těchto aktivitách jsou popsány v kapitole 8.4. 
 



7 Programoví a mediální partneři COK 
Program COK je významným způsobem dotvářen a doplňován aktivitami pardubických kulturních 
neziskovek Terra Madoda a Offcity, které s D29 i Gampou programově a produkčně spolupracovaly již 
před vznikem COK. Tyto organizace realizují v prostorách COK projekty Filmfuse, Offcity architekti, 
Ostrovy v pohybu a také organizují rezidenční pobyty pro umělce. 
Dalšími programovými partnery COK v regionu jsou např. Péče pro duševní zdraví z.s., Paleťáci, nebo 
Univerzita Pardubice. Mezi mimopardubické partnery COK patří Nová síť z.s. – Praha, festival Tanec 
Praha, Člověk v tísni o.p.s., Divadlo Alfréd ve dvoře, Praha nebo Bludný kámen z.s., Opava. 
Mediálními parnery COK jsou servery Jazzport, Pardubice živě, časopis Fullmoon a Český rozhlas 
Pardubice. 
Mezi dlouhodobé mediální partnery Gampy patří periodika věnující se výtvarnému umění: časopisy 
Artikl, Artmap, Flashart, Art&Antique anebo internetová televize Artyčok.tv. Mezi další (programové) 
partnery pak patří pardubické sbírkotvorné instituce: Východočeská galerie v Pardubicích a 
Východočeské muzeum v Pardubicích, s nimiž Gampa spolupracuje především v projektu "Umění pro 
veřejný prostor Pardubic". Gampa rovněž programově spolupracuje s pardubickým spolkem Offcity, 
architektonickým ateliérem Atlas forem a je rovněž zakládajícím členem neformální platformy Dobrá 
praxe, která si klade za cíl sdružovat menší nezávislé a regionální nesbírkotvorné galerie a projekty 
zaměřené na prezentaci současného umění. 

 
8 Činnost Divadla 29 v roce 2021 
 
8.1 Charakteristika činnosti Divadla 29 
Divadlo 29 se od svého vzniku v roce 2002 profiluje jako multižánrové kulturní centrum zaměřené na 
uvádění a podporu současného nemainstreamového umění především z oblasti performing arts 
(divadlo, tanec, hudba, performance), literatury, výtvarného umění, filmu a nových médií. Součástí 
aktivit D29 je produkční podpora a podílení se na vzniku nových uměleckých děl formou realizace 
rezidenčních uměleckých pobytů, vzdělávací aktivity pro veřejnost v oblasti kultury a umění a podpora 
kulturně-komunitních aktivit v regionu. 
 
Programová koncepce Divadla 29 stojí na pěti programových liniích: 
 
1/ Uvádění současného nemainstreamového umění  
Realizuje se prostřednictvím několika celoročních projektů, jejichž společným rysem je jasná 
programová koncepce, vícezdrojové financování, kontinuita a důraz na uměleckou kvalitu, inovativnost 
a aktuálnost jednotlivých programů.  
2/ Podpora rozvoje uměleckých aktivit 
Od svého vzniku realizuje D29 ve spolupráci se spolkem Terra Madoda tzv. rezidenční pobyty pro 
umělce, které spočívají v nabízení prostor a vybavení D29 vybraným umělcům z regionu i mimo něj pro 
vytvoření nového uměleckého díla. Na vzniku těchto představení spolupracuje D29 i koprodukčně. 
Ročně se v D29 realizují 2-3 rezidenční pobyty. 
3/ Rozvoj vzdělávání v oblasti kultury a umění 
D29 realizuje průběžně řadu uměleckých workshopů pro veřejnost. Nejvýznamnějším vzdělávacím 
projektem D29 je od roku 2011 celoroční projekt AniLab, který je zaměřen na vzdělávání mládeže i 
široké veřejnosti v oblasti animovaného filmu, počítačové animace a multimédií.  
4/ Podpora komunitních aktivit v regionu 
Součástí aktivit D29 je vytváření prostoru a podmínek pro komunikaci, setkávání a navazování 
kulturních kontaktů a vazeb v rámci regionu i mimo něj a podpora nejrůznějších kulturně-komunitních 
aktivit.  
5/ Kulturní aktivity ve veřejném prostoru a site-specific aktivity 



D29 od počátku své existence iniciovalo a koprodukovalo několik multižánrových kulturních akcí a 
situovaných do veřejného prostoru města –Ostrovy/Islands v Tyršových sadech - nebo do dnes již 
nefunkčních prostor - festival Stanice Pardubice v  Kině Sirius na pardubickém nádraží v r. 2014, festival 
Střelnice v areálu bývalé vojenské plovárny Pod vinicí v r. 2015. V r. 2013 bylo D29 iniciátorem a 
pořadatelem multižánrového festivalu Automatické kulturní mlýny v prostorách Automatických 
mlýnů. D29 bylo jedním z iniciátorů vzniku mezioborové pracovní skupiny Mlýny, která pro město 
připravila projektový záměr konverze areálu Automatických mlýnů na pardubickou kulturfabrik.  
 
8.2 Nadregionální renomé Divadla 29 
V kontextu České republiky je Divadlo 29 jedním z několika málo kulturních center zaměřených na 
oblast nekomerčních performing arts, která svými aktivitami výrazně posouvá kulturní kredit Pardubic. 
Vedle několika ocenění (Cena festivalu Next Wave, nominace na cenu Česká divadelní DNA, cena Česká 
divadelní DNA) získávají projekty Divadla 29 každoročně vysoké bodové hodnocení u odborných 
grantových komisí Ministerstva kultury ČR. 
 
 
8.3 Festivaly mezinárodního a celorepublikového významu v Divadle 29 
 
Festival Tanec Praha  
Největší a nejvýznamnější český festival současného tanečního a pohybového divadla Tanec Praha, 
jehož regionální část Divadlo 29 každoročně pořádá od roku 2007. 
 
Festival Jeden svět 
Divadlo 29 je od roku 2002 společně s organizací Člověk v tísni a spolkem Terra Madoda 
spolupořadatelem regionální části největšího evropského festivalu dokumentárních filmů 
s lidskoprávní tematikou Jeden svět. 
 
Oba tyto festivaly poznamenala pandemie COVID-19. Festival Tanec Praha musel být zredukován o 
většinu zahraničních souborů. Festival Jeden svět byl jeho organizátory v letošním roce zrušen a 
proběhne až v roce 2022.  
 
8.4 Letní program Divadla 29 
Komplikovaná situaci po ukončení lockdownu, kdy bylo pořádání akcí pro veřejnost ve vnitřních 
prostorech značně omezeno protipandemickými opatřeními, vedla k rozhodnutí přesunout velkou část 
aktivit realizovaných v Divadle 29 do venkovních prostor (dvůr Klubu 29, dvůr v čp. 140 na 
Bělobranském náměstí, nádvoří pardubického zámku, dvůr galerie Art Space NOV). Program pod 
názvem Dvorky běžel od konce června do začátku září. V jeho rámci proběhlo 15 koncertů, 3 filmové 
projekce a 2 vernisáže v Klubu 29. 
Součástí projektu Dvorky byl také cyklus divadelních představení pro děti a rodiče, ze kterého vznikla 
nová programová linie Divadla 29 a spolku Terra Madoda. Ta je založena na uvádění kvalitních 
divadelních představení pro děti (zejména předškolní děti a žáci 1. stupně základních škol) a pořádání 
tvůrčích workshopů pro tuto cílovou skupinu. V období červen – září proběhlo celkem 9 divadelních 
představení a 3 workshopy. Tato programová linie se setkala s velkým zájmem dětí i jejich rodičů 
(celková návštěvnost těchto akcí byla 550 dětských a dospělých diváků) a bude pokračovat jako součást 
programu Divadla 29 a spolku Terra Madoda i v roce 2022. 
 
 
 
 



8.5 Počet pořadů a návštěvnost Divadla 29 v roce 2021 
 

Návštěvnost Divadla 29 –  1. pol. 2021 počet akcí návštěvnost 
    
Programy v Divadle 29 12 348 
Programy v Klubu 29  3 43 
Výstavy v Klubu 29 1 140 
Programy v sále D29 a Klubu 29 celkem 16 531 
Pronájmové programy 3 122 
   
 Celkem 1. pol. 2021 19 653 

 
Návštěvnost Divadla 29 –  2. pol. 2021 počet akcí návštěvnost 
    
Programy v Divadle 29 63 2254 
Programy v Klubu 29  30 712 
Výstavy v Klubu 29 5 1030 
Workshopy AniLab  126 
Programy v sále D29 a Klubu 29 celkem 98 4122 
Pronájmové programy 15 621 
   
 Celkem 2. pol. 2021 113 4743 

 
Návštěvnost Divadla 29 v roce 2021 počet akcí návštěvnost 
    
Programy v Divadle 29 76 2602 
Programy v Klubu 29  33 755 

Výstavy v Klubu 29 6 1170 
Workshopy AniLab  126 
Programy v sále D29 a Klubu 29 celkem 115 4653 
Pronájmové programy 18 743 
   
 Celkem 2021 130 5396 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8.6 Přehled dotací Divadla 29 získaných na program v roce 2021 
 

 
 

 

MmP; 500 000; 
35%

MKČR; 893 000; 
62%

PK; 40 000; 3%

Dotace na program Divadla 29 v roce 2021 

MmP MKČR PK

Zdroj  Název projektu částka 
Magistrát města Pardubic rozpočet města  Tanec Praha 65 000 
    Etnoconnexion 95 000 
    Výstavní program v klubu 60 000 
    Jazzconnexion 110 000 
   Electroconnexion 85 000 
    AniLab 75 000 
  Textconnexion  10 000 
    
Celkem MmP   500 000 
    
Ministerstvo kultury ČR SOU - hudba Jazzconnexion 417 000 
 SOU - hudba Electroconnexion 259 000 
 SOU - audiovize Anilab 80 000 
 SOU - literatura Textconnexion 137 000 
    
Celkem MKČR   893 000 
    

Pardubický kraj 
podpora kult. 
aktivit Jazzconnexion 25 000 

  Electroconnexion 0 
  AniLab 0 
  Textconnexion 15 000 
    
Celkem PK   40 000 
    
Celkem dotace na program     1 433 000 



9 Činnost Galerie města Pardubic v roce 2021 
 
Činnost Gampy, stejně jako všech ostatních, v roce 2021 výrazně ovlivnila pandemická situace.  Galerie 
byla z důvodu pandemických uzavírek pro veřejnost nepřístupná od počátku roku až do 3. května 2021.  
V období uzavírky se Gampa zaměřila na přípravu nových projektů a online zprostředkování některých 
témat současného umění. Vznikl např. online seriál pro sociální sítě – slabikář současného umění anebo 
krátký dokument o vzniku výstavy Všechno bylo vždycky lepší, které se pandemická situace nejvíce 
dotkla. K této výstavě rovněž vznikl malý katalog. V době uzavírky se Gampa rovněž věnovala recyklaci 
textilních bannerů z minulých výstav – vznikla tak série originálních šitých tašek a batohů, která se 
setkala s velkým zájmem veřejnosti. Pro účel jejich webové prezentace, jakož i prezentace publikací 
vznikla zmiňovaná webová podstránka: https://www.otevrenakultura.cz/cs/gampa/publikace-merch. 
Výstavní projekt Černý bávo > bílej boomer byl od počátku koncipován jako vícevrstevnatý umělecko-
kurátorský koncept, rozložený mezi virtuální a fyzické prostředí. Před fyzickým otevřením výstavy byl 
proto nejprve představen speciální instagramový fotoseriál (@cernybavobilejboomer) a dále webová 
stránka www.bilejboomer.cz. V neposlední řadě Gampa v průběhu jara 2021 iniciovala vznik občasníku 
pro pardubický Radniční zpravodaj, jehož první číslo bylo otištěno v prázdninovém dvojčísle, další je 
připraveno na podzim. Ač byla z důvodu pandemie edukativní činnost v galerii znemožněna, Gampa se 
zapojila do online hodin výtvarné výchovy studentů 1. ročníku Gymnázia Mozartova. Tým Gampy 
rovněž zahájil spolupráci s architektonickým ateliérem Atlas forem, s nímž realizuje program vitrínové 
galerie v ulici Kostelní. Její program se koncentruje na mladé pardubické umělce a umělkyně. První z 
cyklu výstav se uskutečnila v době pandemické uzavírky, od dubna do konce roku 2021 se zde 
uskutečnilo celkem 5 výstav.  
 
V čase od května do konce roku 2021 galerijní aktivity do jisté míry akcelerovaly. V průběhu letních 
měsíců jsme realizovali celkem pět příměstských táborů pro různé věkové skupiny, do jejich příprav a 
realizace zapojili mladé umělce a umělkyně a samozřejmě pokračovali v realizaci naplánovaného 
výstavního programu. Letní výstavní projekt pro Gampu připravil Tomáš Knoflíček, ostravský kurátor, 
pedagog a hudebník pocházející z Pardubic. V přípravách pardubického projektu se nechal inspirovat 
Tolstého povídkou Kolik země člověk potřebuje, jejíž název si výstava také vypůjčila. Výstava 
zprostředkovávala řadu otázek, které se týkají pokroku či vztahu k půdě a zemi. Otevírala otázky, nad 
nimiž má smysl přemýšlet, ač jednoznačnou odpověď nenalezneme.  
 
Předposledním projektem celoročního cyklu byla mezinárodní (česko-polská) výstava Oko Ucho 
kurátorsky připravená dvojicí Piotr Sikora a Iza Kaszyńska. Výstava byla pojatá jako umělecká studie 
probíhajících proměn lidského vnímání reality a její koncept se prostíral od práce s prastarou, rozlehlou 
sítí spojující houby, kořeny a mikroorganismy přes rituální vykuřování po meditativní zpěv a navazování 
tajemných mezidruhových spojení. Součástí doprovodného programu bylo několik uměleckých 
workshopů (s francouzským umělcem Alanem Affichardem, uměleckým kolektivem Sbor družstva 
život), přednáška zvukového umělce Felixe Bluma nebo mykologická přednáška Jonáše Grusky, 
pravidelné programy pro děti, rodiny a seniory a rovněž (po dlouhé pandemické odmlce) programy pro 
školy. 
 
Poslední výstavou cyklu byly Proluky – další mezinárodní projekt připravený kurátorkou Kateřinou 
Štroblovou. Jeho obsahem je umělecká spekulace nad proměnlivostí dějin. Koncept výstavy je založen 
na ideové konvergenci díla Catherine Radosy a Jaroslava Vargy, spočívající v odhalování fyzických i 
symbolických stop minulosti. Oba umělci zkoumají tyto relikty minulých časů a dob z hlediska kolektivní 
paměti a mechanismů jejího ukládání.  
 
9.1 Realizace výstavního programu 2021 
Současná kurátorská koncepce Gampy je založena na práci v celoročních výstavních cyklech, které 
propojuje téma reagující na aktuální a často velmi palčivé děje dnešní společnosti. Poslední výstavou 



cyklu Relativita byl projekt připravený dvojicí kurátorek Danielou Kramerovou a Barborou Hájkovou s 
názvem Všechno bylo vždycky lepší. Realizace této výstavy byla z důvodu pandemie několikrát odsunuta 
a i přes veškerou snahu se bohužel stala jedinou, která nebyla veřejnosti fyzicky zpřístupněna. Její obsah 
byl však s největší péčí a pozorností zprostředkován online kanály a k výstavě byl vydán tištěný katalog.  
 
Ústředním tématem roku 2021 je pak motto Revoluce – pojímaná nikoli jako násilné gesto, nýbrž jako 
cesta možné redefinice fungování galerijní instituce v soudobé společnosti. Tři z výstavních projektů 
tohoto cyklu vzešly z otevřené výzvy uskutečněné a vyhodnocené v červnu roku 2020.  
 
Součástí výstavního programu roku 2021 byly následující projekty: Černý bávo bílej boomer, Kolik země 
člověk potřebuje, Oko / Ucho, Proluky. 
 
9.2 GAMPA ve veřejném prostoru  
Cílem Gampy je aktivně vstupovat do veřejného prostoru, ať toho fyzického, tak společenského. V 
letních měsících 2019 a 2020 Gampa realizovala festivaly ve veřejném prostoru prázno x naplnění a 
Tvárnost paměti. Na tuto aktivitu v roce 2021 navázala iniciací diskusní platformy Umění pro veřejný 
prostor Pardubic, jejíž cílem je příprava podkladů pro tvorbu koncepce práce s uměním ve veřejném 
prostoru. Projekt vznikl v úzké spolupráci s Odborem kultury Magistrátu města Pardubic. Jednou z 
dlouhodobých aktivit projektu je průběžná komunikace a sběr potřeb napříč dotčenými institucemi a 
veřejností, dále jde o zprostředkování tématu veřejnosti, které se uskutečňuje prostřednictvím různých 
kanálů – jedním z nich je Radniční zpravodaj, pro který vznikl tematický občasník. Jeho rozšířená 
podoba je k dispozici na webových stránkách Gampy (https: //www. otevrenakultura.cz /cs/gampa 
/umeni-pro-verejny-prostor). 
 
Především v průběhu prvního pololetí jsme se zaměřili na budování vztahů a sběr informací. Uskutečnili 
jsme několik individuálních i skupinových schůzek se zástupci města, místních paměťových institucí a 
edukátorů. Touto cestou jsme začali sbírat a mapovat jejich potřeby ve vztahu k veřejnému prostoru. 
Na tuto aktivitu jsme navázali přípravou a realizací dvoudenní konference / think tanku – Umění pro 
veřejný prostor Pardubic. Její součástí byla série tematických kulatých stolů, diskuse a série aktivit ve 
veřejném prostoru. Výstupy z konference jsou jedním z hlavních materiálů, s nimiž budeme v kontextu 
umění ve veřejném prostoru dále pracovat v roce 2022. 
 
9.3 Výstavní projekty  2021 
 
Všechno bylo vždycky lepší / 20. 1. –  7. 3. 2021 
kurátorky: Daniela Kramerová, Barbora Hájková 
vystavující: Karíma Al-Mukhtarová, Matouš Háša, Tomáš Kurečka, Martin Pondělíček 
 
Tvorba Karímy Al-Mukhtarové, Matouše Háši, Tomáše Kurečky a Martina Pondělíčka z různých pozic 
krouží kolem tématu času. Výrok "Všechno bylo vždycky lepší" může vypovídat o obtížném hledání 
vlastního prostoru v konfrontaci s paušálními odsudky zkušených. Nejen starší a pokročilí ale dnes 
prožívají touhu po návratu. Na rozdíl od dob, kdy svítaly naděje, že všechno lepší teprve bude, čelí 
současná mladá generace obavám z fatálního ztroskotání civilizace. Vedle ekologických, sociálních, 
politických či zdravotních hrozeb přináší subtilnější zdroj nejistoty masivní zahlcení obrazy, 
informacemi, verzemi světa. 
 
Černý bávo > bílej boomer / 14. 4. – 6. 6. 2021 
kurátorský tým: Max Dvořák, Pamela Kuťáková, Vojtěch Novák 
participující: Tereza Brussmannová, Maria Cavina, Club Fortuna, Veronika Čechmánková, Michaela 
Doležalová & Linda Procházka, Monika Dorniak, Max Dvořák, Gabriela Flimmelová, Michèle Graf & 
Selina Grüter, Andrew Hauner, Kurt Havlík, Eliška Havlíková, Marie-Magdalena Kochová, Masha Kovtun, 
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Olga Krykun, Pamela Kuťáková, KudlaWerkstatt, Kateřina Miturová, Martina Nosková, Ondřej Novák, 
Vojtěch Novák, Pink Flamingos, Kateřina Prokešová, Jack Pryce, Keya Singh, Rustan Söderling, Michaela 
Spružinová, Stella, Sofie Tobiášová, Ondřej Trhoň, Kateřina Turečková, Jakub Valenta 
 
Výstava byla kolektivním kurátorsko-uměleckým projektem Pamely Kuťákové, Vojtěcha Nováka a Maxe 
Dvořáka, kde se v kulisách autorského environmentu setkávají umělecká díla s kurátorovaným archivem 
nejrůznějších kulturních produktů (texty, zvuky, fotografie, pohyblivé obrazy) širokého kolektivu tvůrců 
a tvůrkyň s živou akcí. Online extenze projektu je přístupná na adrese www.bilejboomer.cz. Obsah 
stránky složený ze 14 streamovaných videí je zrcadlovým otiskem středobodu výstavy – projekčního 
stanu. 
 
Kolik země člověk potřebuje / 23. 6. – 29. 8. 2021 
kurátor: Tomáš Knoflíček 
vystavující: Kateřina Burgertová, Juliana Höschlová, Martin Kubica, Oldřich Morys, Filip Nádvorník, Libor 
Novotný, Jan Pfeiffer, Adam Vačkář 
 
Patří k paradoxům naší doby, že domnělé modernizační posuny mohou přinášet veskrze antimoderní 
účinky. Platí-li tento paradox, stejně dobře by měl ale platit také opačný, tedy, že i návrat zpět může v 
určité fázi vývoje představovat „pokrok“. Právě k takovým významovým převrácením se výstava 
vztahovala především. Tím, že do vzájemného střetu stavila takové pojmy jako moderní vs. 
anachronické, revoluční vs. reakční, popřípadě univerzální vs. partikulární, ovšem zároveň připomínala 
podstatu a etymologický původ slova revoluce v latinském revolvere, tedy otáčet se či převracet. 
 
Oko / Ucho / 15. 9. – 28. 11. 2021 
kurátoři: Iza Kaszyńska (PL), Piotr Sikora 
vystavující: Edka Jarząb (PL), Eliška Konečná, Anna Siekierska (PL), StonyTellers 
 
Výstava Oko / Ucho byla uměleckou studií probíhajících proměn lidského vnímání reality. Kurátory 
zajímala evoluce lidských smyslů a myšlení, zejména přechod od moderního způsobu vnímání reality 
(OKO) k méně evidentnímu kanálu (UCHO), který se stává symbolem sjednocení pěti smyslů v jednom. 
UCHO, které umožňuje simultánně přijímat multi-podněty, je symbolem transformace vnímání světa a 
také otevření se vůči mezidruhové komunikaci i úvahám o tom, čím je naše percepce podmíněna a 
ovlivňována. 
 
Proluky / 9. 12. 2021 – 27. 2. 2022 
kurátorka: Kateřina Štroblová 
vystavující: Catherine Radosa (FR/CZ), Jaro Varga (SK/CZ) 
 
Dějiny nejsou neměnné; ačkoliv samotné události změnit nemůžeme, náš úhel pohledu je změnit může. 
Procházíme permanentním obracením dějin a hodnot, kterých bychom si měli považovat – je to celkem 
vysvětlitelné, neboť k tomu dochází vždy se změnou režimu, kdy se kromě pomníků boří i pohled na 
dějiny. To jsou slova předního českého historika Františka Šmahela, jež naznačují neustálou proměnu 
paradigmatu nazírání historických narativů. 
 
Koncept výstavy je založen na ideové konvergenci díla Catherine Radosy a Jaroslava Vargy, spočívající v 
odhalování fyzických i symbolických stop minulosti. Oba umělci zkoumají tyto relikty minulých časů a 
dob z hlediska kolektivní paměti a mechanismů jejího ukládání. 
 
9.4 Fungování umělecké rady  
Umělecká rada Gampy, jakožto poradní orgán galerie, funguje od května roku 2018. Jejími členy jsou: 
nezávislý kurátor, publicista a kritik umění Radek Wohlmuth, kurátorka ústecké Galerie Hraničář 



Martina Johnová, kurátor ostravské městské galerie Plato Jakub Adamec, brněnská teoretička umění a 
architektury a kurátorka z platformy 4AM Fórum pro média a architekturu Šárka Svobodová a teoretička 
umění, kurátorka a pedagožka Lucie Váchová. Tým externistů pak doplňují zástupci COK – Nikola 
Březinová, Zdeněk Závodný, Šárka Zahálková. V prvním pololetí 2021 se umělecká rada sešla dvakrát 
– nejprve 7. dubna 2021 prostřednictvím video konference, dále pak fyzicky dne 4. června 2021. V rámci 
svých setkání diskutovala jednak fungování v době pandemie a možné vývoje, dále pak program roku 
2022, na němž bude část umělecké rady aktivně participovat.  
 
9.5 Edukace 
Ve smyslu galerijní edukace, kterou vedle výstavní činnosti považujeme za klíčovou aktivitu, galerie 
realizuje širokou škálu pravidelných i jednorázových programů pro školy, děti, rodiny, dospělé či seniory. 
Edukativní aktivity byly v prvním pololetí pandemickou situací prakticky znemožněny. Přesto Gampa v 
tomto období realizovala sérii online debat / seminářů pro studenty 1. ročníků Gymnázia Mozartova. 
Na realizaci programů pro školy pak galerie navázala v podzimním období. Pro období letních prázdnin 
Gampa připravila celkem 4 příměstské tábory pro děti – 2 z nich byly určeny pro nejmladší děti ve věku 
3–6 let a byly koncipovány jako dopolední herny, další dva pak byly určeny pro děti ve věku 5–14 let. 
Do jejich příprav a realizace se zapojili mladí umělci a umělkyně, jakož i dva z vystavujících projektu 
Kolik země člověk potřebuje. Workshop pro děti připravila současná Juliana Hőschlová a malíř Filip 
Nádvorník.  
S podzimem Gampa rovněž obnovila pravidelné dílny pro rodiče s dětmi, nejmladší děti i seniory. Ve 
svých vzdělávacích programech pro školy se Gampa také zaměřila a více otevřela inkluzivnímu 
vzdělávání, a to zejména programům pro neslyšící žáky, které byly tlumočeny do českého znakového 
jazyka. 
Každý z výstavních projektů je doprovázen tematicky koncipovaným programem – přednáškami, 
besedami, komentovanými prohlídkami, projekcemi i performancemi.  
 
9.6 Public relation 
Budování vztahu s veřejností je pro Gampu důležité, ať už osobním přístupem, tak prostřednictvím 
sociálních sítí, e-mailové komunikace či tiskovinami. V online marketingu Gampa spolupracuje s 
externistkou Valentýnou Šatrovou a využívá konzultací digitálního stratéga Jana Bőhma.  
 
Aktivity Gampy jsou médii poměrně sledovány. 
V lednu byly hosty rozhlasového pořadu ArtCafé na Vltavě autoři a kurátorka výstavy Všechno bylo 
vždycky lepší (https://www.mujrozhlas.cz/artcafe/vsechno-bylo-vzdycky-lepsi), v listopadu pak v témže 
pořadu se Gampa zapojila do diskuse k tématu zprostředkování umění 
(https://vltava.rozhlas.cz/umeni-vyzaduje-obeti-ale-proc-prave-od-divaku-8616583). V únoru byl 
publikován rozhovor s týmem Gampy v internetovém časopise Artalk 
(https://artalk.cz/2021/02/03/gampa-skrze-galerii-pecujeme-o-verejny-prostor/cs/). Recenze výstavy 
Všechno bylo vždycky lepší byla publikována v časopise FlashArt 
(https://flashart.cz/2021/04/26/vsechno-bylo-vzdycky-lepsi/). K výstavě Černý bávo > bílej boomer 
vyšla recenze v časopisech A2 (https://www.advojka.cz/archiv/2021/10/cerny-bavo-bilej-boomer) a 
Respekt, kde byla uvedena jako výstava týdne 
(https://www.respekt.cz/tydenik/2021/22/kulturamix?issueId=100513). O výstavách Černý bávo 
> bílej boomer, Kolik země člověk potřebuje a Oko Ucho rovněž vznikly reportáže internetové televize 
Artyčok.tv (https://artycok.tv/44683/cerny-bavo-bilej-boomer, https://artycok.tv/44822/kolik-zeme-
clovek-potrebuje, https://artycok.tv/en/45002/oko-ucho). V časopise Artikl byly publikovány recenze 
výstav Kolik země člověk potřebuje a Oko Ucho. Internetový magazín Artalk dále publikoval recenzi 
výstavy Kolik země člověk potřebuje (https://artalk.cz/2021/08/05/nohama-zpatky-na-zem/). Aktivity 
Gampy spjaté s koncepční prací s uměním ve veřejném prostoru pak ve svém článku pro Artalk.cz 
zmiňuje architektka Karolína Vojáčková (https://artalk.cz/2021/12/09/nejasne-misto-umeni-ve-
verejnem-prostoru/) 



9.7 Vstupné 
GAMPA se snaží být ekonomicky dostupným prostorem, a proto zachovává volný vstup a přívětivou 
cenovou hladinu dalších doprovodných aktivit. Sociálně znevýhodněným rodinám pak např. na období 
léta nabídla snížené účastnické poplatky na příměstských táborech. 
 
9.8 Vícezdrojové financování 
Na realizaci celoročního výstavního programu roku 2021 získala GAMPA v grantových a dotačních 
řízeních následující podporu:  
 

 
9.9 Informace o návštěvnosti GAMPY 
 
Všechno bylo vždycky lepší / 20. 1. –  7. 3. 2021 
výstava nebyla fyzicky zpřístupněna, program a zprostředkování výstavy bylo realizováno 
prostřednictvím online kanálů 
 
Černý bávo > bílej boomer / 14. 4. – 6. 6. 2021 (fyzicky otevřeno od 4. 5. 2021) 
397 návštěvníků výstavy 
49 účastníků programů pro školy (3 kolektivy studentů, celkem 3 x 4 semináře k výstavě) 
70 účastníků dalších akcí (dernisážový program – série přednášek, komentovaných prohlídek, 
performance) 
Celkem = 516 osob 
 
Kolik země člověk potřebuje / 23. 6. – 29. 8. 2021 
612 návštěvníků výstavy 
264 účastníků dalších programů (vč. příměstských táborů) 
Celkem = 876 osob 
 
Oko / Ucho / 15. 9. – 28. 11. 2021 
549 návštěvníků výstavy 
348 účastníků programů pro školy 
100 účastníků dalších akcí (přednášky, dílny, happening) 
Celkem = 997 osob 
 
Proluky / 9. 12. 2021 – 27. 2. 2022 
258 návštěvníků (do konce roku 2021) 
 
Celková návštěvnost za rok 2021: 

Ministerstvo kultury ČR celoroční činnost 750 000 
 umění pro veřejný prostor města 380 000 
Státní fond kultury Černý bávo/bílej boomer 90 000 
 Oko/Ucho 80 000 
Elektrárny Opatovice Příměstské tábory Gamping& Gampiště 20 000 
   
Celkem dotace na program   1 320 000 

Výstavy 1816 
Edukační programy 397 
Doprovodné programy 434 
  
Celkem 2647 



10 Slovní komentář k roční účetní závěrce COK k 31.12.2021 
 
10.1 Náklady a výnosy 
 
Dle účetní závěrky skončilo hospodaření roku 2021 zlepšeným hospodářským výsledkem ve výši 
5 587,12 Kč.   
Rozpočet organizace byl plánovaný jako vyrovnaný, v oblasti příjmů jej výrazně zlepšila úspěšnost 
žádostí o poskytnutí neinvestičních dotací z Ministerstva kultury na pravidelné projekty divadla 29 a 
výstavní činnost Gampy. V porovnání s rokem 2020 se jednalo o 33% nárůst obdržených dotací.   
Zároveň však hospodaření nepříznivě ovlivnila přerušená sezóna v důsledku pandemie COVID-19 od 
října 2020 nemohly probíhat žádné koncerty ani představení s přístupem veřejnosti, uzavřena byla také 
Gampa a to do 3.5.2021, Divadlo 29 mohlo být otevřeno od 17.5.2021. Porovnáme-li situaci s rokem 
2020 provoz byl ochromen kratší dobu, byl však omezován protiepidemickými opatřeními vlády, které 
ovlivnily návštěvnost, a ta byla nižší, než je obvyklé. Z důvodu snížení provozního příspěvku od 
zřizovatele, byly omezovány některé provozní náklady, zejména větší opravy např. dřevěné podlahy 
v divadelním sále. 
 
 
Náklady 
Celkové náklady organizace byly 9 851 tis. Kč. Nejvyšší podíl na celkových nákladech tvoří mzdové 
náklady, a to 52 %, jedná se o mzdové náklady včetně zákonného sociálního a zdravotního pojištění ve 
výši 5 095 tis. Kč (4 909 tis. Kč v roce 2020) z toho 252 569 tis. Kč (99 tis. Kč) za práce konané na základě 
dohod o provedení práce. Jednalo se zejména o kustody v Galerii města Pardubic, vytváření on-line 
marketingu, lektory pro kurzy Anilab a činnosti na projektu Umění pro veřejný prostor. K navýšení 
osobních nákladů zvýšením platových tarifů došlo pouze u 3 zaměstnanců v důsledku zvýšení 
odpracovaných let a postupu do vyššího platového stupně. V období, kdy byla Galerie města Pardubic 
a Divadlo 29 úplně uzavřené pro veřejnost byli tři zaměstnanci: kustodka galerie a dva technici doma 
z důvodů překážky v práci na straně zaměstnavatele. Náhrada mzdy (platu) jim náležela ve výši 100 % 
průměrného výdělku. Kustodka po celou dobu uzavření galerie, technici částečně, na pracovišti se 
věnovali údržbě prostor a technického vybavení. 
 Na realizaci výstav, koncertů a představení bylo vynaloženo 1 588 tis. Kč (1 170 tis. Kč v roce 2020) za 
autorské honoráře pro vystupující umělce, pro autory expozic v galerii, kurátory, pro vystavující autory 
v galerii a úhradu podílu na realizačních nákladech za festival Tanec Praha 2021. Nájemné za prostory 
Galerie města Pardubic a za správu budovy Divadla 29 činilo 358 tis. Kč. V lednu byla do majetku 
zařazena pergola vybudovaná na zahrádce Klubu 29. Tento dlouhodobý hmotný majetek v hodnotě 
80 898,79 Kč byl financován z investičního fondu a od února započalo jeho odepisování do nákladů dle 
odpisového plánu schváleného Radou města Pardubic. 
 
Výnosy 
Výnosy z vlastní činnosti celkem: za vstupné na akce, na edukační programy a animační dílny bylo 
utrženo 214 tis. Kč (258 tis. Kč v roce 2020), za krátkodobé pronájmy sálu Divadla 29 částka 115 tis. Kč. 
(60 tis. Kč) a za spolupráci v Klubu 29 celkem 95 tis. Kč (109 tis. Kč).  
Výnosy z transferů jsou celkem 9 333 tis. Kč, z toho příspěvek zřizovatele na provoz 6 600 tis. Kč a   
příspěvek na program 500 tis. Kč a neinvestiční dotace na projekty z Ministerstva kultury a Státního 
fondu kultury 2 193 tis. Kč. Dva projekty získaly podporu Pardubického kraje, jednalo se o dotaci ve 
výši 40 tis. Kč. Všechny celoroční hudební i galerijní projekty byly realizovány v předpokládaném 
rozsahu a byly využity všechny poskytnuté prostředky.  
 
Výnosy z hlavní činnosti jsou ve výši 269 tis. Kč (286 tis. Kč v roce 2020). Jedná se zejména o vstupné 
na koncerty a představení a na edukační programy probíhající v Galerii města Pardubic, včetně letních 



příměstských táborů i kurzů animace Anilab v laboratoři Bujón Divadla 29 a to 214 tis. Kč a výnosy 
z prodaného materiálu (např. testy a respirátory pro diváky), zboží (batohy, kabelky, publikace, trička) 
celkem 18 tis. Kč. Čerpání fondů ovlivnilo tyto výnosy celkem částkou 22 tis. Kč. Jednalo se o dar od 
Elektráren Opatovice a.s.  na letní Gampiště a Gamping 20 tis. Kč a dar od soukromé osoby 2 tis. Kč. 
Výnosy z doplňkové činnosti, tj. z krátkodobého pronájmu sálu D29 a za spolupráci při provozování 
Klubu 29 včetně služeb činily 210 tis. Kč (201 tis. Kč v roce 2020).  
 
 
Základní ukazatele hospodaření v tis. Kč, vždy k 31.12. :  
 

Ukazatel 2018 2019 2020 2021 index 
2020/2019 

index 
2021/2020 

Náklady celkem  8041 9958 9693 9851 97 % 102 % 
Výnosy celkem 8433 10126 9944 9857 98 % 99 % 
z toho vstupné 431 505 258 214 51 %       83 % 
Zlepšený výsledek hospodaření 392 168 251 6 149 % 2 % 
Provozní příspěvek 6580 6580 6909 6600 105 % 95 % 

 
V hospodářské (doplňkové) činnosti byl dosažen zlepšený hospodářský výsledek ve výši 172 tis. Kč 
(146 tis. Kč v roce 2020). Hlavní vliv na výši tržeb mělo rušení objednaných krátkodobých pronájmů 
sálu Divadla 29 do května, i po uvolnění vládních opatření byly do 30.6. uskutečněny pouze dva 
pronájmy. Zásadní vliv mělo neobnovení koncertů uměleckých škol, recitačních soutěží pro děti a také 
filmových a divadelních představení pro školy. V období od září do prosince se podařilo zrealizovat 
pronájmy pro akce dlouhodobě objednané a většinou se stálými odběrateli. Tržby za krátkodobé 
pronájmy sálu D 29 jsou 115 000,- Kč, zatímco v roce 2020 byly 59 700,- Kč. Pořadatelé akcí se tak již 
z části uměli přizpůsobit požadavkům protiepidemických opatření, zejména omezení počtu diváků a 
kontrolám potvrzení o bezinfekčnosti. Zároveň pokračoval zájem o streamované on-line přenosy, např. 
přednášky. Výnosy ze Smlouvy o spolupráci v Klubu 29 s provozovatelem pohostinských služeb (baru) 
byly 94 638,- Kč (108 902,- Kč), kdy byl snížen měsíční poplatek v době  úplného zákazu přítomnosti 
veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb. Náklady zaúčtované v obou prostorách využívaných pro 
hospodářskou činnost byly celkem 83 021,32 Kč (54 463, 76Kč). 
 
10. 2 Pohledávky a závazky  
 
Pohledávky (stav na účtu): 
311 odběratelé = 694,- Kč= jedná se o jednu vystavenou fakturu, uhrazena v lednu 2022 
314 krátkodobé poskytnuté zálohy = 267 tis. Kč= zálohy na služby (teplo, teplá voda, výtah apod.) 
v objektu Sv. Anežky České 29 a za elektrickou energii dodavateli Pražská plynárenská a.s. 
315 pohledávky = 5,8 tis. Kč = skládá se z 1,3 tis. Kč z titulu předprodeje vstupenek prostřednictvím 
smsticket.cz a 4,49 tis. Kč dle Smlouvy o spolupráci v Klubu 29, níž je vytvořena opravná položka 4,49 
tis. Kč  
381 náklady příštích období = 45 tis. Kč = nájem za prostory na leden 2022, inzerce, odpad a náklady 
na  licenci pro antivir na roky 2022 a 2023   
385 příjmy příštích období = 8,6 tis. Kč = částka dosud nevyúčtovaných výnosů za el. energii 
388 dohadné účty aktivní = 5,8 tis. Kč = dohad výnosů za neprodané publikace Gampa 
 
Závazky (stav na účtu): 
321 dodavatelé = 57 tis. Kč = zůstatek se skládá z neuhrazených faktur zejména se splatností v lednu 
2022, kdy byly také zaplaceny 
324 krátkodobé přijaté zálohy = 12 tis. Kč = zálohy na elektřinu od provozovatele Klubu 29  



331 zaměstnanci = 292 tis. Kč = mzdy za prosinec, vyplacené zaměstnancům 11.1.2022 
336 sociální zabezpečení = 94 tis. Kč = závazek za prosinec, uhrazený 11.1.2022  
337 zdravotní pojištění = 40 tis. Kč = závazek vůči zdrav. pojišťovnám za prosinec, uhrazený 11.1.2022 
342 ostatní daně = 21 tis. Kč = zůstatek je tvořen částkou 19 tis. Kč záloha na daň ze závislé činnosti a 
srážková daň a 2 tis. Kč je daň vybíraná srážkou z příjmů plynoucích do zahraničí umělcům za prosinec, 
uhrazeno 11.1. a 24.1.2022 
343 daň z přidané hodnoty = 8 tis. Kč = daň. povinnost za 12/2021, splatná k 25.1.2022, uhrazena 
17.1.2022 
383 výdaje příštích období = 5 tis. Kč = doplatek za vedení účetnictví, fa vystavena v lednu 2022 
378 ostatní krátkodobé závazky = 5,5 tis. Kč = závazek vůči poj. Kooperativa, úrazové poj. zam.   
384 výnosy příštích období = 140 Kč = tržba za vstupné na koncert post hudba Arleta přeložen na rok 
2022 
389 dohadné účty pasivní = 195 tis. Kč = náklady (dosud nevyúčtované) zejména za energii a služby od 
RFP a.s. 
 
10.3 Použití fondů a rozpis zůstatků fondů 
 
1/Fond odměn (účet 411):  
počáteční zůstatek: 300 013,42 Kč 
tvorba celkem ze zlepš. hosp. výsledku roku 2020: 0,- Kč 
čerpání: 0,- Kč 
zůstatek:                   300 013,42 Kč 
 
2/Fond kulturních a sociálních potřeb (účet 412):  
počáteční zůstatek: 62 683,- Kč 
tvorba celkem:         72 502,- Kč 
čerpání na příspěvek na stravování: -49 220,- Kč 
zůstatek:                   85 965,12 Kč 
 
3/ Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření (účet 413): 
počáteční zůstatek: 139 995,61 Kč 
tvorba:                       251 091,27 Kč 
čerpání celkem:                        0,-Kč 
zůstatek:                    391 086,88 Kč 
 
4/ Rezervní fond tvořený z jiných zdrojů (účet 414): 
počáteční stav:      2 000,- Kč 
tvorba celkem:    20 000,- Kč 
čerpání celkem: -22 000,- Kč 
zůstatek:                        0,- Kč 
 
5/ Fond reprodukce majetku, investiční fond (účet 416):  
počáteční zůstatek:   171 162,- Kč 
tvorba z odpisů:         168 807,- Kč 
čerpání celkem:         - 80 898,79 Kč 
zůstatek:                     259 070,21 Kč 
 
 
10.4 Průměrný evidenční počet zaměstnanců 
 
Průměrný evidenční počet zaměstnanců přepočtený byl 8,775. 



 
 
 
 
10.5 Návrh na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření do fondu organizace  
 
Rezervní fond               100%                     5 587,12 Kč    
 
 
 
 
 

 
Slovní komentář k roční účetní závěrce COK zpracovala Ing. Martina Dvořáková 

Slovní komentář k činnosti Gampy zpracovala MgA. Šárka Zahálková 
 
 
V Pardubicích dne 17. 2. 2022 

 
MgA. Zdeněk Závodný 

ředitel organizace 
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Slovo ředitele
Rok 2021 se jistě zapíše do historie města Pardubice. Na konci října se podařila úctyhodná věc, 
otevřeli jsme nově revitalizovaný pietní prostor a nové muzeum, které se nachází v místě 
bývalého nacistického popraviště. Pietní území bylo mnoho let neprávem opomíjeno  
a nedostávalo se mu patřičné péče. Nyní zde byla vystavěna nová budova s moderní expozicí, 
která veřejnost neotřelou formou seznámí s událostmi válečných let nejen na Pardubicku. 
 
O provoz Památníku Zámeček se stará stejnojmenná příspěvková organizace, jejímž posláním  
je uchovávat památku obětí perzekuce v letech nacistické okupace a rozvíjet muzejní 
a vzdělávací činnost.

Jsem velice rád, že i přes zatím krátkou dobu provozu a všechna omezení spojená s pandemií  
COVID-19, která zasáhla celý svět, se nám podařilo dosáhnout řady úspěchů, jež vedou  
k naplňování poslání Památníku Zámeček. 

S otevřením památníku byl vydán odborný katalog k expozici, jehož redaktorem je samotný 
autor ideového konceptu a libreta expozice historik Vojtěch Kyncl, se kterým v současnosti 
připravujeme další publikace. V listopadu jsme zpřístupnili tři edukační programy pro žáky 
2. stupně základních škol, střední školy a gymnázia. Edukační program Vánoce v Protektorátu  
byl navíc otevřen i pro širokou veřejnost, která o něj projevila velký zájem. 
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Památník Zámeček již navázal aktivní spolupráci s odbornými institucemi, muzejními  
i vzdělávacími. Během roku 2021 se nám podařilo získat členství v důležitých organizacích, 
jakými jsou Asociace muzeí a galerií ČR a Mezinárodní rada muzeí ICOM. V rámci spolupráce  
s Českým výborem ICOM jsme se také zapojili do plánování 26. Generální konference ICOM  
s názvem „Síla muzeí“, která proběhne v srpnu roku 2022 v Praze. Navázali jsme kontakty  
s Filozofickou fakultou Univerzity Pardubice, Historickým ústavem Akademie věd ČR, v.v.i.  
S těmito institucemi chystáme společné projekty již v roce 2022.

Od otevření Památníku Zámeček do 23. prosince byla expozice otevřena vždy po celý týden, 
mimo pondělí. Velmi mě těší, že i přes veškerá protipandemická opatření si k nám návštěvníci  
nacházejí cestu. Ještě před Vánocemi jsme v expozici přivítali 1000. návštěvníka. K tomuto 
výsledku jistě dopomohla i konaná veřejná venkovní akce Betlémské světlo s adventním  
koncertem. Akce, kterou jsme chtěli veřejnosti ukázat, že právě na místě s tak těžkou minulostí  
se musí rozhořet plamínek míru a přátelství a že lze v předvánočním čase strávit alespoň chvíle 
bez omezení ve společné blízkosti.

Jedno z nejdůležitějších poslání Památníku Zámeček je také komunikace s pamětníky. Během 
krátkého fungování památníku proběhlo na jeho půdě i několik osobních setkání s pamětníky 
a přeživšími. S ohledem na věk pamětníků a epidemickou situaci se některá setkání uskutečnila 
přímo v jejich domovech, jiná byla bohužel odsunuta na příznivější dobu. 

Děkuji zřizovateli, kterým je statutární město Pardubice, za zcela zásadní podporu naší práce. 

Obrovský dík patří všem našim příznivcům a návštěvníkům, minulým, současným i těm  
budoucím, na které se už moc těšíme.

Viktor Janák          

18. února 2022
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Návštěvníci o expozici
„Vážený pane doktore,

při setkání v Terezíně jsme hovořili o Vaší nové expozici v Pardubičkách. Byl jsem se tam s přáteli 
ze seminářů pořádaných Památníkem Lidice podívat a musím Vám složit poklonu, protože je to 
jedna z nejlepších expozic, které jsem na podobné téma viděl. A troufám si říct, že znám větší 
část takových expozic minimálně v ČR, Polsku a bližší části Německa.

Poměr informací, způsob prezentace, emoční dojem, vše naprosto na jedničku. Moc se mi líbí  
i takové ty drobné detaily, třeba osudy příslušníků Schutzpolizei po válce, jak jsou umístěny  
na té hromadné vyzvětšované fotce. Nebo neuvěřitelný osud policejní pušky vedle ve vitríně 
artefaktů. Nebo vkomponování popravčích kůlů do interiéru architektury, posazení památníku  
do zeleně okolo, přiznání starého pietního místa na okraji nového ... vše je opravdu povedené  
a na mezinárodní úrovni. Výborný je také nápad prezentace faktografie a obrázků na tom velkém 
„stole“, jako by člověk seděl někde v archivu a studoval prameny. Pardubice mohou být pyšné,  
že mají takový památník.

Nemohu posuzovat elektronickou část sdělení, protože chytré telefony už jsou za mým 
horizontem, ale „kamenná“ část památníku je vážně skvělá.

Podívali jsme se jedním okem i k Zámečku, zatím jsme viděli to venkovní pietní místo, na zbytek 
se těšíme.

Hezký den a do celého roku 2022 vše nejlepší přeje,
Lubor Lacina“

Z e-mailové komunikace doktora Kyncla, autora ideového konceptu a libreta expozice Památníku Zámeček,  
kterému Lubor Lacina ze Severočeského muzea v Liberci zaslal své hodnocení na nově vzniklou expozici.
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Z knihy návštěv a sociálních sítí Památníku Zámeček
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Kontaktní a personální údaje
Památník Zámeček Pardubice, příspěvková organizace
Pernštýnské náměstí 1
530 21 Pardubice
IČO:09812806
e-mail: zamecek@zamecek-memorial.cz
www.zamecek-memorial.cz

Zřizovatel:
Statutární město Pardubice
Pernštýnské náměstí 1
530 21 Pardubice

Vedení Památníku Zámeček Pardubice

Organizační struktura:
Ředitel: Mgr. Viktor Janák od 1.4.2021
Technickohospodářský pracovník: Ing. Hana Marčáková od 3.5.2021
Účetní a ekonom: Ing. Dagmar Kosová od 1.7.2021
Muzejní pedagog: MgA. Eva Kubelková od 12.7.2021
Vztahy s veřejností: Ing. Kateřina Tomišková od 2.8.2021
Průvodce/pokladní: Mgr. Martin Řehák od 1.11.2021

Dozorčí rada Památníku Zámeček Pardubice
Dozorčí rada Památníku Zámeček byla zřízena ke dni 21. 9. 2021
Předseda dozorčí rady: Mgr. Jakub Rychtecký, náměstek primátora
Místopředseda dozorčí rady: Adolf Vondrka
Člen dozorčí rady: Mgr. Jana Fiedlerová, odbor školství, kultury a sportu 
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Sbírkotvorná činnost
Sbírky
Jedním z hlavních úkolů Památníku Zámeček Pardubice bude i založení vlastních sbírkových 
fondů. Během krátkého fungování v roce 2021 se podařilo získat několik kusů historických  
fotografií, které se stanou základem sbírky Památníku Zámeček. Samozřejmostí bude zavedení 
sbírky do Centrální evidence sbírek Ministerstva kultury. 

Výstavní činnost

„Vaše smrt – naše svoboda“

Stálá multimediální expozice, jejímž autorem je historik Akademie věd, v.v.i., PhDr. Vojtěch Kyncl, 
Ph.D., se otevřela široké veřejnosti 26. října 2021. V rámci České republiky je ojedinělým  
a nadčasovým projektem.

Prohlídka začíná zhlédnutím krátkého úvodního 
filmu zachycujícího přerod prvorepublikové  
atmosféry v nacistický diktát. Před odchodem  
do další části expozice si návštěvník může 
prohlédnout dobové vyhlášky vystavené  
na stěnách kinosálu.
Foto: Ondřej Bouška

V následující místnosti je „pracovna 
gestapa“ s horním osvětlením. Na stole 
je v digitální i tištěné podobě vystavena 
dokumentace k působení odboje Silver 

A, atentátu na Heydricha, udavačům, 
programové kolaboraci, perzekuci Židů 

a kruté přípravě nástrojů hromadného 
vraždění, jež se měla z části odehrát  

v okrese Pardubice a Kolín. 
Foto: Ondřej Bouška
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Poté se přichází do temného prázdného  
prostoru s dvojicí svítících linií na obou 
stranách. V jedné podélné vitríně jsou  
vystaveny dochované předměty a pietní  
upomínky z popraviště. V druhé jsou  
pak umístěny kopie unikátně dochovaných 
popravčích protokolů, které uvádějí jména 
všech obětí.
Foto: Ondřej Bouška

Další část expozice je věnována Ženevským 
konvencím. Téma je prezentováno  

prosvícenými fotografiemi válečných zločinů 
a textem, který výjevy zasazuje do kontextu 

mezinárodního práva. Protější strana místnosti 
dokumentuje potrestání nacistických zločinů.

Foto: Ondřej Bouška

Poslední okružní část expozice představuje 
svědectví pamětníků. Sedmero televizních  
obrazovek promítá to samé, každý návštěvník  
se může podívat na „svou“ televizi. Vzpomínky  
patří obyvatelům Pardubicka zasaženým  
nacistickou perzekucí. 
Foto: Ondřej Bouška

Těsně před návratem do foyer se nachází úplně 
poslední část expozice, kterou představuje 
otevřený pietní dvůr situovaný v samotném 

srdci objektu. Pamětní deska zde připomíná 
jména všech 194 zavražděných obětí.

Foto: Ondřej Bouška
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Publikační činnost

Katalog k expozici Vaše smrt – naše svoboda

Vojtěch Kyncl, Vaše smrt – naše svoboda, nová  
expozice Památníku Zámeček, Památník Zámeček, 2021.
Grafická úprava: Jana Jebavá
Fotografie: Ondřej Bouška, Petr Huňáček
Počet stran: 94
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Edukační činnost
V naší nabídce byly tři programy, a to Vánoce v Protektorátu, Lidská práva a Paměť místa. Vánoce 
v Protektorátu byl program určený pro celý druhý stupeň základních škol a v upravené verzi  
i pro veřejnost a mladší děti. Jeho základem byla diskuze o tom, jak prožíváme Vánoce my,  
co je pro nás důležité a bez čeho si je neumíme představit. Naše pojetí Vánoc jsme konfrontovali  
se vzpomínkami pamětnice, která se narodila v roce 1940 a vypráví o Vánocích  
v Protektorátu Čechy a Morava. Součástí programu byl dobově ozdobený vánoční stromeček, 
výroba papírových řetězů s napsaným přáním nebo poselstvím a lepení symbolu Vánoc, barevné 
hvězdy. Starší návštěvníci mohli také zhlédnout úvodní film a navštívit expozici. Program byl 
časově naplánován na 120 minut. Tento vánoční program probíhal od 1. listopadu do 21. prosince. 

Lidská práva je stálý edukační program o důležitosti vnímání lidských práv. Je určen pro druhé 
stupně základních škol a střední školy. Po domluvě se ho mohou zúčastnit i studenti vysokých 
škol nebo jiné organizované skupiny. Program se věnuje Listině základních práv a svobod, zmiňuje 
jméno generála Bohuslava Ečera, který definoval pojem „zločiny proti lidskosti“. Dále se studenti 
zabývají pojmy týkajícími se společenského chování, které vede k porušování práv jednotlivců  
i skupin. Definují a vymezují pojmy, zamýšlí se nad důvody, příčinami a následky porušování  
lidských práv a hledají možnosti řešení na základě vlastních zkušeností a v každodenním životě.

Dalším stálým programem je Paměť místa, který celý probíhá v expozici a pracuje převážně  
s vystavenými písemnostmi a artefakty. Vzhledem k povaze událostí, o kterých expozice  
pojednává, je určen dětem až od 8. třídy základní školy a starším. Studenti se pohybují  
expozicí v doprovodu lektora, který odborný výklad doplňuje citacemi z dochovaných deníků  
a záznamy přímých účastníků událostí a dění na Zámečku v červnu a červenci 1942. Závěrečná 
část programu je věnována reflexi a diskusi. Program je časově naplánován na 120 minut.
  

Všechny školy, které Památník navštívily, si vzhledem k období adventu vybraly vánoční program.
V novém Památníku jsme přivítali jedno střední odborné učiliště, dvě třídy dvou různých 
základních škol, literárně-dramatický obor základní umělecké školy. Program jsme také nabídli 
veřejnosti. Tam bylo různé věkové rozpětí návštěvníků, většinou se jednalo o rodiče s předškolními 
a mladšími školními dětmi, ale přišli i rodiče s dospívajícími potomky. 

Celkem edukační programy navštívilo 92 dětí a 9 pedagogů.
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Fotografie z edukačních programů 2021. Foto: Památník Zámeček



VÝROČNÍ ZPRÁVA 202112

Vzdělávání zaměstnanců
V prvním roce své činnosti se zaměstnanci PZP zúčastnili následujících školení:

Ředitel
Školení vedoucích zaměstnanců o požární ochraně a bezpečnosti při práci. Školení bylo získáno 
darem.

Technickohospodářský pracovník
Zákon o registru smluv – online kurz
Spisová a archivní služba – online kurz

Muzejní pedagog
Letní škola - „K čemu jsou nám dějiny?“ – Oddělení vzdělávání Ústavu pro studium totalitních 
režimů
Odborná lekce – „Tvorba edukačních programů I.“  Muzeum hlavního města Prahy,  
Mgr. Iva Vachková, Ph.D.
„Tvorba edukačních programů II.“ Muzeum hlavního města Prahy, Mgr. Iva Vachková, Ph.D.

Návštěvnost Památníku Zámeček 2021
Dítě Dospělý Rodinné Zlevněné Zdarma Edukace Akce Celkem

září - - - - - - 184 184
říjen 14 128 7 64 - - 263 497

listopad 16 91 9 66 11 - - 220
prosinec 4 16 - 8 16 92 120 256
celkem 34 235 64 138 27 92 567 1157
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Propagačně organizační činnost
Mezinárodní sympozium ICOM 2021

25. 8. – 27. 8. 2021
Zástupci Památníku Zámeček se účastnili Mezinárodního sympozia ICOM 2021, na kterém byla 
představena témata Generální konference ICOM Praha 2022. Jedním ze stěžejních bodů  
bylo představení programu konferenčních exkurzí v roce 2022, jejichž bude památník součástí.

Účast na Mezinárodním sympoziu ICOM 2021, Praha. Foto: ICOM
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Dny evropského dědictví

11. – 12. 9. 2021
Před samotným oficiálním otevřením nového pietního místa jsme v rámci Dnů evropského 
dědictví pořádaných statutárním městem Pardubice návštěvníkům nabídli venkovní  
komentované prohlídky.

Výjezdní zasedání ředitelek a ředitelů škol, 
školských a zdravotnických zařízení

30. 9. – 1. 10. 2021
Ředitel Janák na výjezdním zasedání v Loučni představil novou příspěvkovou organizaci Památník 
Zámeček, včetně vizí, plánů a budoucího směřování.

Víkendové venkovní prohlídky pořádané při příležitosti 
Dnů evropského dědictví.
Foto: Památník Zámeček
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Slavnostní otevření nového pietního místa
Dne 25. října 2021 se slavnostně otevřelo nově zrekonstruované pietní místo Památníku 
Zámeček. Z významných zahraničních hostů přijali pozvání např. velvyslanec Britského  
velvyslanectví v Praze – British Embassy Prague Jeho Excelence Nick Archer, paní chargé  
d’affaries Jennifer Bachus za velvyslanectví Spojených států amerických, kulturní atašé  
velvyslanectví Spolkové republiky Německo pan Markus Klinger či zástupce polské Ambasády, 
třetí tajemník Paweł Piotrowski. Nechyběli ani senátoři a poslanci Parlamentu České republiky. 

Slavnostní otevření nového pietního místa Památníku Zámeček. Foto: Vlastimil Raška
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Před slavnostním zahájením se pro média konal tiskový briefing, kterého se zúčastnili zástupci 
statutárního města Pardubice, jako zřizovatel památníku, ředitel Památníku Zámeček, historik  
a autor ideového libreta expozice a v neposlední řadě architekti.

Tiskový briefing ke slavnostnímu otevření Památníku Zámeček. Foto: Vlastimil Raška
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Upomínkové předměty
Se zahájením činnosti byly také představeny upomínkové předměty ve formě tašek, sešitů, tužek, 
propisek a odznaků. Všechny produkty nesou slova, která oběti pronesly během vyslýchání  
nebo před svou smrtí, např. „Ať žije Československá republika.“ Upomínkové předměty tak nesou 
hrdinný odkaz smrti popravených. 

Spolu s upomínkovými předměty byl pro zahájení činnosti vytvořen katalog k nové expozici  
nesoucí název epitafu pomníku „Vaše smrt – naše svoboda“.  Pro propagační potřeby památníku 
je návštěvníkům a třetím osobám poskytován leták ve formě harmoniky se základními  
informacemi o nově zrekonstruovaném pietním místě spolu s tištěnou formou průvodce.

Upomínkové předměty Památníku Zámeček za rok 2021



VÝROČNÍ ZPRÁVA 202118

Místa paměti: od budování expozic  
po edukaci v muzeích-památnících

10. 11. 2021
V první polovině listopadu se památník zúčastnil mezinárodní konference “Místa paměti: od 
budování expozic po edukaci v muzeích-památkách”, pořádané Muzeem romské kultury v Brně. 
V rámci programu měl ředitel Viktor Janák možnost představit Památník Zámeček jako unikátní 
instituci zbudovanou tzv. na “zelené louce”.

Místa paměti, 2021. Foto: Muzeum romské kultury
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Den válečných veteránů

11. 11. 2021
Památník Zámeček se zapojil do veřejné sbírky se symbolem vlčího máku, pořádané Pamětí 
národa. Kvítek vlčího máku, který vyjadřuje úctu všem, co bojovali za svobodu a demokracii  
na válečných frontách 20. století, v odboji i novodobých válečných konfliktech, byl ke koupi  
u pokladny ve foyer expozice do 30. listopadu.

Den boje za svobodu a demokracii  
a Mezinárodní den studentstva

17. 11. 2021
Na státní svátek Den boje za svobodu a demokracii  
a Mezinárodní den studenstva jsme pro návštěvníky  
připravili ke každé vstupence dárek. Připínací odznaky  
s nápisem „Odvahu!“. 

Umístění kasičky pro sbírku ke Dni válečných veteránů. Foto: Památník Zámeček
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Vánoce v Protektorátu

12. 12. 2021
Na druhou adventní neděli jsme veřejnosti otevřeli edukační program Vánoce v Protektorátu,  
a to ve dvou termínech. S dětmi a rodiči si muzejní edukátorka Eva Kubelková povídala o tom,  
jak vnímaly Vánoce děti za války, jak se zdobil stromeček, co pod ním lidé mohli nalézt a co vlastně 
bylo na Vánoce důležité. Na konec programu byla pro děti připravena tvořivá dílna, kde si každý 
vyrobil svoji papírovou hvězdu nebo připojil osobní poslání k vánočnímu řetězu. 

Ukázka propagačních fotografií edukačního programu Vánoce v Protektorátu. Foto: Památník Zámeček
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Betlémské světlo s vánočním koncertem

19. 12. 2021
Poslední akcí, která se v prosinci konala, bylo Betlémské světlo s vánočním koncertem. Celá akce 
proběhla na pietním území a Betlémské světlo, které nám donesli místní skautští kurýři  
ze střediska Šestka 5. oddílu Jestřábi a rozsvítili svíce v míse pro věčný oheň před pomníkem 
obětí. S pěveckým komorním sborem ZUŠ Pardubice, Havlíčkova si pak návštěvníci mohli  
zazpívat vánoční písně.  

Lidé si pro Betlémské světlo přišli s vlastními lucerničkami nebo si mohli zakoupit svíčku na pokladně uvnitř expozice.
Foto: Památník Zámeček
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Účast na pietních aktech

21. 6. 2021

Pietní akt k uctění památky obětí heydrichiády  
a vzpomínkový akt na výsadek SILVER A.
Vzpomínkový pietní akt v Lesoparku Jiřího Potůčka-Tolara v Pardubicích, Trnové. V místě, kde byl  
2. července 1942 zastřelen rukou českého četníka Jiří Potůček, radista parašutistického výsadku  
SILVER A, který působil na Pardubicku.

Účast Památníku Zámeček na pietním aktu 21. 6. 2021. Foto: Statutární město Pardubice
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Hospodářská činnost
Popis hospodářské činnosti
Vzhledem ke krátkému fungování expozice Památníku Zámeček se nedaly očekávat vysoké zisky 
ze vstupného a prodeje upomínkových předmětů, i přesto za dva měsíce provozu činily tržby 
38.131,47 Kč. Dalším výnosem v rámci hospodářské činnosti byl pronájem služebního bytu,  
z něhož bylo získáno 50.611 Kč.

Celkem náklady   2.825.222,10 Kč
Celkem výnosy   3.444.832,47 Kč
Výsledek hospodaření 619.610,37 Kč

Investice nad 100.000
IT vybavení
Krátce po vzniku organizace bylo dne 10. 4. 2021 vypsáno VZMR na nákup IT vybavení kanceláře 
PZP, jehož obsahem bylo dodání 4 ks notebooků s příslušenstvím, programy nezbytné  
pro kancelářskou práci, 4 ks LCD obrazovek, 1 ks laserové tiskárny, skartovací zařízení, router,  
cloudové úložiště, instalace a správa sítě. Z šesti oslovených dodavatelů byla vybrána firma 
ComArr, spol. s r.o., pořizovací cena vybavení 188.559,14 Kč vč. DPH. IT vybavení firma dodala 
v poměrně krátkém čase na přelomu měsíce května a června, a to i přes problémy s výpadky 
dodávek čipů do počítačů způsobených šířícím se novým typem koronaviru COV-19. 

Účetní služby včetně vedení mzdové agendy
Dne 11. 5. 2021 byla zadána VZ na účetní služby a vedení mzdové agendy formou přímého  
zadání. Za dodavatele byla zvolena firma Dag&co, s.r.o., cenový rozsah služby 25.000 Kč  
bez DPH/měsíc.

Web
Dne 11. 5. 2021 bylo vypsáno VZMR na zřízení webových stránek PZP. Z pěti oslovených 
dodavatelů, byla vybrána firma BlueGhost.cz, s.r.o., pořizovací cena za kompletní dodávku: 
453.634 Kč vč. DPH. Webové stránky www.zamecek-memorial.cz byly spuštěny dne 7.10.2021  
a k 31. 12. 2021 se mohou pochlubit návštěvností téměř 11 000 návštěvníků. 

Lightboxy
Dne 18. 8. 2021 byla zadána VZ na nákup 5ks lightboxů formou přímého zadání. Za dodavatele 
byla zvolena firma MOO Design s.r.o., pořizovací cena: 221.643 Kč vč. DPH.

Slavnostní otevření – catering
Dne 14. 10. 2021 byla zadána VZ na pohoštění na slavnostní otevření formou přímého zadání.  
Za dodavatele byla zvolena firma Bonté Class, s.r.o., cena: 117.612 Kč vč. DPH.
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Slavnostní otevření – produkce
Dne 20. 10. 2021 byla zadána VZ na technické a produkční zajištění formou přímého zadání.  
Za dodavatele byla zvolena firma Máša agency s.r.o., pořizovací cena: 146.894 Kč vč. DPH.

Stavy jednotlivých fondů k 31. prosince 2021
Fond kulturních a sociálních potřeb – nakládání s finančními prostředky se řídí platnou 
legislativou a směrnicí Památníku Zámeček. Celkový roční příspěvek do fondu činil 17. 011,52 Kč.  
Z fondu nebylo dosud čerpáno.

Fond reprodukce majetku – ke konci roku činil Fond reprodukce majetku a fond investic 
297.904.50 Kč.

Personalistika
K 31. prosinci roku 2021 bylo evidováno celkem 3,8 úvazku. V příštím období se plánuje rozšíření  
v počtu minimálně 0,5 úvazku.

Návrh na rozdělení zlepšeného výsledku 
hospodaření do fondů organizace
Rezervní fond   70 %   433.727,26 Kč
Fond odměn    30 %   185.883,11 Kč
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Výhled na činnosti na rok 2022
Pro rok 2022 jsou naplánovány následující akce a činnosti:

-  Účast na pietních aktech

-  Účast na připomenutí akce H 80 – promítání filmu, hrané scénky, přednáškový cyklus, 
 víkendové akce, programy pro příměstské tábory

-  Participace zaměstnanců PZP na konání výročního pietního aktu k 80. výročí událostí roku 
1942, který proběhne v prostorách pardubického popraviště 20. 6. 2022. Doprovodný 
program bude probíhat již od ledna ve spolupráci se statutárním městem Pardubice,  
ČSOL, Památníkem Lidice a Ležáky, Pamětí národa, VČM, VHÚ a dalšími.

- Naplánováné vydání knihy s tématikou vztahující se k PZP ve spolupráci s doktorem 
 Kynclem

- Přihláška do soutěže Gloria musaealis ve spolupráci s VČM; stavba/rekonstrukce roku 
 ve spolupráci s městem

- Účast na Dnech evropského dědictví

- Účast na „Tříkrálové sbírce“

- Účast na sbírce Paměti národa „Vlčí máky“

- Akce „Betlémské světlo“ a zpívání na schodech

- Pokračující vzdělávání zaměstnanců

- Získání akreditace MŠMT – nezbytné pro získání dotací

- Prohlubování spolupráce s LV a ČSOL

- Snaha o navrácení pietního aktu SILVER A na Památník Zámeček ve spolupráci 
 s Památníkem Lidice a statutárním městem Pardubice

- Vypracování žádostí o dotace na MŠMT, MK, kraj apod. na rok 2023
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Příloha č. 1 Výkaz zisků a ztrát
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Popis  činnosti organizace z hlediska předmětu činnosti  

 Sociální služby města Pardubic zajišťují dle registračních podmínek a v souladu se Zřizovací listinou služby sociální 
péče občanům města Pardubic a Pardubického kraje. Člení se na organizační složky bez právní subjektivity, kterými 
jsou: 

 Domov pro seniory U Kostelíčka Pardubice 

 Domov pro seniory Dubina Pardubice 

 Denní stacionář Slunečnice Pardubice 

 Pečovatelská služba Pardubice 

Služby sociální péče jsou poskytovány:

 v pobytových službách domova se zvláštním režimem a dvou domovů pro seniory

 v ambulantních sociálních službách denního stacionáře

 Denní stacionář provozuje v rámci doplňkové činnosti aktivizační kavárnu Slunečnice pro klienty služby.

 v pečovatelské službě formou terénní a ambulantní péče klientům, kteří jsou trvale ve svých domácnostech

Hospodářský výsledek 2021

 Sociální služby města Pardubic hospodařily ve sledovaném roce s vyrovnaným rozpočtem. 

 Celkové náklady dosáhly  částky 277 663 802,- Kč a téměř shodně bylo dosaženo výnosů  v částce 277 663 831,- Kč. 

 Při meziročním srovnání výnosů mezi roky 2020 a 2021 došlo k nárůstu výnosů o 31 476 tis. Kč, to zejména z důvodu 
poskytnutí dotací na mimořádné odměny a vícenáklady organizace spojené s pandemií COVID-19. Výnosy z prodeje 
služeb činily v tomto roce 113 081 tis. Kč, což bylo o 1 139 tis. Kč více než v roce předchozím. Na tomto růstu se 
podílely zvýšené příjmy od zdravotních pojišťoven (antigenní testy) valorizace důchodů, díky níž se organizaci dařilo 
snižovat neuhrazené platby za pobyt a stravu od klientů. 
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Registrované 
služby a zařízení DOMOV PRO 

SENIORY 
U 

KOSTELÍČKA

2017 2018 2019 2020 2021

KAPACITA 107 106 106 106 106

VYUŽITÍ 
KAPACITY

v %

98,4 98,7 98,6 94,8 92,2

POČET 
UŽIVATELŮ PNP 104 97 92 87 85

POČET 
UŽIVATELŮ  PNP

III a IV
48 53 49 47 38

PŘEPOČTENÝ 
PRŮMĚRNÝ 

POČET 
ZAMĚSTNANCŮ

80,31 79,37 79,85 81,26 81,02
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Registrované 
služby a zařízení DOMOV SE 

ZVLÁŠTNÍM 
REŽIMEM

U 
KOSTELÍČKA

2017 2018 2019 2020 2021

KAPACITA 195 191 191 191 191

VYUŽITÍ 
KAPACITY v %

95,2 97,1 96,7 93,3 93,3

POČET 
UŽIVATELŮ 

PNP
184 167 165 139 166

POČET 
UŽIVATELŮ  

PNP
III a IV

96 98 99 77 92

PŘEPOČTENÝ 
PRŮMĚRNÝ 

POČET 
ZAMĚSTNANCŮ

136,1 138,02 138,63 140,69 142,36
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Registrované 
služby a zařízení

DOMOV PRO 
SENIORY
DUBINA 2017 2018 2019 2020 2021

KAPACITA 153 153 153 153 153

VYUŽITÍ 
KAPACITY

98,4 97,7 97,7 93,9 95,4

POČET 
UŽIVATELŮ PNP 122 121 125 122 130

POČET 
UŽIVATELŮ  PNP

III a IV
50 49 66 63 67

PŘEPOČTENÝ 
PRŮMĚRNÝ 

POČET 
ZAMĚSTNANCŮ

76,6 78,49 80,53 81,68 83,94
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Registrované 
služby a zařízení PEČOVATELSKÁ 

SLUŽBA 2017 2018 2019 2020 2021

KAPACITA 950 850 850 850 850

POČET HODIN 
PŘÍMÉ PÉČE CELKEM 

VČETNĚ 
INTERVENCE OBĚDŮ

22 006 18 110 21 656 21 333 22 655

HODINY PÉČE BEZ 
ČASOVÉ 

INTERVENCE U 
DOVOZU OBĚDŮ

7012 13 878 19 860 20 553 22 120

PŘEPOČTENÝ 
PRŮMĚRNÝ POČET 

ZAMĚSTNANCŮ
31 34,63 35,93 38,77 39,76
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Registrované 
služby a zařízení DENNÍ 

STACIONÁŘ
SLUNEČNICE

2017 2018 2019 2020 2021

MAX. 
REGISTROVANÁ

KAPACITA
60 60 60 60 60

VYUŽITÍ 
KAPACITY%

68,8 65,6 68,3 44,5 49,3

POČET UŽIVATELŮ 
PNP 83 87 91 84 71

POČET UŽIVATELŮ  
PNP

III a IV
31 37 44 42 37

PŘEPOČTENÝ 
PRŮMĚRNÝ POČET 

ZAMĚSTNANCŮ
25,8 25,59 26,02 24,23 23,17
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Náklady a výnosy  
souhrn SsmP
(v tis. Kč)

ROK
DOTACE 
MPSV

DOTACE 
MMP

CELKEM
DOTACE

NÁKLADY VÝNOSY

2017 52 903 32 648 85 551 190 419 190 426

2018 68 861 32 600 101 461 207 319 207 344

2019 68 001 40 638 108 639 224 556 224 766

2020 74 609 43 300 117 909 246 182 246 188

2021 91 704 45 300 137 004 277 664 277 664
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ROK DPS UK DZR UK DPS D PS DSS CELKEM

2017 9 113 21 640 9 510 6 045 6 595 52 903

2018 11 876 27 880 14 105 7 480 7 520 68 861

2019 12 202 25 320 12 510 8 669 9 300 68 001

2020 11 464 28 497 16 000 9 168 9 480 74 609

2021 13 773 33 042 24 628 9 808 10 453 91 704

Vývoj dotace 
MPSV
(v tis. Kč)

v jednotlivých 
službách
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Tvorba a 
čerpání 
peněžních 
fondů
(RF pouze účet 413 –
tvořen ze zlepšeného HV za 
předchozí účetní období)

10

FOND
POČÁTEČNÍ 

STAV
TVORBA ČERPÁNÍ

KONEČNÝ STAV

FKSP 891 101 3 245 280 2 634 676 1 501 705

REZERVNÍ 350 209 5 927 0 356 136

INVESTIČNÍ 4 462 277 4 975 197 2 389 874 7 047 600



ROK

ROČNÍ OBJEM 
FINANČNÍCH 
PROSTŘEDKŮ

NA PLATY
BEZ  ZÁK. ODVODŮ 

POČET 
ZAMĚSTNANCŮ

Průměrný přepočtený 
počet 

PRŮMĚRNÝ
PLAT

2015 83 864 000 360,9 19 365

2016 88 180 000 367 20 023

2017 101 245 472 366,1 23 046

2018 116 992 166 378,26 25 774

2019 127 332 638 378,59 28 027

2020 143 174 866 384,26 31 050

2021 162 264 006 387,08 34 933

Vývoj mezd a 
počtu 
zaměstnanců 
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EKONOMIKA
Vývoj 
vybraných
kategorií
příjmů

Kostelíček
celkem

12

DPS+DZR
ROK

(v mil. Kč) 2017 2018 2019 2020 2021

POBYT a STRAVA 31 393 31 934 34 652 34 248 34 452

PNP 23 556 24 682 25 385 23 870 22 427

ÚHRADY 
ZDRAVOTNÍCH 
POJIŠŤOVEN

10 001 9 932 9 111 11 644 14 382



EKONOMIKA
Vývoj 
vybraných
kategorií
příjmů
DOMOV 
PRO SENIORY 
DUBINA

13

DPS ROK

(v mil. Kč) 2017 2018 2019 2020 2021

POBYT a STRAVA 16 845 17 266 18 438 18 297 18 547

PNP 8 526 8 980 10 079 11 450 11 036

ÚHRADY 
ZDRAVOTNÍCH 
POJIŠŤOVEN

2 340 2 565 3 562 4 831 5 695



EKONOMIKA
Vývoj 
vybraných
kategorií
příjmů

Celá 
organizace 
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CELKEM 
SsmP (pobyt. sl.)

Rok

(v mil. Kč) 2017 2018 2019 2020 2021

POBYT a STRAVA 48 238 49 200 53 090 52 545 52 999

PNP 32 082 33 662 35 464 35 320 33 463

ÚHRADY ZDRAVOTNÍCH 
POJIŠŤOVEN

12 341 12 497 12 673 16 475 20 077



EKONOMIKA
Vybrané 
nákladové 
účty

číslo 
účtu Název účtu 2017 2018 2019 2020 2021

511 00

Opravy a 
udržování 

budov 
vč. malování

3 304 2 046 3 032 3 198 2 658

501 00
(527 10)

Spotřeba 
prádla, oděvů 

a obuvi
306 371 331 342 310

501 10
Spotřeba 

všeobecného 
materiálu

3 492 3 739 3 800 3 569 5 577

501 12
DHM 

do 3 000
1 938 626 711 591 1 052

558 20
DHM

3 – 40 000
3 326 1 402 1 706 2 752 3 802
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Pozitiva roku 2021

 Opakovaný růst platů  a příplatků u nízko příjmových pozic 
zaměstnanců ovlivnil pozitivně fluktuaci zejména u pozice 
pracovník v sociálních službách

 I přes propad v obsazení lůžek se díky valorizaci důchodů podařilo 
udržet příjmy za pobyt a stravu

 Zvládnutí další vlny pandemie bez nutnosti uzavření pobytových
služeb a omezení pohybu klientů zařízení

 Schválení dotací na pořízení elektromobility (PS a DSS)

 Schválení dotace na rekonstrukci části pokojů v DPS Dubina

 Projekt výstavby nového domova pro seniory – postup (?)
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Negativa roku 2021 a rizika 2022

 Propad v příjmech za neobsazená lůžka, prodleva při obsazování uvolněného 
místa z důvodů obav z nástupu v době pandemie

 Fluktuace nízkopříjmových pracovních pozic 

 Nedostatek středního zdravotnického personálu a jeho věkový průměr  - od 
roku 2021 zaveden náborový příspěvek pro pozici všeobecná  zdravotní 
sestra

 Rostoucí finanční a administrativní zátěž spojená s fluktuací a počtem 
zaměstnanců s exekucí

 Rostoucí potřeba nákladných oprav a investičních akcí. Z důvodů častého 
odmítání místa zájemcem, kterému je nabídnuto lůžko na stávajících 
nerekonstruovaných odděleních v DPS UK,  připravujeme v roce 2022 VZ na 
projekt rekonstrukce těchto oddělení.

 Extrémně se zvyšující ceny za energie a téměř veškeré nákladové vstupy 

❑ Financování sociálních služeb - úhrada  klientů i přes její letošní mírný růst 
neodpovídá reálným nákladům služeb. 

❑ Růst nedoplatků úhrad po zvýšení cen od 1. 4. o cca. 250 000 Kč/měs.

❑ Vysoký podíl „mandatorních“ k celkovým nákladům 
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22. 4. 2022

DĚKUJI ZA POZORNOST
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Vývoj hospodaření za rok 2021 
V Sociálních službách města Pardubic činil hospodářský výsledek ve sledovaném 
roce 30,- Kč. Celkové náklady byly 277 663 802,- Kč a výnosy 277 663 831,- Kč.  
Při meziročním srovnání výnosů mezi roky 2020 a 2021 došlo k nárůstu výnosů o 31 476 
tis. Kč. K nárůstu výnosů došlo zejména z důvodu poskytnutí dotací na odměny a 
vícenáklady organizace spojené s pandemií COVID-19. Výnosy z prodeje služeb činily v 
tomto roce 113 081 tis. Kč, což bylo o 1 139 tis. Kč více než v roce předchozím. Na tomto 
zvýšení se projevila valorizace důchodů, díky níž se organizaci daří snižovat neuhrazené 
platby za pobyt a stravu od klientů. 

Přehled nákladů a výnosů za období 01 – 12/2021 v Kč 

náklady výnosy ztráta – 
zisk + 

Domov pro seniory U 
Kostelíčka Pardubice 

  167 747 654 167 747 553  -101 

Z toho: 
1) Domov se zvláštním
režimem 

2) Domov pro seniory

106 990 855 

60 756 799 

106 990 793 

60 756 760 

     -62 

 -39 
Domov pro seniory 
Dubina Pardubice 

           66 655 925       66 655 814     -111 

Denní stacionář 
Slunečnice Pardubice 

  16 241 224 16 241 114   -110 

Pečovatelská služba 
Pardubice  

 24 691 453 24 691 412 -41 

Pečovatelská služba – 
obce 

1 014 743 1 014 743 0 

Doplňková činnost 1 312 803 1 313 196 393 
CELKEM 277 663 802 277 663 832 30 

Přehled  o   tvorbě  a   čerpání  peněžních fondů k  31. 12. 2021 v Kč 

Fond                  počáteční 
v   

tvorba čerpání konečný stav 

FKSP 891 101,46 3 245 280,12 2 634 676,00 1 501 705,58 

Rezervní 350 209,00 5 927,00 0 356 136,00 

Investiční  4 462 277,37 4 975 197,00 2 389 874,02 7 047 600,35  

Čerpání mzdových prostředků ve vztahu k limitu Magistrátu 
města Pardubic 

Magistrát města Pardubic dne 26. 3. 2021 vydal limit prostředků na platy na 145 mil. Kč. 
Dne 10. 11. 2021 upravil tento limit na 164 mil. Kč. Hlavním důvodem zvýšení tohoto 
limitu byla pandemická situace a vyhlášené dotace na odměny pracovníku v sociálních 
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službách a zdravotnických pracovníků. Sociální služby města Pardubic i přes velmi těžký 
rok při čerpání mzdových prostředků na platy zaměstnanců tento limit dodržely. 
 

 Limit 2021 Skutečnost 
k 31.12.2021 

Čerpání v % 

Mzdové náklady celkem 168 000 000 165 066 716 98,25 
Náklady na platy 
zaměstnanců 

 
164 000 000 

 
162 264 006 

 
98,94 

Limit, skutečnost  
(evidenční přepočtený 
stav zaměstnanců) 

 
         402,50 

 
                    387,08 

 
         96,16 

 
Sociálním službám města Pardubic se i přes neustálou inzerci volných pracovních míst 
nedaří zajistit potřebný počet pracovníků, zejména v pozicích středního zdravotnického 
personálu a také u pomocných provozů. I přes výrazné navýšení platů se potýkají 
s nedostatkem zaměstnanců a propad v limitu přepočteného stavu je zapříčiněn i 
prodlevou při obsazování uvolněného místa. Organizace i nadále plošně inzeruje volná 
pracovní místa v tisku, prostřednictvím úřadu práce i na vlastních webových stránkách, 
rovněž byl zaveden i náborový příspěvek u některých pozic. 
 I přes deklarovaný nedostatek zaměstnanců se nadále organizaci daří ve všech zařízeních 
zajistit poskytovanou péči v požadovaném rozsahu i kvalitě, o čemž svědčí i četné 
pochvaly ze strany rodinných příslušníků našich klientů. 
 
 
Zařízení SsmP prostředky na platy a evidenční přepočtené stavy zaměstnanců  
 
 
 Pracovníci (úvazky)  

Platy (roční skutečnost) 
v tis. Kč Limit 2021 Skutečnost 

(evidenční 
přepočtený stav 
zaměstnanců) 
k 31.12.2021 

% 

Domov pro seniory 
U Kostelíčka 

 

231,75 

 

222,38 

 

95,95 

 

93 863 

Domov pro seniory 
Dubina 

 
86,75 

 
83,94 

 
96,76 

 
34 862 

 

Denní stacionář 
Slunečnice 

 
26,00 

 

 
23,17 

 
89,11   9 146 

Pečovatelská služba 40,00 39,76 99,40 
 

15 351 
 

Ředitelství 18,00 17,83 99,05 
 

  9 042 
 

 
CELKEM 

 
402,50 

 
387,08 

 

 
96,16 

 
162 264 
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Rok Náklady na platy Evidenční přepočtený stav 
zaměstnanců k 31.12. 

Průměrný plat Kč 

2010 68 823 403      313,0 18 324 
2011 72 727 266      322,0 18 882 
2012 78 127 251      352,0 18 494 
2013 77 946 219      351,3 18 490 
2014 80 179 729 354,5 18 848 
2015 83 863 861 365,0 19 147 
2016 88 180 421 367,0 20 023 
2017 101 245 472 366,36 23 030 
2018 116 992 166 378,26 25 774 
2019 127 333 451 378,59 28 028 
2020 143 174 866 384,26 31 050 
2021 162 264 006 387,08 34 933     

 
V roce 2021 došlo proti roku 2020 k růstu průměrných nominálních mezd. Hlavním 
důvodem bylo poskytnutí dotace na odměny z důvodu pandemie COVID-19 z programů 
MPSV.  
 
Čerpání příspěvků a dotací 
 
V roce 2021 činil příspěvek Magistrátu města Pardubic na provoz Sociálních služeb města 
Pardubic celkem 45 300 tis. Kč. V lednu 2021 bylo připsáno na náš účet  30 mil. Kč, 
zbylých 15,3 mil. Kč v červenci 2021. 
První část dotace Pardubického kraje ve výši 52 057 tis. Kč jsme obdrželi 6. 4. 2021. 
Druhou část 34 704 tis. Kč v měsíci červenci a v listopadu 2021 nám bylo zasláno na 
základě naší žádosti o dofinancování 4 943 tis. Kč.  
 
Rozdělení příspěvku zřizovatele na provoz a dotace Pk k 31. 12. 2021 v členění dle 
zařízení v Kč: 
 

 Příspěvek zřizovatele Dotace Pk 
Domov pro seniory U 
Kostelíčka          

15 799 270 13 773 000 

Domov se zvláštním režimem 
U Kostelíčka          

 
17 092 291 

 
33 042 000 

Domov pro seniory Dubina                      760 236 24 628 000 

Denní stacionář Slunečnice                       1 839 843 10 453 000 

Pečovatelská služba                  9 808 360 9 808 000 

celkem                                             45 300 000 91 704 000 

 
 
Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu byla poskytována na jednotlivé sociální služby 
odděleně a o jednotlivých službách byla povinnost odděleně účtovat. 
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Dokladová inventura pohledávek a závazků  
ke dni 31.12. 2021  
 
Přehled dodavatelských faktur nad 100 000,- Kč v roce 2021 

Název dodavatele  Var. symbol  Datum plnění 
 Celkem doklad 

Kč 

Pražská plynárenská, a.s. 4154161211 31.12.2021 146 978,46 
STAFI FINALIZACE STAVEB s.r.o. 210100600 12.12.2021 107 339,10 
APOS Brno s.r.o. 212817 29.12.2021 108 731,00 
Stamed s.r.o. 212203734 29.12.2021 107 908,40 
L I N E T spol. s r.o. 7000018060 31.12.2021 103 817,60 
APOS Brno s.r.o. 212814 29.12.2021 108 749,00 
Vodovody a kanalizace- Pardubice 5210156030 31.12.2021 104 194,00 
Radek Drbal 20210623 29.12.2021 105 875,00 
KLARO , spol. s r.o. 202132062 30.12.2021 106 875,79 
Filifarma s.r.o. 321218 28.12.2021 102 895,75 
Vladimír Konrád 212003075 29.12.2021 249 875,64 
Interiér Vysočina 210310 28.12.2021 104 423,00 
Pražská plynárenská, a.s. 4154161111 30.11.2021 142 388,31 
Vodovody a kanalizace- Pardubice 5210141462 23.11.2021 146 461,00 
Vodovody a kanalizace- Pardubice 5210141461 23.11.2021 116 186,00 
Pražská plynárenská, a.s. 4154161011 31.10.2021 170 696,20 
Ing.arch. Tomáš Med 2104 05.10.2021 198 500,00 
Pražská plynárenská, a.s. 4154160911 30.09.2021 168 890,74 
VESNA a.s. 2022109004 27.09.2021 104 242,00 
Ing. Petr Hyhlík 2021090 04.10.2021 170 183,20 
Pražská plynárenská, a.s. 4154160811 31.08.2021 168 126,92 
Vodovody a kanalizace- Pardubice 5210098411 20.08.2021 133 486,00 
Pražská plynárenská, a.s. 4154160711 31.07.2021 174 520,87 
Petr Faltejsek 210100077 29.07.2021 179 400,00 
Pražská plynárenská, a.s. 4154160611 30.06.2021 178 517,30 
Louda Auto a.s. 2213000978 16.06.2021 235 000,00 
Louda Auto a.s. 2213000977 16.06.2021 235 000,00 
Mopos Communications, a.s. 3210734 11.06.2021 171 480,00 
Pražská plynárenská, a.s. 4154160511 31.05.2021 172 389,58 
Vodovody a kanalizace- Pardubice 5210060430 19.05.2021 138 794,00 
Pražská plynárenská, a.s. 4154160411 30.04.2021 176 971,25 
ARX Trade, společnost s ručením omezeným 210017 04.05.2021 106 904,00 
Pražská plynárenská, a.s. 4154160311 31.03.2021 176 473,42 
Pražská plynárenská, a.s. 4154160211 28.02.2021 166 958,14 
L I N E T spol. s r.o. 7000012192 26.01.2021 105 454,80 
CHRPA stavební společnost s r. o. Pardubice 2021007 20.01.2021 187 902,01 
CHRPA stavební společnost s r. o. Pardubice 2021008 20.01.2021 179 674,18 
CHRPA stavební společnost s r. o. Pardubice 2021006 13.01.2021 327 747,39 
ALPIQ ENERGY SE 7300000017 13.01.2021 171 892,00 
IReSoft, s.r.o. 20210869 04.01.2021 384 039,48 
CELKEM 6 445 941,53 
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Pohledávky k 31. 12. 2021 celkem ve výši:  2 574 111,09 Kč 
 
Odběratelé (účet 311):  1 622 279,77 Kč  
Zůstatek AU 311 00 ve výši 1 608 841,41Kč je tvořen dlužnou částkou od zdravotních 
pojišťoven za měsíc listopad a prosinec 2021 (dle předpisu). Námi vystavené faktury za 
zdravotní úkony jsou účtovány do odpovídajícího období, ale uhrazeny jsou až další 
měsíce. 
Zůstatek AU 311 10 ve výši 13 438,36 Kč je tvořen vystavenými fakturami za 
pečovatelskou službu pro obce za 2.pololetí 2021. Splatnost mají v lednu 2022.  
 
Poskytnuté provozní zálohy (účet 314):  289 876,00 Kč 
Zůstatek ve výši 97 560,00 Kč u účtů 314 00 – 314 30: jedná se o zálohy na energie 
(elektřina, plyn a teplo) uhrazené v roce 2021, ale dosud nevyúčtované, daňové doklady 
dosud nedošly. 
Další provozní zálohy ve výši 180 500,00 Kč u účtu 314 50 představují uhrazené zálohy 
na spotřebované energie v objektech pronajatých pečovatelské službě Magistrátem. Jejich 
vyúčtování je prováděno v období odpovídajícím uzavřeným smlouvám o pronájmu a nám 
poskytnutých službách. 
Zůstatek ve výši 10 916,00 Kč u účtu 314 60: jde o uhrazenou zálohu na Sbírky zákonů, 
účetních,  daňových a mzdových časopisů na rok 2022.  
Zůstatek ve výši 900,00 Kč u účtu 314 70: jde o uhrazenou zálohu na vratné obaly.   
 
Pohledávky za zaměstnanci (účet 335):  6 433,00 Kč 
 
POHLEDÁVKA ČÁSTKA POPIS 
AU 00 4 871,00 pohledávky za zaměstnanci za stravné 
AU 30 110,00 pohledávky za zaměstnanci za používání mobil. telefonů 
AU 51 1 452,00 pohledávky za zaměstnanci náhrada škody 

 
Jiné pohledávky (účet 377):  478 620,37 Kč 
 
POHLEDÁVKA ČÁSTKA POPIS 
AU 06  2 013,37 náhrada za škodu na vozidle RZ 5E54863-pachatel František 

Puchýř ve výkonu trestu  
AU 10 155 390,00 pohledávky za uživateli DS Slunečnice – pobyt za měsíc 

prosinec 2021 hrazený v lednu 2022 
AU 12 11 592,00 pohledávky za uživateli DS Slunečnice  – pravidelné a 

fakultativní služby za měsíc prosinec 2021 hrazené v lednu  
2022 

AU 22 91 549,00 příspěvky na péči od úřadu práce, které budou uhrazeny 
v lednu 2022 a vratky rovněž vyrovnané v lednu 2022 

AU 24 10 193,00 pohledávky za pobyt zemřelých uživatelů, které jsou 
přiznány v dědickém řízení dle jednotlivých zařízení ale 
dosud nevypořádány 

AU 25 4 710,00 pohledávky za uživateli PS (neuhrazená strava a péče) 
za říjen a listopad 2021 

AU 26 222 181,00 pohledávky za služby PS za prosinec 2021 hrazené  
v lednu 2022 

AU 27 -19 008,00 vyúčtování za uživateli domova pro seniory Dubina za pobyt 
a stravu, které budou vypořádány v lednu 2022  
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Náklady příštích období (účet 381): 175 443,71 Kč 
 
Jedná se o náklady, které byly dodavatelem vyfakturovány v roce 2021, ale časově se 
vztahují k roku 2022 a dalším a v těchto obdobích budou také zúčtovány. Jsou to 
parkovací karty (Magistrát města Pardubic), SW Dotykačka NAPLNO, SW Vema,ESET, 
CODEXIS ONLINE a licence od OSA z.s. 
 
Příjmy příštích období (účet 385): 1 458,24 Kč 
 
Jedná se o výši daně z přidané hodnoty z došlých daňových dokladů za měsíc prosinec 
2021,  která bude uplatněna v lednu 2022. 
 
Závazky k 31. 12. 2021 v celkové výši:  46 315 522,09 Kč 
 
Dodavatelé (účet 321):  4 802 225,49 Kč 
 
AU 10: 4 802 225,49 Kč. Tato částka představuje výši neuhrazených dodavatelských 
faktur před splatností. 
 
Přijaté zálohy (účet 324): 65 945,00 Kč 
AU 11:   30 636,00 Kč jedná se o zaplacené zálohy na stravu uživatelů pečovatelské 
služby na měsíc leden 2022 uhrazené již v prosinci 2021. 
AU 25: 25 000,00 Kč jsou přijaté zálohy od obce Srch na zajištění pečovatelské služby. 
AU 30, 61: 10 309,00 Kč jsou přijaté zálohy na stravování klientů DSS a pomoc při 
zajištění obědů uživatelů pečovatelské služby v DPS U Kostelíčka. Zálohy jsou vždy 
následující měsíc zúčtovány. 
 
Zaměstnanci (účet 331):  11 010 008,00 Kč 
 
Konečný zůstatek účtů vzniká ze zúčtovaných mezd zaměstnanců, které jsou vypláceny až 
následující měsíc. 
 
Závazky ze sociálního, zdravotního pojištění a důchodového spoření: 
 
a) sociální pojištění (účet 336): 4 197 640,00 Kč 
AU 50, 51: jedná se o sociální pojištění zaměstnanců. Toto je účtované z mezd, které jsou 
vypláceny až následující měsíc a úhrada je provedena rovněž následující měsíc.  
 
b) zdravotní pojištění (účet 337): 1 823 622,00 Kč 
AU 50, 51: jedná se o zdravotní pojištění zaměstnanců. Toto je účtované z mezd, které jsou 
vypláceny až následující měsíc. Úhrada příslušným zdravotním pojišťovnám je provedena 
také následující měsíc. 
    
Ostatní přímé daně (účet 342): 1 010 999,00 Kč 
 
AU 10, 20: zúčtovaná srážková a zálohová daň zaměstnanců z mezd za měsíc prosinec  
2021, která bude uhrazena v měsíci následujícím. 
 
Daň z přidané hodnoty (účet 343): 103 110,00 Kč 
 
AU 90: jedná se o daň z přidané hodnoty za měsíc prosinec 2021,která bude uhrazena  
do 24.1.2022. 
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Jiné krátkodobé závazky (účet 378):  22 927 042,99  Kč 
 
 
ZÁVAZEK ČÁSTKA POPIS 
AU 20 57 537,00 vratky uživatelům za nepřítomnost vyplácené vždy následující 

měsíc  
AU 31 137 615,00 ostatní srážky z mezd (exekuce, apod.) odeslané v lednu 2022 
AU 33 1 200,00 zálohy na čipy – stravování, tato částka se při ukončení 

stravování vrací 
AU 50 17 494 209,46 osobní depozitní účty uživatelů služeb 

AU 60 5 236 481,53 zůstatky osobních účtů zemřelých klientů před vyřízením 
pozůstalostí 

 
Dohadné položky pasivní (účet 389): 374 929,61 Kč 
 
Jedná se o spotřebu energií, která nebyla dosud od dodavatelů vyúčtována. Po doručení 
daňových dokladů bude tato položka zúčtována. 
 
 
Cizí zdroje k 31. 12. 2021: 
 
Dokladová inventura ke dni 31. 12.  2021 
Ostatní položky  

 
Krátkodobý finanční majetek k 31. 12. 2021:  52 026 141,19  Kč 
 
Pokladna: 
(ú 261) 192 172,00 Kč – jedná se o zůstatky peněžních prostředků na pokladnách 
jednotlivých zařízení 
Peníze na cestě:  
(ú 262)  0,00 Kč  
Ceniny: 
(ú 263)  17 523,00 Kč – jedná se o ceniny dle jednotlivých účtů (známky a dárkové 
poukázky FKSP) 
 
Běžné účty:   
27 926 596,96 Kč -  běžný účet – výpis (účet 241) 
   1 246 245,24 Kč -  běžný účet FKSP – výpis (účet 243) 
22 643 603,99 Kč -  běžný účet – výpis (účet 245) 
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Popis činnosti organizace z hlediska předmětu činnosti   
                      
Sociální služby města Pardubic zajišťují dle registračních podmínek a v souladu se 
Zřizovací listinou služby sociální péče občanům města Pardubic a Pardubického kraje. 
Člení se na organizační složky bez právní subjektivity, kterými jsou:  
 
Domov pro seniory U Kostelíčka Pardubice  
Domov pro seniory Dubina Pardubice  
Denní stacionář Slunečnice Pardubice  
Pečovatelská služba Pardubice  
 
Služby sociální péče jsou poskytovány: 

a) v pobytových službách domova se zvláštním režimem a domova pro seniory jsou 
vykonávané tyto činnosti: poskytnutí ubytování, poskytnutí stravy nebo pomoc při 
zajišťování stravy, pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při 
osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, zprostředkování kontaktů 
se společenských prostředím, poskytnutí sociální terapeutické činnosti, poskytnutí 
aktivizační činnosti, poskytnutí základního sociálního poradenství, poskytnutí pomoci při 
uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, pomoc při 
komunikaci vedoucí k uplatnění práva oprávněných zájmů, zajištění zdravotní péče, 
poskytnutí ošetřovatelské a rehabilitační péče. 
 

b) v ambulantních sociálních službách denního stacionáře: pomoc při zvládání běžných 
úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro 
osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajišťování stravy, výchovně vzdělávací 
a aktivizační činnosti dle věku uživatelů, zprostředkování kontaktů se společenským 
prostředím, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných 
zájmů a při obstarávání osobních náležitostí, poskytnutí základního sociálního 
poradenství. 
 

c) v pečovatelské službě formou terénní a ambulantní péče: pomoc při zvládnutí běžných 
úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro 
osobní hygienu, poskytování stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění 
chodu domácnosti, zprostředkování kontaktů se společenským prostředím, poskytnutí 
základního poradenství.  
 
Domov pro seniory U Kostelíčka Pardubice  
Domov pro seniory U Kostelíčka Pardubice podle registrovaných cílových skupin 
uživatelů poskytuje celkem dvě pobytové sociální služby, a to službu Domov pro seniory 
s kapacitou 106 míst a službu Domov se zvláštním režimem s kapacitou 191 míst. 
Celková kapacita zařízení byla celkem 297 míst v obou sociálních službách.  
 
Služby roku 2021 zabezpečoval 222,383 průměrný evidenční počet  zaměstnanců 
v přepočteném stavu.  
 
Průměrný věk uživatelů podle jednotlivých služeb: 
a) Domov pro seniory                              82,9 roků 
b) Domov se zvláštním režimem                77,1 roků 
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Mezi základní činnosti zařízení roku 2021 vyplývající z rozsahu poskytovaných 
služeb patří: 
 
Ubytování – v zařízení bylo k dispozici celkem 10 – 1 lůžkových pokojů, 92 – 2 lůžkových 
pokojů a 32 – 3 a vícelůžkových pokojů. 
 
Stravování - Celodenní stravu zabezpečoval vlastní stravovací úsek. Strava byla 
uživatelům podávána 5x denně, pro uživatele s diabetem 6x denně. Snídaně, přesnídávka, 
oběd, svačina, večeře, pro uživatele s diabetem druhá večeře. Kromě standardní stravy byl 
jídelníček připravován s ohledem na potřeby uživatele a jeho zdravotní dispozice formou 
různých diet a forem- racionální dieta, žlučníková šetřící dieta, diabetická dieta, diabetická 
dieta šetřící, redukční dieta a redukční dieta šetřící. Od září 2018 dohlíží na přípravu 
stravy nutriční terapeut, který se podílí na zhotovování jídelních lístků. Ze stravovacího 
zařízení odebrala stravu všechna zařízení SsmP.   
 
Počet vyrobených jídel ve stravovacím zařízení Domova pro seniory U Kostelíčka  
 

  I. pololetí 2021 II. pololetí 2021 celkem za rok 2021 
podle zařízení 

DPS U Kostelíčka –  
celodenní strava 

47 310 49 995 97 305 

DPS Dubina – 
celodenní strava 

23 110 23 833 46 943 

DPS Dubina – obědy 
 

1 022 700 1 722 

DS Slunečnice – 
oběd,2x svačina 

3 482 3 735 7 217 

Pečovatelská služba 
– oběd 

3 725 3 562 7 287 

zaměstnanci – oběd, 
večeře 

18 419 16 455 34 874 

celkem vyrobeno 
 

97 068 98 280 195 348 

 
 
Ve spolupráci s lékařem Dps a vedoucími oddělení je u uživatelů, kteří mají sníženou 
schopnost příjmu stravy, řešeno dietou č. 2 nebo zajišťujeme sipping jako doplnění stravy 
pomocí nutridrinků. Nutriční terapeut ve spolupráci s vedoucím kuchařem a vedoucí 
stravovacího provozu zajišťuje složení, pestrost stravy u seniorů. Dále je zajištěna úzká 
spolupráce s MUDr. Zuzanou Kala Grofovou (Nutriční ambulance), která umožnila 
konzultace a pravidelné kontroly u uživatelů se sníženou schopností příjmu stravy nebo u 
uživatelů, kteří se nedokážou uživit normální stravou z důvodu závažné nemoci (PEG, 
sonda atd.). 
 
Pomoc při osobní hygieně, nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu 
Uživatelé služeb měli k dispozici koupelnu převážně jako součást pokoje, popřípadě na 
patře v blízkosti pokojů. Dále bylo k dispozici 13 velkých koupelen, z toho 10 je vybaveno 
zvedací technikou.  
Pomoc při osobní hygieně zajišťovali především pracovníci v sociálních službách v přímé 
péči a jde především o dopomoc nebo dohled při osobní hygieně, zajištění celkové hygieny 
druhou osobou, zajištění soukromí při hygieně, péče o vlasy a nehty, poučení a opakování 
hygienických návyků, dopomoc při použití WC, péče o inkontinenci a zajištění pomůcek 
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pro inkontinenci, dohled nebo pomoc při oblékání, zajištění čistoty prádla, spolupráce s 
prádelnou. 
službách a jiných formách pomoci, informace o možnostech využívání běžně dostupných 
zdrojů pro zabránění sociálního vyloučení. 
 
Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu 
Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu zajišťovali na jednotlivých 
odděleních pracovníci sociální služeb v přímé péči, a to na základě individuálních plánů 
uživatelů a na základě jejich přání a potřeb. Jde především o oblékání a svlékání, pomoc 
při podávání jídla a pití, pomoc při uložení na lůžko, vstávání z lůžka, při nácviku chůze 
jak na oddělení, tak i v areálu zařízení. 
 
Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 
Kontakt se společenským prostředím zajišťovali pracovníci v sociálních službách dle 
přání uživatele na základě osobního rozhovoru s uživatelem a dle individuálního plánu, 
který byl pravidelně upřesňován a doplňován dle požadavků a přání uživatele.  
 
Sociálně terapeutické činnosti 
Činnosti, které vykonávají sociální pracovnice a pracovníci v sociálních službách a jejichž 
poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností 
uživatelů. Zaměstnanci v rámci těchto činností vedou zejména rozhovory s uživateli, 
zjišťují jejich potřeby, přání, kompetence, schopnosti, dovednosti a snaží se mobilizovat 
vnitřní zdroje uživatele tak, aby míra podpory byla adekvátní a odpovídala skutečným 
potřebám uživatele. 
 
Aktivizační činnosti 
Aktivizační činnosti byly jednou z důležitých činností, které se prolínaly celou sociální 
službou od nácviku sebepéče, přes nácvik zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu až 
po smysluplné trávení volného času. Aktivizačním činnostem se věnovali pracovníci na 
všech úrovních poskytované péče. Součástí aktivizační činnosti byla i práce 
v ergoterapeutické dílně, kde uživatelé vyráběli výrobky, které byly předmětem prodeje 
na výstavách uskutečněných v zařízení. 
Uživatelé mají k dispozici interaktivní dotykový stolek SenTable. Jedná se o pomůcku, 
která slouží pro aktivizaci uživatelů. Je možné na něm hrát společenské hry, trénovat 
paměť, smyslové funkce a rozvíjet komunikační dovednosti. Dále mají k dispozici denní 
tisk, mají možnost sledovat TV, video, DVD nebo se účastnit pravidelného promítání filmů 
pro pamětníky, promítání cestopisů s výkladem. Pravidelně připravujeme pro uživatele 
nejen koncerty, různá vystoupení spojené s tancem, klauniáda on-line atd. Na jednotlivých 
odděleních provádíme pravidelná skupinová cvičení, cvičení jemné motoriky, trénink 
paměti, canisterapii atd. 
 
Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních 
záležitostí  
Tuto pomoc na přání uživatelů zajišťovaly sociální pracovnice. Týkala se jednání s 
různými institucemi, soudy, příbuznými, ale také osobního jednání s klienty před 
nástupem do zařízení apod. 
 
Poskytnutí základního sociálního poradenství 
Základní sociální poradenství zajišťovaly sociální pracovnice s odborným vzděláním, 
zejména podávaly informace směřující k řešení nepříznivé sociální situace 
prostřednictvím sociální služby, informace o návazných a alternativních sociálních 
službách a jiných formách pomoci, informace o možnostech využívání běžně dostupných 
zdrojů pro zabránění sociálního vyloučení. 
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Zdravotní péče byla zajištěna smluvním praktickým lékařem, u kterého se mohl uživatel 
registrovat nebo praktickým lékařem, u kterého byl uživatel již registrován. Dále byly 
zajištěny pravidelné návštěvy odborných lékařů v zařízení. 
 
Zajištění ošetřovatelské a rehabilitační péče 
Uživatelé mohli využívat celodenní ošetřovatelskou péči na základě ordinace lékaře 
prostřednictvím zaměstnanců zařízení, kteří mají odbornou způsobilost k výkonu 
zdravotnického povolání. Tato odborná péče byla zajištěna všeobecnými sestrami a 
praktickými sestrami na jednotlivých odděleních a tato péče byla poskytována 24 hodin 
denně.  
Pojišťovnám bylo vykázáno 10 921h. 
 
Příspěvek na péči  
K 31. 12. 2021 bylo v obou službách evidováno 251 uživatelů s příspěvkem na péči, z toho 
60 v kategorii IV., 70 v kategorii III., 61 v kategorii II. a 60 v kategorii I. 
 
Domov pro seniory Dubina Pardubice 
 
Poskytuje uživatelům podle definované cílové skupiny 1 pobytovou sociální službu. Jedná 
se o služby domova pro seniory.  
Celková kapacita zařízení je celkem 153 míst.  
 
Službu za rok 2021 zabezpečoval 83,943 průměrný evidenční počet zaměstnanců 
v přepočteném stavu.  
 
Průměrný věk uživatelů Domova pro seniory Dubina je 84 roků. 
 

         Cílová skupina Domova pro seniory: 
• senioři od 60 let se sníženou pohyblivostí, sníženou schopností sebeobsluhy či 

zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc, která jim 
nemůže být zajištěna členy jejich rodiny, pečovatelskou službou ani jinými 
službami sociální péče 
 

• Pokud je žadatel o službu plně imobilní, lze tohoto žadatele přijmout pouze 
v případě, že na uvolněném místě lze zajistit plnohodnotnou péči o tohoto žadatele 
s ohledem na technicko - provozní podmínky 

 
Mezi základní činnosti zařízení vyplývající z rozsahu poskytovaných služeb patří: 
 
Ubytování, které bylo poskytováno ve čtyřech budovách v 4 pokojích pro 2 osoby a 145 
pokojích pro 1 osobu. 
 
Součástí ubytování bylo praní osobního i ložního prádla celkem pro 153 uživatelů 
měsíčně.  
 
Stravování – bylo zajištěno dovozem jídel z Domova pro seniory U Kostelíčka Pardubice. 
Za rok 2021 bylo celkem dovezeno 46 943 celodenní stravy a 1 722 obědů pro uživatele.  
 
Dále v DpS byly poskytovány tyto služby: 
Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu  
Pomoc při osobní hygieně   
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Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím  
Sociálně terapeutické a aktivizační činnosti  
Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů, osobních záležitostí 
Základní sociální poradenství  
 
V zařízení byla zajištěna zdravotní péče smluvním lékařem formou zvláštní ambulantní 
péče pro uživatele, kteří jsou tu tohoto lékaře registrováni. Dále byla zajištěna péče 
ortopéda, psychiatra a diabetologa. 
 
Ošetřovatelská péče a základní rehabilitace byla zajištěna prostřednictvím 
zaměstnanců zařízení, kteří mají odbornou způsobilost k výkonu zdrav. povolání 24 hod. 
denně. Tato péče byla vždy ordinována lékařem a hrazena ze smlouvy s pojišťovnami v 
odbornosti 913 – sestra v sociálních službách. Většině uživatelů byla tato péče 
poskytována i 4 x denně.  
Základní rehabilitace je na základě ordinace lékaře poskytována pracovníkem 
v sociálních službách za dozoru všeobecné sestry. 
 
Za  rok  2021: 
70  uživatelů  bylo přijato na trvalý pobyt 
  7  uživatelé  odešli ze zařízení 
58 uživatelů zemřelo 
 
Další neplacené služby     - možnost používání internetu  
                                                    - drobné údržbářské práce spojené s ubytováním jsou  
                                                       zajištěny denně   
 
Počet provedených ošetřovatelských výkonů hrazených zdravotními pojišťovnami 
Pojišťovnám byla vykázána péče za 5 694 741,- Kč, včetně testování uživatelů a 
zaměstnanců na COVID-19. 
 
Příspěvek na péči 
K 31.12.2021 bylo evidováno 130 uživatelů s příspěvkem na péči, z toho 20 v kategorii IV., 
47 v kategorii III., 37 v kategorii II. a 26 v kategorii I. 
 
Veškerá činnost Domova pro seniory Dubina byla zaměřena na nácvik dovedností pro 
zvládání péče o vlastní osobu, soběstačností a další činnosti vedoucí k sociálnímu 
začleňování. U uživatelů bylo maximálně využito dřívějších návyků, byly akceptovány 
jejich individuální potřeby. 
Zároveň byla činnost v prvních měsících roku 2021 zaměřena na aplikaci vládních 
nařízeních z důvodu koronavirové krize. Činnost byla také zaměřena na psychickou 
podporu uživatelů, kteří byli izolováni od svých rodin. Byly jim zprostředkovány on-line 
kontakty, zajištěna psychoterapeutická podpora spolupracující organizací Bethany – Dům 
pomoci a bylo také postaráno o uživatele, kteří onemocněli Covid-19. 
 
Pečovatelská služba Pardubice  

   
Pečovatelská služba poskytuje pomoc a podporu občanům Pardubic a spádových obcí, 
kteří se ocitli v nepříznivé životní situaci a nebyli by schopni bez pomoci žít ve svém 
domácím prostředí. Pomáhá jim zvládat pobyt ve svých domácnostech, zajišťovat nutné 
domácí práce a důležité životní potřeby. Pomoc nabízí i rodinám s dětmi, které se ocitly 
v nepříznivé sociální situaci, která vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. 
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Pečovatelskou službu poskytujeme jako službu terénní – v domácnostech uživatelů a 
domech s pečovatelskou službou a službu ambulantní – v ambulantních zařízeních PS 
(střediscích osobní hygieny). 
 
   Cílová skupina: 
- senioři 
- osoby se zdravotním postižením 
- rodiny s dítětem/dětmi 
 
Tyto cílové skupiny jsou ohroženy sociálním vyloučením a k tomu, aby zůstaly součástí 
společenství a mohly se podílet na společenském životě, potřebují podporu pečovatelské 
služby.  
Služba je poskytována ve vymezeném čase od 6,30 do 22,00 hodin, vč. víkendů a svátků. 
 

   Průměrný věk uživatelů, kterým službu poskytujeme, je 82 roků.  
 

   Skladba uživatelů PS dle věkových skupin: 
 

 MUŽI ŽENY 

Do 65 let 10  4 
Od 66 do 85 let                          32                         69 
86 let  a více 22                         68 

 
 
Službu za rok 2021 zabezpečoval 39,753 průměrný evidenční počet zaměstnanců 
v přepočteném stavu. Průměrný počet uživatelů na jednu pečovatelku byl 5,2. 
Pečovatelská služba je rozdělená pro terénní práci na dva okrsky.  
V roce 2021 byla pečovatelská služba poskytována v 6 obcích Pardubicka, počet 
uživatelů k 31.12 2021 byl 205 osob, celkem bylo ošetřeno 334 uživatelů. 
U 71 uživatelů byla poskytována komplexní péče.  
 Ze zdravotnických zařízení jsou propouštěni pacienti dříve do domácího ošetřování a 
rodina většinou není schopná tuto péči zajistit (pracovní vytížení, neznalost 
ošetřovatelské práce). Z tohoto důvodu jsou zvýšeny požadavky na péči v domácnostech – 
pomoc při úkonech osobní hygieny, ranní nebo večerní toaleta, výměna plen, pomoc při 
použití WC, příprava a podání jídla, dohled nad požitím léků, pomoc při přesunu na lůžko 
nebo vozík. Těmto požadavkům se pečovatelská služba přizpůsobila v rámci své 
diferencované pracovní doby a dělených směn. V současné době jsou požadavky ze strany 
uživatelů na úkony PS do 22,00 hodin. A to i o víkendech a svátcích. 
U jednoho uživatele se vykonává často služba i několikrát denně, 3x nebo 4x, kdy je 
potřeba zajistit ranní toaletu, polední a večerní péči. Z toho důvodu se snížil i počet 
uživatelů, které je schopna naše služba ošetřit. Dalším důvodem je i to, že služba je 
poskytovaná i v přilehlých obcích Pardubicka s větší časovou náročností na přejezdy 
k jednotlivým uživatelům.  
V roce 2021 byla služba náročná i z hlediska covidové pandemie. Přibývali uživatelé léčení 
v domácnostech s covidem 19 nebo propuštěni z nemocnice do domácího ošetření. Tito 
uživatelé potřebovali péči několikrát denně. Z tohoto důvodu je v roce 2021 velký nárůst 
komplexní péče. 
 
Ambulantní pečovatelská služba 
Ambulantní služba PS je provozována v ambulantních zařízeních PS, tzv. střediscích 
osobní hygieny (SOH). Zde je poskytována pomoc při úkonech osobní hygieny a praní 
prádla pro uživatele PS. V SOH bylo vypráno v roce 2021 246 kg prádla. 
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Donáška oběda a počet hodin přímé péče u uživatelů PS: 
 2017  2018 2019    2020 2021 

Donáška nebo 
dovoz oběda 

71 094 45 583 45 583 10 785 7 287 

Počet hodin péče 
pouze k obědům 

14 319    4 323 1 796 780 535 

Počet hodin přímé 
péče 

   6 125  13 787 19 860 20 553 22 120 

Základní úkony 
(počet hodin péče 

včetně obědů) 

 
 20 444 

 
 18 110 

 
21 656 

 
21 333 

 

 
22 655 

 
 
Z celkového počtu ošetřených uživatelů (334) mělo zavedenou službu „pomoc a podpora 
při podávání jídla a pití“ jako jedinou 32 uživatelů.  
Praní prádla využívalo 7 uživatelů, služby v SOH 9 uživatelů, na koupání do středisek 
osobní hygieny se dováželo automobily 5 uživatelů. Nákupy a pochůzky využívalo 111 
uživatelů. Bylo provedeno 2 394 nákupů a 599 pochůzek. 
 
Pečovatelská služba nabízí uživatelům další, tzv. fakultativní úkony. Jsou to úkony 
nadstandardní, které nepatří mezi základní úkony a sociální služba je nemusí ze zákona 
poskytovat. Tyto úkony pouze doplňují základní úkony a nelze je poskytovat samostatně. 
Jedná se například a dohled nad požitím léků nebo dopravu do ambulantního zařízení PS. 
 
V roce 2021 je opět nejvíce poskytovaným úkonem osobní hygiena v domácnostech. 
Pečovatelská služba provádí úkony osobní hygieny stále častěji  u uživatelů zcela 
upoutaných na lůžko.  
Pro pomoc při úkonech osobní hygieny jsou zařízení pečovatelské služby vybavena 
mobilními vanami, kluznými podložkami a dalšími pomůckami, které zlepšují komfort jak 
uživatelům, tak i pracovníkům v sociálních službách. O tuto službu je velký zájem. 
Obědy pečovatelská služba reguluje tak, aby byl prostor právě na výše uvedené úkony 
přímé péče u uživatelů. Z toho důvodu přenechává pečovatelská služba tuto činnost 
komerčním rozvážkovým službám, kterých je v Pardubicích dostatek. Do domácností 
chodí pracovníci v sociálních službách tam, kde je potřeba obědy uživatelům ohřát, 
naservírovat, popřípadě uživatele nakrmit. 
Aby mohla pečovatelská služba pružně reagovat na potřeby uživatelů, nastupují 
zaměstnanci v pracovním režimu „postupný nástup“ a jsou využívány dělené směny. 
 
Denní stacionář Slunečnice Pardubice  
  
Posláním Denního stacionáře Slunečnice je poskytovat lidem s mentálním 
a kombinovaným postižením pomoc a podporu směřující k zachování a rozvíjení 
individuálních schopností, dovedností a zájmů s cílem posílit jejich samostatnost.  
Následně seniorům, kteří potřebují pravidelnou pomoc jiného člověka, umožnit trávení 
dne v kontaktu s jinými lidmi v podnětném prostředí přizpůsobeném jejich potřebám.  
Všem uživatelům se snažíme umožnit trávení volného času v denním stacionáři 
smysluplným způsobem a posilovat jejich silné stránky vedoucí ke změně jejich 
nepříznivé životní situace. Vnímáme jejich důstojnou existenci, zůstávají součástí rodiny a 
přirozeného prostředí, pečujícím osobám umožňujeme vlastní seberealizaci. 
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Cíle sociální služby: 
- rozvíjení individuálních zájmů a dovedností uživatelů 
- zprostředkování kontaktů s širokou veřejností a udržování zájmu uživatelů o dění 

ve společnosti a zapojení do společenského života 
- zachování a rozvíjení soběstačnosti uživatelů 
- podpora fyzického a duševního zdraví uživatelů ve spolupráci s rodinou i 

s odborníky 
- upevnění pracovních návyků vedoucích v případě zájmu uživatelů s mentálním 

postižením k osamostatnění (podpora samostatného bydlení, zaměstnání) 
- upevňovat komunikaci mezi stacionářem a osobami pečujícími 

 
Stacionář poskytuje tyto základní činnosti 

- pomoc při zvládání úkonů péče o vlastní osobu (pomoc při oblékání, přesun na 
vozík či lůžko, podávání stravy aj.) 

- pomoc při osobní hygieně (použití WC, sprchy; asistence při používání 
inkontinenčních pomůcek) 

- poskytnutí stravy (podávání stravy, dopomoc při stravování) 
- výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti  
- zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 
- sociálně terapeutické činnosti 
- pomoc při uplatňování práv a obstarávání osobních záležitostí 

 
Mezi poskytované aktivity patří: 

- muzikoterapie 
- arteterapie 
- canisterapie, felinoterapie 
- zpěv s kytarou 
- výtvarné činnosti 
- cvičení jógy a kondiční cvičení 
- práce v keramické a tkalcovské dílně 
- práce se dřevem, přírodním materiálem 
- korálkování 
- veřejné taneční a hudební vystoupení (včetně aktivní účasti uživatelů) 
- společenské akce (výstavy, besedy, divadlo) 
- práce na PC 
- předčítání z literatury, časopisů a denního tisku 
- čítárna denního tisku 
- trivium (čtení, psaní, počítání) 
- posilování kognitivních schopností (cvičení paměti) 
- videotéka a poslech hudebních nahrávek 
- společenské hry 
- aktivizační pohyb a činnost na zahradě 
- aktivizační činnost ve cvičné kuchyni 
- sociálně aktivizační činnost – kavárna Slunečnice. 

 
Poskytované fakultativní činnosti (nad rámec základních služeb): 

- dohled nad požitím léků 
- svoz uživatelů z domácího prostředí do stacionáře a zpět 
- fakultativní výlety a akce. 
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Cílová skupina: 
- dospělí od 18 let a senioři se sníženou soběstačností z důvodu zdravotního, 

mentálního nebo kombinovaného postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné 
fyzické osoby. Služba je poskytována přednostně uživatelům s trvalým pobytem 
v Pardubickém kraji. 

 
Zásady poskytovaných služeb: 

- vztah partnerství mezi uživatelem a pracovníkem, pěstování vzájemné důvěry 
- individuální přístup 
- respekt k přání, volbě a potřebám uživatele, podpora vlastního rozhodování a 

aktivity uživatele 
- využití schopností, dovedností a zájmů uživatelů 
- dodržování a ochrana práv uživatelů 
- systematická spolupráce s rodinou, zákonnými zástupci 
-  pružnost a šíře nabídky v rámci možností služby 
- zprostředkování návazných odborných služeb podle potřeb uživatelů 

 
Kapacita: 
 
Kapacita Denního stacionáře Slunečnice je 60 uživatelů.  

   
V období od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021 byl uzavřen smluvní vztah se 111 uživateli služby 
na základě „Smlouvy o poskytování služeb sociální péče“.  Od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021 
bylo nově přijato 27 uživatelů, 32 uživatelů smlouvu ukončilo, 8 uživatelů zemřelo. 
 
Věková struktura uživatelů DS Slunečnice k 31. 12. 2021 

 
Věková 
struktura 

Počet uživatelů 

Do 6 let 0 
Od   7 – 12 let 0 
Od 13 – 18 let 0 
Od 19 – 26 let 4 
Od 27 – 65 let 38 
Od 66 – 75 let 10 
Od 76 – 85 let 11 
Nad 86 let 8 

Věkový průměr uživatelů služby je 57,8 let. 
 
Struktura uživatelů dle stupňů závislosti k 31. 12. 2021: 
 

Stupeň 
závislosti 

Počet uživatelů 

   I. stupeň  23 
  II. stupeň 11 
III. stupeň 19 
IV. stupeň 18 

 
Poznámka:  
Přehled o zařazení uživatelů do jednotlivých stupňů závislosti je pouze orientační. Jde o dobrovolně 
poskytnutou informaci ze strany uživatelů/opatrovníků.  
 
Z celkového počtu uživatelů v roce 2021 bylo 12 uživatelů imobilních. 
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Uživatelům služby v roce 2021 poskytovali péči a podporu pracovníci přímé péče – 
pracovníci v sociálních službách (přímá obslužná činnost a základní výchovná 
nepedagogická činnost) a sociální pracovník. 
 
 
Domov pro seniory U Kostelíčka Pardubice 
Stavy počtu uživatelů k poslednímu dni jednotlivých měsíců za rok 2021 
k plánované kapacitě podle jednotlivých služeb. 
 
 
Služba domov pro seniory  
 

31.1.2021 28.2.2021 31.3.2021 30.4.2021 31.5.2021 30.6.2021 
96/106 95/106 95/106 98/106 97/106 94/106 
31.7.2021 31.8.2021 30.9.2021 31.10.2021 30.11.2021 31.12.2021 
98/106 100/106 101/106 99/106 101/106 101/106 

 
Služba domov se zvláštním režimem  

31.1.2021 28.2.2021 31.3.2021 30.4.2021 31.5.2021 30.6.2021 
167/191 175/191 176/191 178/191 183/191 182/191 
31.7.2021 31.8.2021 30.9.2021 31.10.2021 30.11.2021 31.12.2021 
182/191 182/191 181/191 184/191 180/191 182/191 

 
 
Celkové využití kapacity DpS U Kostelíčka v jednotlivých měsících za rok 2021 
 

Leden 2021 Únor 2021 Březen 2021 Duben 
2021 

Květen 
2021 

Červen 
2021 

259/297 268/297 267/297 272/297 277/297 280/297 
Obložnost % Obložnost % Obložnost % Obložnost % Obložnost % Obložnost % 
88 90 90 92 93 94 
Červenec 
2021 

Srpen 2021 Září 2021 Říjen 2021 Listopad 
2021 

Prosinec 
2021 

      276/297      278/297  284 /297  282 /297 284/297 282 /297 
Obložnost % Obložnost % Obložnost % Obložnost % Obložnost % Obložnost % 
93 94 96 95 96 95 

 
 
 
Domov pro seniory Dubina Pardubice  
 
Plánovaná kapacita zařízení 153 míst  
Průměrné využití kapacity 146 uživatelů /měsíc/.  
 
Komentář: 
Snížená kapacita je z důvodu koronavirové krize a vyhlášení nouzového stavu v ČR, 
kdy nebylo možné přijímat nové uživatele, nebo nechtěli zájemci nastupovat 
z důvodu strachu, že se nakazí v zařízení. Z tohoto důvodu byly nástupy nových 
uživatelů odkládány. 
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Celkové využití kapacity  DpS Dubina v jednotlivých měsících  za rok 2021 
 

Leden 2021 Únor 2021 Březen 2021 Duben 2021 Květen 2021 Červen 2021 
142,81/153 146,61/153 139,87/153 142,73/153 148,03/153 147,97/153 
Obložnost % Obložnost % Obložnost % Obložnost % Obložnost % Obložnost % 
93,34% 95,82% 91,42% 93,29% 96,75% 96,71% 
Červenec 
2021 

Srpen 
2021 

Září 2021 Říjen 2021 Listopad 
2021 

Prosinec 
2021 

147,1/153 146,81/153 144,2/153 147,48/153 149,27/153 149,16/153 
Obložnost 
  

Obložnost  Obložnost   Obložnost   Obložnost   Obložnost  

96,14% 95,95% 94,25% 96,39% 97,56% 97,49% 
 
 
Denní stacionář Slunečnice Pardubice  
Celkové využití kapacity DS  Slunečnice v jednotlivých měsících za rok 2021 
 

Leden 
2021 

Únor 
2021 

Březen 
2021 

Duben 
2021 

Květen 
2021 

Červen 
2021 

30/60  29,40/60 20,48/60 26,30/60 32,29/60 32,14/60 
Obložnost    
50 % 

Obložnost 
49 %    

Obložnost   
34,13 % 

Obložnost  
43,83 % 

Obložnost   
53,82 % 

Obložnost  
53,57 % 
 

Červenec  
2021 

Srpen  
2021 

Září  
2021 

Říjen  
2021 

Listopad  
2021 

Prosinec  
2021 
 

    25,95/60     26,5/60     36,9/60       35,1/60     33,29/60      26,91/60 
Obložnost   
43,25 % 
 

Obložnost 
44,17 % 
 

Obložnost   
61,5 % 
 

Obložnost 
 58,5 % 
 

Obložnost  
 55,48 % 
 

Obložnost  
44,85 % 
 

 
 
 
 
V Pardubicích dne 14. února 2022 
 
 
 
 
 
Zpracoval na základě podkladů vedoucích jednotlivých zařízení a ekonomického úseku 
ředitelství SsmP. 
 
 
 
 
 
 
…………………………………………………… 
Ing. Petr Krejčí 
ředitel 



Základní umělecká škola Pardubice – Havlíčkova 



HODNOTÍCÍ ZPRÁVA 
o činnosti

Základní umělecké školy Pardubice, Havlíčkova 925 

Školní rok 2020/2021 



Základní údaje, charakteristika školy 
 
Základní umělecká škola Pardubice, Havlíčkova 925 je od 1. ledna 1995 
příspěvkovou organizací s právní subjektivitou. 
 

 
 
 

Zřizovatelem školy je od 1. 7. 2012 Statutární město Pardubice 
 
 
 
 
 
Na škole studovalo v tomto školním roce 1134 žáků: 
 
        TO  196 žáků 
 
        VO  201 žáků  
 
        LDO     49  žáků  
 
        HO   indiv.  649 žáků  
         
        HO   kolekt. 39 žáků 

 



 pedagogičtí pracovníci interní 

1 Beranová Karolína 

2 Biedermannová Gabriela 

3 Bláhová Jitka 

4 Čížková Ivana 

5 Dostálová Iva 

6 Doubek Michal 

7 Faltys Roman 

8 Fidra Slavomír 

9 Grossová Zdeňka 

10 Häckl Zdeněk 

11 Häcklová Kateřina 

12 Havlík Miloslav 

13 Horská Markéta 

14 Jančura František 

15 Janouchová Markéta 

16 Klokočníková Pavlína 

17 Kmoníčková Zuzana 

18 Kolaříková Eva 

19 Kožnar Jiří 

20 Kratochvílová Lucie 

21 Křenek Jiří 

22 Kučerová Zina 

23 Kudelásek Filip 

24 Kudrnka Zdeněk 

25 Kuchválková Jindřiška 

26 Kunátová Lucie 

27 Lepori-Paličková Iveta 

28 Lichtenbergová Hana 

29 Línek Vojtěch 

30 Maroul Martin 

31 Maroulová Markéta 

32 Matoušek David 

33 Matyska Vít 

34 Mechová Silvie 

35 Mejsnar Ondřej 

36 Mičulková Jana 

37 Milde Jan 

38 Mildeová Ludmila 

39 Misařová Iva 

40 Nečesaná Libuše 

41 Pičman Petr 

42 Pikla Jakub 

43 Proroková Eva 

44 Rákosová Eva 

45 Seidl Zdeněk 

46 Sejkora Ondřej 

47 Slouková Pavla 

48 Suková Helena 

49 Svoboda Pavel 

50 Syrová Romana 

51 Šímová Zuzana 

52 Šír Miloš 

53 Šťastná Lenka 

54 Tolmačová Inna 

55 Veselá Dita 

56 Zahradníková Petra 

57 Zdvihalová Miloslava 

58 Zdvihalová Radka 

59 Žaludová Jana 

 

 pedagogičtí pracovníci externí 

1 Boumová Klára 

2 Demlová Lenka 

3 Dobášová Marie 

4 Hostinský Petr 

5 Kulichová Eva 

6 Rákosová Michaela 

7 Šímová Anna 

8 Zajíčková Zuzana 

 

 hospodářští pracovníci interní 

1 Ciprová Alena 

2 Dvořáčková Alena 

3 Chalupník Václav 

4 Kratochvílová Terezie 

5 Poláková Miloslava 

6 Řeháčková Soňa 

 

 hospodářští pracovníci externí 

1 Procházková Anna 



Účast pedagogických pracovníků na DVPP 

vedení školy 

MgA. Zdeněk Seidl Program Klasifikace (28. 8. 2020) 

 Využití aplikace Microsoft Teams v online výuce 

 

Miloš Šír  Program Klasifikace (28. 8. 2020) 

 Využití aplikace Microsoft Teams v online výuce 

 

MgA. Radka Zdvihalová Program Klasifikace (28. 8. 2020) 

 Využití aplikace Microsoft Teams v online výuce 

 

všichni pedagogové  

 Program Klasifikace (28. 8. 2020) 

 Využití aplikace Microsoft Teams v online výuce 

hudební obor  

Zdeněk Kudrnka Webinář s lektorkou hlasové výchovy Alenou Tichou 
(NIPOS-ARTAMA, 14. 5. 2021) 

Lucie Kunátová Aspekty výuky kytary v současné době, metodika a výběr 
vhodných skladeb 
(Konzervatoř Brno, 3. 10. a 28. 11. 2020)    

taneční obor 

MgA. Lenka Šťastná Umění online? Jak učit umění online  
    – zkušenosti a inspirace z uměleckých oborů 
    (online https://konference.nipos.cz/2020-umeni-online/ , 14. 11. 2020) 
 

výtvarný obor 

 

Mgr. Karolína Beranová Výtvarná výchova tvořivě na ZŠ, vzdělávací program MŠMT 
    (Sudislav nad Orlicí, 3. – 6. 8. 2021) 
    Pedagog a paragrafy ve škole, vzdělávací program MŠMT 
    (Pardubice, 30. 8. 2021) 

https://konference.nipos.cz/2020-umeni-online/


Organizace oborů, přehled učebních plánů 

Na škole se vyučuje čtyřem studijním oborům: 
 
 
   hudebnímu 
 
   literárně dramatickému 
 
   tanečnímu 
 
   výtvarnému 
 
 
 
 
 

 
Výuka probíhala ve všech oborech dle Školního vzdělávacího programu 
 č. j. ZUSH/14/20 



Údaje o přijímacím řízení 

Obor : I. stupeň II. stupeň 

HO 94 0 

LDO 2 0 

TO 23 0 

VO 11 0 

 



Výsledky vzdělávání žáků hudebního oboru 

Soutěže MŠMT: 
 
Z důvodu protiepidemických opatření se neuskutečnily. 

 
Další soutěže: 
 
1. Mezinárodní klavírní soutěž Amadeus Brno 

(1. 11. 2020, Brno) 
Sára Kolaříková – účast v přehlídce formou zaslané videonahrávky 
(Pavlína Klokočníková) 

2. Mladí pianisté hrají na klavír Steinway 
(21. 11. 2020, Praha) 
René Kotal – 3. cena (Markéta Janouchová) 

3. Organum regium 
(6. 5. 2021, Pardubice) 
Adam Suk – 1. cena (Pavel Svoboda) 

Daniel Nerad – 2. cena (Radka Zdvihalová) 

4. Pianoforte per tutti 
(8. 5. 2021, Příbor) 
Sára Kolaříková – zlaté pásmo, nejvyšší počet bodů, diplom za mimořádný 
interpretační výkon ((Pavlína Klokočníková) 

5. Broumovská klávesa 
(15. 5. 2021, Broumov) 
Sára Kolaříková – ČU (Pavlína Klokočníková) 

6. Hraj online! 
(21. 5. 2021, Komorní filharmonie Pardubice) 
Sára Kolaříková – 1. cena (Pavlína Klokočníková) 
Amélie Linková – 1. cena (Jiří Křenek) 
Anna Palmeová – 1. cena (Roman Faltys) 
Amálie Výborná – 2. cena (Markéta Horská) 
Matěj Kotal – 2. cena (Eva Proroková) 
René Kotal – 2. cena (Markéta Janouchová) 
Barbora Hronová – 3. cena (Jiří Křenek) 

7. Mladí pianisté hrají na klavír Steinway 
(5. 6. 2021, Praha) 
Sára Kolaříková – 2. cena (Pavlína Klokočníková) 
René Kotal – 4. cena (Markéta Janouchová) 

8. Žestě Brno 
(6. 6. 2021, Brno) 
Adéla Hašková – 2. cena (Roman Faltys) 
Anna Palmeová – 2. cena (Roman Faltys) 
Kristiana Barvíková – 3. cena (Roman Faltys) 
Eliška Faltysová – 3. cena (Roman Faltys) 
Radka Lukešová – 3. cena (Roman Faltys) 



9. Hlas Česka 
(7. 6. 2021, Praha) 
Fajn parta – 2. cena (Zdeňka Grossová) 
Alice Vacková – 3. cena (Zdeňka Grossová) 
Prima holky – 3. cena (Zdeňka Grossová) 
Michaela Sodomková – ČU (Zdeňka Grossová) 
Adéla Gottvaldová – ČU 

10. Prague Junior Note 
(12. 6. 2021, Praha) 
Arnošt Matěj Nimrichtr – 2. cena (Inna Tolmačová) 

11. Dřevohraní 2021 
(18. 6. 2021, Litvínov) 
Amélie Linková – 1. cena (Jiří Křenek) 
Matěj Kotal – 1. cena (Eva Proroková) 
Barbora Hronová – 3. cena (Jiří Křenek) 

12. Chci Tě slyšet 
(20. 6. 2021, Praha) 
Adéla Hašková & Radka Lukešová – finále (Roman Faltys) 
Marie Zdvihalová – finále (Miloslava Zdvihalová) 
Michaela Sodomková – finále (Zdeňka Grossová) 

13. Beethovenovy Teplice 
(26. - 27. 6. 2021, Teplice) 
Sára Kolaříková – 1. cena (Pavlína Klokočníková) 

14. Mezinárodní kontrabasová soutěž Františka Černého a Jana Geissela 
(29. - 30. 5. 2021, Holice) 
Radka Pokorná – 1. cena (Ondřej Sejkora) 

15. Pošli to dál 
(červen 2021, ČR) 
Arnošt Matěj Nimrichtr – 1. cena (Inna Tolmačová) 



Výsledky vzdělávání žáků nehudebních oborů 

Výtvarný obor 
 
Soutěže: 
 
49. Mezinárodní dětská výtvarná výstava Lidice 
  
čestné uznání Iva Šímová (za úspěšnou výtvarnou práci v technice grafika)  
čestné uznání Adam Outrata (za úspěšnou výtvarnou práci v kombinované technice) 
 
Small Montmartre of Bitola – mezinárodní výtvarná přehlídka (Makedonie) 
 
diplom Eva Jirousková 
diplom Anna Nečilová 
 
Pohádkový sen – regionální výtvarná soutěž (DDM Beta Pardubice) 
 
2. místo ve IV. kategorii Magdalena Ševčíková   
3. místo v II. kategorii Aneta Helmeczi  
 
žáky připravily Mgr. Zina Kučerová a Zuzana Šímová 



Úspěchy žáků HO v přijímacím řízení na vyšší typ školy 

Hudební obor 
 
Konzervatoř Pardubice, viola 
– Karolína Hrachovinová (Iva Dostálová) 
 
Konzervatoř Pardubice, kytara 
– Kamila Kohoutová (Filip Kudelásek) 
 
Konzervatoř Pardubice, varhany 
– Adam Suk (Pavlína Klokočníková, Pavel Svoboda) 
 
Výtvarný obor 

 
Odborná střední škola podnikání a mediální tvorby Kolín s.r.o. 
– Klára Janků (Hana Lichtenbergová) 
 
Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola v Turnově 
– Václav Soukup (Hana Lichtenbergová) 
  
Střední odborná škola multimediálních studií při EKO Gymnáziu Poděbrady  
– Vojtěch Vaniš (Hana Lichtenbergová) 
 
SUPŠ hudebních nástrojů a nábytku, Hradec Králové – obor restaurování nábytku  
– Štěpán Brendl (Hana Lichtenbergová) 
 
Střední škola aplikované kybernetiky, Hradec Králové – obor multimediální tvorba  
– Tadeáš Trunec (Hana Lichtenbergová) 
 
Vyšší odborná škola grafická, Praha-Hellichova – obor propagační grafika  
– Anna Stieberová (Hana Lichtenbergová) 
 
ČVUT Praha, fakulta architektury  
– Renata Kocková (Hana Lichtenbergová) 
 
SŠ cestovního ruchu a grafického designu Pardubice  
– Eva Pavelková (Zina Kučerová) 



Soutěže organizované školou ve šk. roce 2020/2021 

HO: 
 
Z důvodu protiepidemických opatření obvyklé soutěže neproběhly. 
 

TO: 
 
Z důvodu protiepidemických opatření obvyklé soutěže neproběhly. 



Akce HO organizované školou ve šk. roce 2020/2021 

 

Koncerty: 
 
Červen 2021 – Koncert absolventů (on-line) 
 
Vzhledem k protiepidemickým opatřením další obvyklá koncertní činnost neproběhla. 



Přehled činnosti Pardubického dětského sboru 

ve školním roce 2020/2021 

Vzhledem k protiepidemickým opatřením obvyklá koncertní činnost neproběhla. 



Akce nehudebních oborů 

Vystoupení a mimoškolní akce: 
 
Taneční obor 
 
27. 3.  Vynášíme smrt, sestřih videí žáků DFS Perníček – online na FB 
20. 4  Veselé VeliCovidovice, sestřih videí žáků DFS Perníček – online na FB 
2. 5.  Baletky v době covidové, sestřih videí žáků TO – online na YouTube 
3. 5  Filipojakubská noc, sestřih videí žáků DFS Perníček – online na FB 
27. 5.  Zase spolu, sestřih videí žáků DFS Perníček – online na FB 
 
4. – 6. 6. MFF Pardubice – Hradec Králové, DFS Perníček 
23. 6.   Závěrečné vystoupení žáků tanečního oboru, „Kopviště“ pod lodí,   
 Bělobranské náměstí Pardubice 
4. 7.  Rožnovské slavnosti, DFS Perníček 
 
 
Výtvarný obor 
 
17. – 18. 6. Zrcadlo umění – výtvarná dílna na Příhrádku v Pardubicích 
 
 
Literárně dramatický obor 
 
7. 6.  Závěrečné vystoupení žáků LDO – online na platformě Youtube 



Spolupráce s jinými zařízeními a organizacemi, 

propagační činnost 

Těžiště naší činnosti pro veřejnost spočívá ve spolupráci s naším zřizovatelem a užíváním 
všech kulturních prostor, kterými město disponuje. Naše soubory pravidelně vystupují na 
všech festivalech, které magistrát pořádá. 
Plody své práce prezentují naši žáci nejen v Pardubicích, ale i po celém kraji, republice a 
v zahraničí (viz uvedené přehledy akcí). Je potřeba se zmínit i o dobré spolupráci školy se 
Sdružením rodičů a přátel ZUŠ. 
Sdílení některých společných prostor v objektu Domu hudby společně s Konzervatoří 
Pardubice probíhá na základě velmi dobré spolupráce a oboustranné výhodnosti.  
Spolupráce s MŠ a ZŠ probíhá především ve znamení výběru nových žáků do všech 
čtyřech oborů, ale i formou pořádání výchovných koncertů pro tyto instituce (zde tedy i pro 
školy střední). 
Rozmanitá paleta naší činnosti je propagována především v regionálním tisku, Radničním 
zpravodaji a rozhlase. Navíc informujeme o dění ve školních prostorách a na našich 
internetových stránkách. 



Materiálně technické zabezpečení 

Vedení školy se i v tomto nestandardním školním roce snažilo pracovat na vybavení 
pracovišť. 
V objektu Havlíčkova byla zajištěna oprava bojleru a oběhového čerpadla, vyčištění 
kanalizace (zde bylo poté navázáno zprůchodněním kanalizace pro napojení do veřejného 
řádu v Nerudově ulici). 
U vchodu do stejného objektu byl nainstalován zvonek pro invalidní osoby. Výtah tohoto 
objektu byl opatřen novou ovládací klávesnicí. Před letními prázdninami byly opraveny 
žlaby nad vchodem a upraveny falce na střeše. 

 
V nástrojových kabinetech jednotlivých oborů bylo adekvátně reagováno na požadavky 
vedoucích těchto oborů (a to jak v otázce nákupu nových nástrojů, tak i v údržbě 
stávajících). Proběhla i pravidelná údržba nástrojů klavírního oddělení (ladění, intonace a 
regulace mechanik). Z investičních prostředků byla zakoupena kytara Friedrich a marimba 
Adams. V objektu byly provedeny potřebné práce na síti LAN a nainstalovány 2 servery.  
Potřeby nehudebních oborů byly tradičně řešeny průběžně po celý školní rok. 



Informace o odloučených pracovištích 

 
V tomto školním roce se jednalo o pracoviště: 
 
Pardubice, Sukova třída 1260 – je zde pro celé TO a LDO a částečně pro HO (dechové 
oddělení, částečně klavírní, smyčcové, pěvecké, lidové a pro Pardubický dětský sbor). 



Údaje o kontrolách 

Dne 25. 5. 2021 proběhla navazující kontrola odstranění nedostatků v hospodaření 
příspěvkové organizace ve vybraných oblastech Oddělením kontroly Magistrátu města 
Pardubice. Nedostatky byly napraveny, žádné další nebyly zjištěny. 
 
Veškeré revize jsou prováděny v řádných termínech. 



ZÁVĚR 

Školní rok 2020 – 2021 připravil pro naše pedagogy a jejich žáky ještě více nástrah, než 
školní rok předešlý. Čas, kdy se obě strany viděly pouze prostřednictvím monitoru, se 
podstatně prodloužil. Avšak ani tato nepříznivá situace neodradila talenty z Pardubic a 
okolí se ucházet o konfrontaci jejich schopností s jejich vrstevníky na celostátní, ale i 
mezinárodní úrovni.  
Hudební obor reprezentovali skvěle naši mladí klavíristé. Připomeňme, že Sára Kolaříková 
(ze třídy Pavlíny Klokočníkové) získala zlaté pásmo na Pianoforte per tutti, 1. cenu na 
soutěži Hraj online a na soutěži Beethovenovy Teplice. Další 1. cenu získal Arnošt Matěj 
Nimrichtr (ze třídy Inny Tolmačové) na soutěži Pošli to dál. Diplom za 1. místo získal 
varhaník Adam Suk (připravil ho Pavel Svoboda) na soutěži Organum regium. Smyčcové 
oddělení přivezlo 1. místo z Mezinárodní kontrabasové soutěže Františka Černého a Jana 
Geissela zásluhou kontrabasistky Radky Pokorné (ze třídy Ondřeje Sejkory). Houslistka 
Marie Zdvihalová postoupila do finále významného celostátního projektu - Chci Tě slyšet. 
Stejného úspěchu dosáhla zpěvačka ze třídy Zdeňky Grossové – Michaela Sodomková a 
trumpetistky ze třídy Romana Faltyse – Adéla Hašková a Radka Lukešová. Žáci 
dechového oddělení obsadili dvě 1. místa na litvínovském Dřevohraní 2021. Byla to 
hobojistka Amélie Linková (ze třídy Jiřího Křenka) a klarinetista Matěj Kotal (ze třídy Evy 
Prorokové). Amélie Linková přidala ještě 1. místo na již zmíněném projektu Komorní 
filharmonie Pardubice – Hraj online, kde se na 1. místě umístila i trumpetistka Anna 
Palmeová (opět ze třídy Romana Faltyse). Řady studentů Konzervatoře Pardubice 
rozšířili: houslistka Karolína Hrachovinová (ze třídy Ivy Dostálové), kytaristka Kamila 
Kohoutová (ze třídy Filipa Kudeláska) a mimořádně nadaný varhaník Adam Suk, který i na 
konzervatoři bude moci pokračovat pod vedením Pavla Svobody. 
 
Výtvarný obor si odnesl několik diplomů z mezinárodních soutěží: Mezinárodní dětské 
výtvarné soutěže Lidice a Small Montmartre of Bitola v Makedonii. Žáky vedly: Zina 
Kučerová a Zuzana Kučerová. Sedm žáků ze třídy Hany Lichtenbergové vykonalo 
úspěšně talentové zkoušky na umělecké školy vyššího typu. V rámci Zrcadla umění 
připravil výtvarný obor dílnu na Přihrádku. 
 
Taneční obor se prezentoval na Mezinárodním folklorním festivalu Pardubice – Hradec 
Králové a na Rožnovských slavnostech zásluhou Perníčku. Folklorní oddělení dokázalo 
připravit čtyři pozoruhodná videa: Vynášíme smrt, Veselé VeloCovidovice, Filipojakubská 
noc a Zase spolu. Oddělení klasického tance připravilo elegantní snímek: Baletky v době 
Kvidové. Diváci mohli vidět žáky na živém vystoupení na „Kopvišti“ pod lodí (na 
Bělobranském náměstí). 
 
Literárně dramatickému oboru se podařilo připravit závěrečné online vystoupení na 
platformě Youtube. 
 
Rád bych poděkoval trpělivým rodičům a jejich dětem, našim pedagogickým a 
nepedagogickým pracovníkům a také našemu zřizovateli. 
 
Vážení příznivci naší školy - mohu Vám slíbit, že ani v příštím školním roce se nehodláme 
vzdát! 
 
Vypracováno v Pardubicích 26. 10. 2021 
 
 

MgA. Zdeněk Seidl 
         ředitel školy 
 



Základní umělecká škola Pardubice – Lonkova 



VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY
za školní rok 2020/2021

podle §11 a §12 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním vyšším odbor-
ném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhlášky č. 225/2009 Sb.



Základní údaje

Ekonomicko-správní úsek
Radka Tobešová, ekonomka školy  
tel.: 466 415 701, radka.tobesova@zuspardubice.cz 
Lucie Šímová, mzdová účetní  
tel.: 466 415 701, lucie.simova@zuspardubice.cz 
Renata Ryšinová, školnice  
ZUŠ Polabiny II, ul. Nová, tel. 466 415 535 
Kateřina Menčíková, školnice  
ZUŠ Lonkova, tel. 466 415 701

Základní umělecká škola Pardubice-Polabiny, Lonkova 510  
Lonkova 510, 530 09 Pardubice-Polabiny  
info@zuspardubice.cz

Právní forma: příspěvková organizace  
IČO: 72566639  
č.ú.: 107-2904440227/0100  
IDDS: nzhnb8i

Vedení školy 
 
Jiří Kabát M.Mus., ředitel školy (ve funkci od 1.8.2020)  
tel.: 466 415 462, jiri.kabat@zuspardubice.cz
René Hönig, DiS., statutární zástupce ředitele školy (ve funkci od 1.7.2021)  
tel.: 466 400 310, rene.honig@zuspardubice.cz
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Činnost ZUŠ Pardubice-Polabiny je vymezena 
zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, 
základním, středním, vyšším odborném  
a jiném vzdělávání (školský zákon), zákonem  
č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, 
ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou 
č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém 
vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů. 
Právní formou subjektu je příspěvková 
organizace. 
ZUŠ Pardubice – Polabiny je jedna ze dvou 
základních uměleckých škol v Pardubicích. 
Vznikla původně jako pobočka tehdejší LŠU  
v Pardubicích v Havlíčkově ulici. Během krátké 
doby se však projevila potřeba samostatné 
instituce. Poprvé otevřela škola dveře svým 
žákům 2. února 1968 a od školního roku 
1968/1969 byla ustanovena naše škola tak, 
jak jí známe dodnes. Původně se na škole 
vyučoval pouze hudební, taneční a výtvarný 

obor, od 4. února 1971 se otevřel pro žáky  
i literárně-dramatický obor. V těchto oborech 
poskytuje škola vybraným dětem základy 
příslušného uměleckého vzdělání, výjimečně 
talentované žáky připravuje k dalšímu 
odbornému uměleckému studiu na vyšších 
typech uměleckých škol.

Ve školním roce 2020/2021 měla ZUŠ 
Pardubice-Polabiny celkem 1056 žáků 
(z toho 20 v rámci studia pro dospělé). 
Nejpočetnějším byl i v tomto roce obor 
hudební s 548 žáky na individuálním studiu 
a 46 na kolektivním studiu. Na výtvarném 
oboru bylo 254 žáků, na tanečním 140 žáků 
a na literárně-dramatickém 58 žáků. I přes  
ztížené podmínky, o které se postarala 
koronavirová pandemie, jsme nezaznamenali 
výrazně snížený zájem o studium v základním 
uměleckém vzdělávání.

Charakteristika školy



přípravné studium     pro žáky od 5 let, trvá zpravidla 2 roky

základní studium I. stupně    pro žáky od 7 let, délka studia 7 let

základní studium II. stupně    pro žáky od 14 let, pro absolventy I. stupně nebo 
      studenty středních škol, kteří prokázali přiměřenou  
      vyspělost pro studium II. stupně, délka studia 4 roky

studium pro dospělé     studium pro absolventy II. stupně nebo zájemce o spe- 
      cializované účelové studium (příprava ke studiu na   
      vysokých školách příslušného zaměření), délka studia  
      4 roky

Žáci, kteří prokážou mimořádné studijní předpoklady, mohou být zařazeni do vyučování s vyšší ho-
dinovou dotací týdně. Vyučování v jednotlivých oborech ZUŠ probíhá dle Rámcového vzdělávacího 
programu pro základní umělecké vzdělávání.

RVHV

Naše škola spolupracuje více jak 30 let se Základní školou Polabiny II v systému RVHV (rozšířená vý-
uka hudební výchovy). Pedagogové obou škol se podílejí na náborech v mateřských školách Pardu-
bic. V 1. třídě ZŠ si žáci během 1. pololetí za pomoci učitelů ZUŠ vyberou hudební nástroj, na který 
se učí hrát po dobu školní docházky. V rámci rozvrhu ZŠ mají zvýšený počet hodin hudební výchovy 
a sborového zpěvu. Tento ojedinělý projekt hudebního vzdělávání má jednoznačně pozitivní vliv na 
celkové estetické vnímání dětí.

Organizace oborů







Budova školy 

Škola má celkem sedm pracovišť (Polabiny 
ul. Lonkova, ul. Nová, ul. Kosmonautů, ul. 
Mozartova, dále ZŠ Dubina, ZŠ Svítkov  
a ZŠ Lázně Bohdaneč). Část hudebního oboru 
a ředitelství sídlí od května 1998 v budově 
bývalé firmy Julius Meinl, s.r.o. Praha se 
sídlem Lonkova 510, Pardubice-Polabiny, 
jejímž majitelem je firma Lonkova Point 
s.r.o., Korunní 2569/108, 101 00 Praha 10 – 
Vinohrady.

Jedním z hlavních úkolů nového ředitele ZUŠ 
je posunout k realizaci plány na výstavbu 
nové budovy školy. Ředitel školy Jiří Kabát 
byl zřizovatelem, tedy Magistrátem města 
Pardubice, jmenován do funkce projektového 
manažera přípravy výstavby nové ZUŠ. 

Proběhla 3 jednání projektového týmu, 
výjezdy do ZUŠ Holice a ZUŠ Ústí nad Orlicí se 
zástupci města a členy projektového týmu. 
Další množství konzultací s odborníky a cest 
po inspirativních ZUŠ podnikl ředitel školy 
sám. Výsledkem jsou připravené podklady 
pro vyhlášení architektonické soutěže. Více 
informací naleznete zde:







V pátek 25. června 2021 se na prostranství 
před hlavní budovou ZUŠ Pardubice-Polabiny 
konal open-air koncert s názvem Stavíme 
školu. I přes zprvu nepříznivé předpovědi  
se po poledni rozjasnilo a počasí vydrželo po 
celou dobu konání akce perfektní. Celý den 
byl zahájen žesťovými fanfárami v podání 
souboru Zaviband (ZUŠ Pardubice-Polabiny) 
pod vedením Jaroslava Zavřela. Po nich 
následovalo úvodní slovo, kterého se chopili 
Jiří Kabát - ředitel naší školy, Jakub Rychtecký 
- náměstek primátora města Pardubic, Irena 
Pohl Houkalová - hlavní koordinátorka ZUŠ 
OPEN a Radek Hejný - starosta městské 
části Pardubice 2. Po sérii proslovů pak 
vystoupily tyto soubory v následujícím pořadí: 
klarinetové kvarteto (ZUŠ Heřmanův Městec), 
žesťové trio (ZUŠ Vysoké Mýto), Maximix 
(ZUŠ Karla Malicha Holice), Žesťová harmonie 
(ZUŠ Havlíčkova-Pardubice), Kapela 105 (ZUŠ 
Pardubice-Polabiny) a Jazz Band Jindřicha 
Pavlíka (ZUŠ Pardubice-Polabiny).

Doprovodný program si připravili žáci 
literárně-dramatického oboru ZUŠ 
Pardubice-Polabiny, kteří pod vedením paní 
učitelky Kláry Litterové nazkoušeli krátké 
skeče na téma hmyzu s názvem Mušinec. 
Počínaje tímto dnem byla otevřena i Galerie 
významných absolventů, která je instalována 
ve vstupních prostorách budovy. Součástí 
galerie jsou portréty významných osobností 
české umělecké scény (Jolana Voldánová, 
Radek Baborák, Leoš Čepický, Ivo Hurych  
a další), které vytvořili žáci výtvarného oboru 
ZUŠ Pardubice-Polabiny s paní učitelkou 
Pavlou Závodnou.
A jak to bude v příštím roce? Pokud nám to 
podmínky umožní, přáli bychom si tuto akci 
zopakovat ve větším formátu doplněném 
o dopolední program pro školy a školky, 
který by zajistili žáci naší školy, a po skončení 
žákovské části v podvečerních hodinách 
zakončit celou akci večerním koncertem 
profesionálních hudebníků.

ZUŠ OPEN „Stavíme školu“





Oprava sálu, bannery na škole

Covidové uzavření školy se alespoň v jedné věci pozitivně podepsalo na vzhledu naší školy. Protože 
sál byl delší dobu nevyužitý, mohli jsme tak v klidu provést jeho rekonstrukci. Barevnost a doplňky 
měla na starost naše skvělá výtvarka a myslíme, že výsledek stojí za to. 

A protože občas někdo okolo naší růžové budovy bloudil, přidali jsme pár bannerů s naším známým 
logem, takže teď nás už nepřehlédnete.



Nové varhany

Ve školním roce 2020/2021 zakoupila naše škola do koncertního sálu nové varhany. Ve výběrovém 
řízení nejlépe uspěl nástroj od holandské firmy Eminent. Díky tomu vám mohou naši žáci - varhaníci 
konečně předvést své umění i na koncertech!



Organum Regium

Po několikaleté odmlce naše škola od roku 
2021 opět obnovila varhanní přehlídku 
ORGANUM REGIUM. Zároveň si naše ZUŠ 

zaregistrovala stejnojmennou ochrannou 
známku. Záštitu převzala ÚUR ZUŠ ČR a pan 
poslanec Marek Výborný.

Epidemie Covid-19 nám bohužel neumožnila 
plánovat obnovený XIII. ročník v tradičním 
formátu. Proto se uskutečnil distančním 
způsobem, kdy žáci zasílali nesestříhané 
nahrávky, které pak pětičlenná porota 
posuzovala. Zvítězil Adam Suk ze ZUŠ 
Havlíčkova Pardubice, celkem se přehlídky 
zúčastnilo 33 soutěžících. Od příštího ročníku 
počítáme s obnovou v původních kategoriích, 
s rozšířením pod patronací festivalu 
Pardubické hudební jaro a koncertem vítězů  
v Chrudimi. Až to stav tamních varhan 
umožní, rozšíří se nabídka koncertních 
příležitostí pro oceněné i v rámci letního 
festivalu „Hudební léto v kostele  
sv. Bartoloměje“ v Heřmanově Městci.





Zrcadlo umění

Festival Zrcadlo umění s tématem New 
Renesance byl letos pouze výtvarný.
 
Naše výtvarka připravila a provozovala  
na “zrcadlové” trase městem zastavení  
č. 3 na zámeckých valech. Zájemci si mohli 
u nás dotvořit psaníčko z pardubického 
zámku, tj. pohled s fotografií jednoho  
ze sgrafit. Na valech ve stínu letité plané 
třešně bylo všem dobře. Psaníčka vytvořili 
účastníci ve věku od 1,5 roku po 90 let. 

Součástí Zrcadla umění byla výstava z ar-
chivu výtvarky v Turistickém informačním 
centru. Nesla název Návraty do renesace.









Škola plná hmyzu — HmyZUŠ

ZUŠ Pardubice -Polabiny je od roku 2002 
hrdým členem Sítě přidružených škol 
UNESCO. Členství v tomto kruhu asi 
padesátky prestižních škol napříč Českou 
republikou je nejen závazkem, ale i velkou 
výzvou. Pro každý školní rok je vybrán okruh 
témat, které školy zařazují do své výuky. 
Nejinak tomu bylo i v loňském školním roce, 
kdy bylo vyhlášeno téma vztahující se  
k Mezinárodnímu dni biodiverzity. Říkáte 
si, jak může umělecká škola vyučovat o bio-
diverzitě? V tom případě čtěte dále!

V předposledním srpnovém týdnu se na naší 
ZUŠ děly věci! V pondělí 23. srpna se  
u nás najednou začaly rojit ruměnice, kobylky, 
sbíhat mravenci a létat motýli.

V rámci kompenzace za minulý školní rok, 
který kvůli pandemii Covidu neproběhl 
standardním způsobem, nabídla naše 
škola všem svým žákům možnost zúčastnit 
se příměstského tábora. Zájem nakonec 
projevila zhruba šedesátka našich žáků ze 
všech oborů ve věku od 6 do 15 let. Všichni 
byli rozděleni do 4 skupin pojmenovaných 
podle zástupců z říše hmyzu a účastnili se 
projektových dní na všech oborech.  

Pod vedením učitelů z naší školy tak 
každá skupina nahlédla do tajů hudebních 
nástrojů a zpěvu, rytmiky a boomwhackerů, 
pohybových aktivit, tance a práce s lidským 
tělem, vyzkoušela si základní herecké principy  
a dovednosti či některé výtvarné techniky. 
Všichni HmyZUŠí účastníci si tak domů 
odnesli například potisknuté šátky v barvě 
svých týmů, koláže všemožných druhů hmyzu, 
šátky v barvách a tvarech motýlích křídel či 
vlastnoručně vyrobené shakery.

Poslední den jsme potom chtěli strávit 
v parku Na Špici, ale kvůli nepříznivému 
počasí jsme museli plány přehodnotit. Měli 
jsme naplánované opékání buřtů – to jsme 
neomezili, akorát jsme ho museli zvládnout 
před naší školou. Chodník před hlavní 
budovou děti vyzdobily svými výtvory, zahrály 
si různé pohybové hry a nakonec zažily  
i spoustu legrace kolem ohně. 

V tuto chvíli však známe i průřezová 
témata na příští rok. Budeme se věnovat 
stému výročí hry R.U.R. Karla Čapka či 
mezinárodnímu dni potravin. Bude jistě o co 
stát!









YouTube kanál - online jeviště

V tomto a minulém školním roce se žákům 
hudebních škol obecně nedostávalo možnosti 
vystoupit veřejně na pódiu, proto se většina 
škol přesunula na online jeviště, které 
poskytoval např. YouTube. U nás tomu nebylo 
jinak. Celou e-koncertní řadu uvedla série 
Adventních distančních večírků, na kterých 
se podíleli i žáci výtvarného oboru, jejichž 
pracemi byly e-koncerty proloženy.  
Z těch následujících e-koncertů bychom  rádi 
vyzdvihli tematické koncerty akordeonového 
oddělení (čarodějnický a prázdninový), 
koncert Hraje celá rodina, ve kterém si spolu 
zamuzicírovali rodinní příslušníci napříč 

generacemi, a učitelský koncert nahraný 
našimi pedagogy z všemožných prostředí. 

Součástí našeho přesunu do online prostředí 
bylo i náborové video Haló! Tady ZUŠka, 
na kterém se podíleli zástupci jednotlivých 
oborů, aby nalákali nové žáky do naší školy. 
Díky tomuto projektu se nám podařilo 
obnovit spolupráci jednotlivých oborů, která 
byla z důvodu uzavření škol přerušena. Velký 
úspěch sklidila také série naučných videí  
s názvem Představujeme…, ve kterém dostal 
každý z nástrojů vlastní prostor. Ta se nadále 
šíří internetem a přicházejí nám na ně kladné 
reakce ze všech koutů České republiky.



Náborové video „Haló! Tady ZUŠka“



Výstava hudebních nástrojů

Ve spolupráci s One Team (RZ Woodwind Manufacturing s.r.o./ Antonius.cz/Oboissimo.eu /  
Thore- Woodwind) proběhla 28. 5. 2021 v sále naší ZUŠ výstava dechových nástrojů a příslušenství.  
Klarinetový virtuóz Milan Řeřicha každému, kdo měl zájem, nástroje předvedl a přidal odborný  
komentář i ukázky.

Výstavy a akce výtvarného oboru

Hudebníci, dramaťáci a tanečníci se se svými výstupy museli v době covidové přesunout na YouTube 
online jeviště. Výtvarníci si také vyzkoušeli online galerii v podobě videí z obrázků z distanční výuky, 
např. Zahrada podle Paula Klee, ale navíc měli možnost přesunout svá díla do výloh nebo ven.  

Za zmínku stojí výstavy: Aviatická výstava bratří Eliášů na výtvarce, Dubánci z Dubiny v knihkupectví 
Rákos na Dubině nebo výstava z výtvarné soutěže na téma Velká Pardubická v Turistickém informač-
ním centru. Dále pak proběhla venkovní předvánoční výtvarná akce k příležitosti zimního slunovratu 
a konjunkce planet Jupiter a Saturn Setkání světel. V dubnu pak na budově výtvarky zavlály (po vzoru 
ZUŠ v Chocni) praporky s prosbami, přáními a projevy vděčnosti.

V Galerii Chodba jsme měli nainstalované dvě krásné výstavy, které, bohužel, téměř nikdo neviděl: 
Jan Amos Komenský: Vzdělávání pro všechny a Ze dvou světů Jana Amose Komenského.





Webové stránky

Jedním z cílů, které jsme si pro školní rok 
2020/2021 stanovili, bylo vytvoření no-
vých, pro návštěvníky přívětivých, webo-
vých stránek. O tvorbu grafických pod-
kladů se postaraly pedagožky výtvarného 
oboru a kódování a finální spuštění webu 
zajistila firma Softmedia s.r.o. Jako zákla-
dem pro grafiku byly použity práce žáků 
naší školy (linoryty), které návštěvníky pro-
vázejí celým webem a staly se i ústředními 
postavami letošního náborového videa. 
Rozhýbání jednotlivých linorytů zajistila 
Dorota Václavíková, absolventka naší školy 
a studentka AVU.









Soutěže a přehlídky

I přes nepříznivou situaci se naši žáci úspěšně 
účastnili několika soutěží a přehlídek. Taneční 
obor přivezl z 6. krajské přehlídky dětských 
skupin scénického tance ocenění za nápa-
ditou strukturu choreografie, Matěj Verner 
postoupil jako vítěz krajského kola na národní 
přehlídku Wolkrův Prostějov. Hudebníci uspěli 
v soutěžích Akord Kvint, Hraj online! a v Me-
zinárodní kontrabasové soutěži. 2. cenu získal 
na celostátní Akordeonové soutěži Dominik 
Bradshaw.





Byl/byla jste přijat/přijata 
úspěšní absolventi zušky

Výběr studijních oborů, na které se letos 
dostali absolventi výtvarky, je pestrý, tak jako 
galerie prací, které tu můžete vidět. A kam se 
nám rozutečou? Do Brna, do Jihlavy, do Ústí 
nad Orlicí, do Turnova, do Hradce Králové, 
někdo zůstane doma v Pardubicích. 

Jana Pilařová z hudebního oboru byla přijata 
ke studiu na Pražské konzervatoři.

A. Melicharová

I. Fera



A. Melicharová A. Litterová

E. Launová I. Fera

I. Fera





A. Litterová A. Melicharová

S. Mrázová







Zaměstnanci školy

Jan Bezdíček 
hra na kytaru

René Hönig 
hra na příčnou flétnu 

zástupce ředitele

Eva Jebavá 
výtvarka

Kateřina Brožová 
tanec

Hana Burianová 
hra na housle

Irena Holomková 
hra na akordeon

Lukáš Hort 
hra na saxofon

Ondřej Hromádko 
hra na klávesové nástroje

Radka Hronová 
hra na klavír

Ludiše Jíchová 
hra na klávesové nástroje

Zdeňka Kašparová 
zpěv

Jiří Kabát 
hra na violu, smyčcový 
orchestr, ředitel školy



Pavel Merta 
hra na dechové nástroje

Gabriela Královcová 
hra na klávesové nástroje

Stanislava Křížová 
hra na klavír

Lukáš Kyncl 
hra na klarinet

František Machač 
hra na kontrabas

Tadeáš Macl 
hra na bicí nástroje

Hana Mašková 
hra na flétnu

Adéla Nehněvajsová 
hra na klavír

Nikola Němcová 
tanec

Klára Litterová 
dramaťák 

vedoucí oboru

Veronika Korbelová 
výtvarka 

vedoucí oboru

Naděžda Mertová 
hra na flétnu



Gabriela Nobilisová 
hra na housle a kytaru

Jakub Pikla 
dechový orchestr 
zástupce ředitele

Markéta Pleskačová 
hra na housle

Taťána Novotná 
hra na housle, violu, flétnu

Kateřina Pappová 
výtvarka

Aneta Pavlů 
hra na klavír

Radovan Píša 
hra na violoncello

Radka Piskačová 
hra na klávesové nástroje

Svatava Píšová 
hra na housle

Markéta Postlerová 
hra na hoboj

Adriana Pozdníková 
tanec 

vedoucí oboru

Šárka Novotná 
hra na klavír



Bohdana Rind 
hra na klavír

Milada Ulrychová 
hra na klavír

Vítězslav Sedlák 
hra na klarinet

Iva Sodomková 
korepetice TO

Sabina Stehlíková 
hra na akordeon

Petr Tobišek 
hra na kytaru

Michaela Trunečková 
zpěv

Lenka Uhlíková 
hra na housle

Jan Vojtíšek 
výtvarka

Peter Vasko 
hra na kytaru

Zuzana Robová 
hra na violoncello

Iveta Tobiášová 
výtvarka



Radka Tobešová 
ekonomka školy

Jaroslav Zavřel 
hra na žesťové nástroje

Jan Zemen 
hra na violoncello

Sára Zemenová 
hra na housle

Kateřina Menčíková 
školnice

Renata Ryšinová 
školnice

Lucie Šímová 
mzdová účetní

Pavla Závodná 
výtvarka

Vladimír Krejčí 
PR, HR a ICT

Aleš Zapletal 
grafický design





Výroční zpráva byla zpracována na základě 
podkladů od vedoucích oborů a osobních 
pohovorů s pedagogy. Z těchto podkladů 
pak plynou požadavky jednotlivých oborů, 
které povedou např. ke zlepšení materiálního 
vybavení školy, zlepšení komunikace s rodiči, 
obecné informovanosti o škole a další.

Dlouhodobým problémem je roztříštěnost 
pracovišť mezi několik budov. V současné 
době se naše škola rozkládá na sedmi praco-
vištích nejen v rámci Polabin, ale i na Dubině, 
ve Svítkově a v Lázních Bohdaneč. V důsledku 
tohoto je ztížena mezioborová spolupráce 
 a z důvodu absence jednotného zázemí pro 
pedagogy ve formě sborovny je částečně 
omezen jejich osobní kontakt a možnost 
týmové spolupráce. Jako výhodu naší práce 
ve Svítkově, na Dubině a v Lázních Bohdaneč 
můžeme uvést pokrytí zájmu o výuku v zá-
kladním uměleckém vzdělávání i v okrajových 
částech města, kde by to jinak bylo z časo-
vých důvodů, způsobených např. přejížděním 
přes celé město, spíše nemožné. Jak již bylo 
zmíněno, jedním z hlavních úkolů do dalších 
let je posunout k realizaci plány na výstavbu 
nové budovy školy. 

V rámci zlepšování vybavenosti jednotlivých 
učeben a prostor byl koncertní sál školy vyba-
ven nahrávacím zařízením, které je schopné 
přes dva zavěšené prostorové mikrofony 
zaznamenat dění v sále v profesionální kvali-
tě. Do budoucna je plánováno doplnit mik-
rofony o kameru, která se postará o statický 
záznam dění na pódiu. Do koncertního sálu 
byly rovněž pořízeny varhany, které posunuly 
možnosti výuky hry na tento královský nástroj 
na vyšší úroveň a byly již využity na několika 
koncertech distančních i prezenčních.  
Z těchto bychom rádi vyzdvihli koncert vítězů 
XIII. ročníku námi pořádané varhanní soutěže 
Organum Regium.

Na výtvarném oboru se v tomto školním roce 
začalo jednat o zavedení nového nepovinné-
ho studijního předmětu s názvem Grafický 
design, který by klasickou výtvarku pomohl 
posunout o krok blíže do 21. století. Za tímto 
účelem bylo do učebny VO pořízeno vybave-
ní, které nám tuto výuku umožní – počítače, 
dataprojektor. Do budoucna je k této výuce 
plánováno pořídit grafické tablety, které 
umožní spojit klasickou malbu s počítačovou.

Závěrečné hodnocení školy



V letošním roce byla činnost školy částeč-
ně omezena z důvodu protipandemických 
opatření. To mělo vliv na účast našich žáků na 
soutěžích a jejich pořádání. Nicméně se i přes 
ztížené podmínky naši žáci několika soutěží 
úspěšně zúčastnili – za to patří jejich pedago-
gům velký dík. 

Nepočítáme-li koncerty v prostředí online 
koncertní síně ve formě YouTube kanálu, 
můžeme zmínit tři velké události, kterých se 
naši žáci zúčastnili a na jejichž organizaci jsme  
se ve spolupráci s Nezávislým spolkem Přátelé 
ZUŠ a projektem ZUŠ Open Nadačního fondu 
Magdaleny Kožené podíleli.

První z akcí, které se účastnil výtvarný obor, 
bylo Zrcadlo umění pořádané Kulturním 
centrem Pardubice, jehož téma bylo New 
Renesance. „Zájemci si u nás mohli dotvořit 
psaníčko z pardubického zámku, tj. pohled 
s fotografií jednoho ze sgrafit. Na valech ve 
stínu letité plané třešně bylo všem dobře. 
Psaníčka vytvořili účastníci ve věku od 1,5 
roku po 90 let. Součástí Zrcadla umění byla 
výstava z archivu výtvarného oboru v Turi-
stickém informačním centru. Nesla název 
Návraty do renesance.“

Druhou akcí byl velký happening na konci 
školního roku, který nesl název Stavíme školu. 
Tato akce, která proběhla v rámci celostátní-
ho festivalu základních uměleckých škol ve 

veřejném prostoru ZUŠ Open, byla důstojným 
zakončením pandemií narušeného školního 
roku a počátkem nové tradice, na kterou by-
chom rádi v příštím školním roce navázali.

Třetím počinem byl příměstský tábor s názvem 
HmyZUŠ, který tematicky korespondoval  
s letošním tématem nadace UNESCO a byl 
naším poděkováním rodičům za trpělivost 
při distanční výuce. V posledním srpnovém 
týdnu naši pedagogové žákům přichystali 
různorodé aktivity od hry na hudební nástroje 
přes různé výtvarné techniky po tanec a diva-
dlo. Účastníci, kteří byli rozděleni do věkově 
smíšených skupin, si mohli vyzkoušet i aktivity 
oborů, které v rámci svého základního umě-
leckého vzdělávání běžně nenavštěvují. Na 
tuto akci jsme měli mnoho pozitivních ohlasů, 
které nám umožnili připravit strategii náborů 
pro další školní rok.

V rámci propagace a snaze o větší zviditelnění 
školy jsme v tomto školním roce aktivně 
využívali našich nových webových stránek 
a sociálních sítí (Facebook, Instagram, YouTube), 
prostřednictvím nichž jsme informovali 
a nadále informujeme veřejnost o naší 
činnosti. Dále pak pravidelně přispíváme do 
Pravobřežního zpravodaje a po dobu uza-
vírky školy jsme každý měsíc vydávali naše 
Infórmatorium, ve kterém byla shrnuta naše 
měsíční práce a do kterého aktivně přispívali 
naši pedagogové i žáci.



I v tomto školním roce proběhl již tradiční 
(netradičně online) koncert Hraje celá rodina, 
do kterého se pravidelně zapojují rodiče  
a další příbuzní našich žáků. Nadále také po-
kračujeme ve spolupráci se ZŠ Polabiny II, kde 
zajišťujeme výuku hry na nástroje ve třídách 
s rozšířenou výukou hudební výchovy (RVHV).

V oblasti řízení školy a organizační struktu-
ry proběhla obměna na pozicích zástupců 
ředitele. Dlouholetá statutární zástupkyně 
paní Radka Hronová se rozhodla od školního 
roku 2021/2022 věnovat plně pedagogické 
činnosti, na pozici statutárního zástupce tedy 
nastoupil dosavadní zástupce ředitele René 
Hönig. Novým zástupcem ředitele se od  
1. 7. 2021 stal Jakub Pikla, který přebral  
agendu paní Radky Hronové. Novinkou 
v organizační struktuře školy se stala pozice 
Pověřenec ředitele pro PR, HR a ICT, kterou 
zastává Vladimír Krejčí. Od 1. 7. 2021 nově 
nastoupila také paní Lucie Šímová, která po 
paní Veronice Odehnalové přebrala pozici 
mzdové účetní a personalistky. S vedením 
školy nadále spolupracují vedoucí oborů 
a oddělení (tzv. umělecká rada). Poradním 
orgánem ředitele je pedagogická rada.

I nadále se zaměřujeme na hledání mladých 
kvalifikovaných pedagogů, abychom mohli 
zájemcům o studium nabídnout aktuální 
trendy ve vzdělávání a zvýšit tak zájem  
o studium na jednotlivých oborech, které 
naše škola nabízí. Kvalifikovaní pracovníci, 
kteří se ztotožňují s vizí a směřováním školy, 
jsou tím, co ji drží na vysoké a konkurence-
schopné úrovni. Neustále pracujeme na tom, 
abychom našim žákům i zaměstnancům po-
skytovali co nejlepší prostředí, které jim bude 
inspirací a bude jim pomáhat růst v profesním 
i dalším životě. Při organizaci výuky i školních 
akcích se snažíme zapojit co nejvíce žáků tak, 
abychom zvýšili povědomí veřejnosti o naší 
práci a výsledcích naší školy a dali žákům pro-
stor vytvořit si ke škole pozitivní vztah. Toto 
se nám dlouhodobě daří mj. díky rozsáhlé na-
bídce souborové hry, s níž naši žáci vystupují 
na mnoha veřejných akcích. Naši zaměstnanci 
mají pak možnost dalšího vzdělávání  
v rámci nejrůznějších seminářů a kurzů, které 
jim rozšiřují obzory. Na toto vzdělávání, které 
je považováno za důležitou součást moderní 
a kvalitní pedagogiky, škola vynakládá nemalé 
finanční prostředky.

V Pardubicích dne 15. 10. 2021  Jiří Kabát, M.Mus.  
ředitel školy





použité fotografie: Jan Ježdík, Lukáš Prokeš, zaměstnanci školy
ilustrace: práce žáků výtvarného oboru
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1. Základní údaje o zařízení 

Název zařízení: 
Dům dětí a mládeže ALFA Pardubice-Polabiny III, Družby 334. 

Úplná adresa: 
Družby 334, 530 09 Pardubice-Polabiny III. 

IČ: 481 612 33. 
Resortní identifikátor zařízení (IZO): 

600 096 670. 
Pracoviště: 

Hlavní pracoviště ALFA: Družby 334, 530 09 Pardubice. 
Odloučené pracoviště DELTA: Gorkého 2658, 530 02 Pardubice. 
Odloučené pracoviště KD Hronovická: Hronovická 406, 530 02 Pardubice. 

Zřizovatel: 
Statutární město Pardubice, Pernštýnské náměstí 1, 530 21 Pardubice. 

Statutární orgán právnické osoby: 
Mgr. Miloš Adamů, MBA, ředitel zařízení. 
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Zástupce ředitele: 
Bc. Pavla Pleskotová. 

Vedoucí pracovišť: 
Hlavní pracoviště ALFA: Bc. Pavla Pleskotová. 
Odloučené pracoviště DELTA: Soňa Petridesová. 
Odloučené pracoviště KD Hronovická: Martina Ondřejová. 

Pedagogická rada: 
Je tvořena vedoucími jednotlivých oddělení pracovišť. 

Adresa pro vzdálený přístup: 
www.ddmalfa.cz, e-mail: ddmalfa@ddmalfa.cz. 

Datová schránka: 
ID datové schránky: jr4efn 

Telefony: 
Hlavní pracoviště ALFA 
469 811 767: ředitelna a hospodářské oddělení. 
466 400 157: oddělení estetiky a oddělení pohybové výchovy. 
468 002 102: oddělení tance a přírodovědy. 
776 374 514: oddělení hudby a sportu. 
777 670 598: oddělení techniky a jazyků. 
Odloučené pracoviště DELTA 
605 268 303: vedoucí odloučeného pracoviště. 
466 303 990: hospodářský úsek. 
603 548 782: oddělení estetiky, hudby, jazyků. 
466 310 563: oddělení vědy a techniky. 
466 301 013: oddělení tance a sportu. 
Odloučené pracoviště KD Hronovická 
777 176 909: vedoucí odloučeného pracoviště. 
734 390 814: technický úsek. 

 

2. Charakteristika zařízení a jeho hlavní úkoly 

Dům dětí a mládeže ALFA Pardubice-Polabiny, Družby 334, je školským zařízením, 
které pracuje jako středisko volnočasových aktivit dětí a mládeže. Zřizovatelem Domu dětí 
a mládeže je Statutární město Pardubice. Do právní subjektivity vstoupil DDM ALFA 
1. 1. 1994 a do sítě škol a školských zařízení byl zařazen k 26. 3. 1996 pod č. j. 297/96-00. Od 
1. 1. 2014 se DDM ALFA rozšířil o odloučené pracoviště DELTA, Gorkého 2658. Od 1. 1. 
2018 se DDM rozrostl o další odloučené pracoviště KD Hronovická, Hronovická 406. 

Zařízení uskutečňuje výchovně vzdělávací, případně rekreační činnosti pro děti, mládež, 
rodiče, pedagogické pracovníky a další dospělé zájemce v jejich volném čase pravidelnou 
zájmovou činností. Dále provádí činnosti příležitostné, spontánní, individuální, osvětové, 
informační a prázdninové. V neposlední řadě mezi aktivity Domu dětí se řadí také olympiády, 
soutěže MŠMT, turnaje, příměstské a výjezdové tábory včetně různých akcí během celého 
školního roku včetně letních prázdnin. Stěžejním zaměřením je pravidelná činnost v zájmových 
útvarech. Druhým zaměřením pro účastníky kroužků, širokou veřejnost, zřizovatele včetně jeho 
městských obvodů tvoří nepravidelné akce. Poslední, ale neméně důležité jsou pobytové 
a vícedenní výlety a soustředění. V KD Hronovická pořádáme volnočasové aktivity pro děti 
a mládež jak pravidelné (zájmové kroužky pro taneční soubory), tak nepravidelné (akce, 
soustředění, přednášky, vernisáže), dále kulturní akce pro širokou veřejnost od nejmladších 
účastníků až po seniory (představení a akce uměleckých a hudebních souborů a skupin). 
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Nedílnou součástí práce v KD je spolupráce se zřizovatelem na velkých akcích, pravidelné 
aktivity pro seniory apod. včetně spolupráce s dalšími školami, školskými zařízeními, 
příspěvkovými a neziskovými organizacemi. 

Ve školním roce 2020/2021 bylo do 267 zájmových útvarů přihlášeno 2 430 účastníků. 
Příležitostných akcí, kterých proběhlo 157 se zúčastnilo 7 867 účastníků. Do soutěží MŠMT se 
přihlásilo 4 361 účastníků, do pobytových akcí se přihlásilo 211 zájemců a příměstských 
a výjezdových táborů se zúčastnilo 639 dětí a mládeže. 

V porovnání s předchozích školním rokem 2019/2020 se počet účastníků snížil díky 
pandemii o více než 200 osob, počet zájmových útvarech zůstal na stejné výši. Příležitostné 
akce byly díky zákazům postiženy ještě více než kroužky. Počet akcí klesl o více než 100 a stav 
dětí na akcích se snížil na pouhou jednu třetinu. Pobytové aktivity zůstali na stejných počtech, 
výjezdové tábory vykázaly naopak nárůst o více než 20 dětí. Příměstské tábory nenaplnily 
očekávání vysokého zájmu, obava zákonných zástupců z možné pandemie omezila přihlášení 
50 zájemců a počet dětí se tak snížil na 409. Soutěže MŠMT vzhledem k jejich výraznému 
omezení ze strany MŠMT klesly na pouhých 15 akcí pro pouze 4 361 účastníků z více než 7 500 
v předchozím školním roce. Pandemická situace DDM velmi nepříjemně postihla s nejistou 
vyhlídkou do budoucna. 

V DDM ALFA pracují zkušení zaměstnanci, jak pedagogové, tak nepedagogové, velkou 
výhodou je stabilní základna zaměstnanců. Interní pedagogičtí zaměstnanci splňují 
pedagogické vzdělání, procházejí průběžně dalším vzděláváním. Externích zaměstnanců, 
vyučujících v přímé pravidelné činnosti, pracovalo v DDM na obou pracovištích celkem 88 
osob. Oproti předchozímu období se jedná o stálý, byť částečně se měnící počet vedoucích, 
díky pandemii ale počet klesl o 21 vedoucích, kteří jsou velmi obtížně nahraditelní. Externisté 
splňují všechna kritéria pro práci s dětmi, mládeží a dospělými. Mají uzavřenou řádnou 
pracovní smlouvu, splňují lékařské požadavky včetně trestní bezúhonnosti. Účastní se 
pravidelných školení z bezpečnosti při práci, procházejí dalším pedagogickým vzděláváním, 
organizovaných DDM ALFA (ve spolupráci s MŠMT a NIDV), spolupodílejí se na plánech 
zájmových útvarů a pomáhají při různých akcích, výletech a táborech. 

 
Hlavní pracoviště ALFA 
 

Pracoviště ALFA sídlí od 1. 1. 1995 v rekonstruovaných prostorách bývalé mateřské 
školy. Pro činnost slouží 3 budovy, z toho jedna je dvoupodlažní. V budově „B“ je část, která 
je zčásti hospodářská a z části určená pro činnost kroužků. Jsou zde kanceláře ředitele 
a hospodářského oddělení, údržbářská dílna a šatny. Pro kroužky zde slouží modelářská dílna, 
ve které pracují Letečtí modeláři včetně Elektrotechnického kroužku a kroužku Malý kutil. Pro 
zájemce o keramiku je určena keramická dílna se sušárnou, dvě keramické pece, místo zde mají 
dva hrnčířské kruhy. Pro přírodovědnou činnost, je určena přírodovědná učebna s přilehlou 
místností pro chov drobných zvířat a spojovací chodbou mezi budovou „A“ a „B“, upravenou 
jako zimní zahrada, ve které je voliéra pro exotického papouška, terárium pro chov hada 
a dalších zajímavých exotických zvířat, jako jsou agamy.  

Na jaře 2020 jsme vlastními silami vybudovali ve venkovním prostoru mezi budovami 
„A“ a „C“ zahradní zařízení – pergolu, pro činnost zájmových útvarů včetně využití pro 
pobytové akce a příměstské tábory. 

Další částí, vystavěnou u budovy „B“ je budova „C“, která byla pro DDM získána od 
zřizovatele v září 2006. V této budově je velká místnost (která vznikla spojením dvou menších), 
která je určena pro kroužek ALFÍK (pro předškolní děti) a Klubíčko ALFA. Další učebnou je 
kuchyň, která je využívána i dalšími zájmovými útvary, jako je např. Vaření a Cukráři. Další 
velkou částí, která zabírá velkou část budovy, je učebna Klub Alfík. Schází se tam účastníci 
kroužků Alfík a Klubíčko ALFA a dle potřeby i hudební a taneční soubory. Nově jsme v této 
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místnosti postavili pro velký zájem lezeckou stěnu, kterou neustále zlepšujeme. Je určena pro 
kroužky Lezení na stěně a Lezení na umělou stěnu. Vedle Klubu je místnost pro individuální 
činnost kroužků Hry na klávesové nástroje. V budově je ještě kancelář pro pedagogické 
pracovníky, velká chodba a sklad pro folklorní soubor Radost. 

Poslední budovou je část „A“, která je dvoupodlažní a tvoří hlavní část DDM. Vchází se 
v ní nejdříve do hlavní šatny s obsluhujícími šatnářkami. V přízemí se nacházejí dva sály, první 
je taneční se zrcadlovou stěnou a postranní místností, sloužící jako krojovna pro potřeby 
folklorního souboru Radost, druhý je sportovní sál, využívaný sportovními kroužky, doplněný 
skladem tělovýchovných potřeb a nářadí. V předsálí sportovního sálu je zástěna pro čtyři 
pingpongové stoly, které se využívají pro činnosti kroužků včetně sportovních akcí. V prvním 
poschodí se nachází malý taneční sál, určený pro taneční a folklórní soubory Radost, HPM 
Dance Studio, dále kroužky Pohybové výchovy + rytmika, Street dance a zájmové útvary 
Moderní tanec a Baletní přípravka. Hned vedle sálu nám vznikly rozdělením knihovny dvě 
učebny pro stoupající zájem dětí o početné jazykové a šachové kroužky včetně kroužku Flétna 
a Legorobotika, která zaznamenává mimořádný zájem mezi chlapci a děvčaty. Následuje 
zrekonstruovaná počítačová učebna, která vznikla sloučením dvou menších pracoven. Nově 
v učebně probíhá také výuka stále se rozrůstajících zájmových útvarů Fotografie, Utubering 
a nově Robotika. Následuje hudební klubovna pro kroužky Kytara. Výtvarné zájmové útvary 
včetně kroužků Příprava na talentové zkoušky pracují v dobře vybaveném ateliéru. Budova je 
doplněna kancelářemi pro pedagogy a kabinety pro potřeby kroužků. 

Pro pravidelnou i spontánní činnost využíváme zahradu, kterou jsme upravili pro sport, 
výtvarnou činnost, přírodovědu a ekologické aktivity. Venkovní víceúčelové hřiště proběhlo 
díky spolupráci se zřizovatelem rekonstrukcí, kde proběhla renovovace povrchu. Hřiště 
využíváme na různé sportovní vyžití včetně akcí pro širokou veřejnost. Naopak pískoviště jsme 
zrušili pro nezájem veřejnosti. Venkovní krb slouží pro činnost kroužků, akcí a příměstských 
táborů. Údržba živého plotu podél opraveného a natřeného celého plotu areálu střediska 
vyžaduje neustálou pozornost. Bohužel se nám nedaří se zapojit do projektů, které směřují na 
úpravu stylu zahrady formou oddělených ploch pro různé skupiny dětí, mládeže a dospělých. 
Zpracováváme ale studii využití venkovních ploch s využitím nových trendů ve sportovních 
dovednostech lezeckých stěn a Parkouru. 

Sportovní kroužky využívají prostory tělocvičen sousedních základních škol. Využíváme 
prostory ZŠ Polabiny I., II., III., Závodu Míru a Gymnázium Mozartova. „Venkovními“ 
kroužky jsou sportovní kroužky florbalu, sálové kopané, basketbalu a část tréninkových časů 
pro taneční soubory, pro které bychom z důvodů vysokého počtu účastníků a vysokých 
finančních požadavků ze strany vedení základních škol naléhavě potřebovali vlastní tělocvičnu. 
Její pořízení je bohužel naprosto nereálné. 
 
Odloučené pracoviště DELTA 
 

Dům dětí a mládeže DELTA Pardubice bylo školským zařízením, které bylo v roce 
1988 postaveno jako Stanice mladých techniků a přírodovědců. Tomu také odpovídají prostory 
uvnitř střediska. Budova je třípodlažní. 

V přízemí se nachází Velký sál, využívaný pro přednášky, školící kurzy, sportovní 
a taneční aktivity včetně pronájmů např. pro ZUŠ Bonifantes, MO, vzdělávací agentury, Úřad 
práce apod. Součástí přízemí je i prostor, využívaný Krajskou knihovnou pro svoji pobočku na 
obvodě DUKLA, která je spravovaná MO V. Hospodářské oddělení a údržba jsou hned vedle 
šatny u vstupu do budovy. Přízemí doplňují kanceláře pedagogů včetně Služby dne, kde 
probíhají zájmové útvary Deskové hry. 

První patro nabízí prostory pro zájemce o technické a umělecké obory, jako je 
Keramika, Výtvarné a Rukodělné kroužky, Elektromodeláři a rozvíjející se obor Robotiky. 
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Dále je zde možné nalézt zájmové útvary, jako jsou 3D tisk, Lego konstruktér, Minecraft, PC, 
Mediální grafika, Tvorba www stránek, Hra na flétnu a mnoho dalších. Patro doplňuje mimo 
kanceláří pro pedagogy a vedení pracoviště také učebna pro další aktivity včetně soutěží. 

Ve druhém patře se nachází malý taneční sál pro kroužky Fit Dance, Sebeobranu, 
a Zdravotní cvičení pro dospělé. Dále je tam dětský klub, kde probíhají činnosti s předškolními 
dětmi v kroužcích Hudební školička, Angličtina pro předškoláky. Další prostory jsou využity 
pro početné kroužky Kytary, Ukulele a Klavíru, Šikovných rukou a také třeba pro výuku Hry 
v šachy. Druhá polovina patra je dlouhodobě pronajata ZUŠ Bonifantes, se kterou nás pojí 
dlouholetá spolupráce, která nebyla zpočátku vůbec jednoduchá. 

Třetí patro spolu s kopulí je určeno výhradně pro Hvězdárnu barona Artura Krause 
DDM ALFA, která jako jediná v Pardubicích a celém regionu plní funkci lidové hvězdárny jak 
pro odbornou, tak pro širokou veřejnost. DDM dlouhodobě spolupracuje s Astronomickou 
společností. Je hojně navštěvována i přes fakt, že potřebuje naléhavou rekonstrukci celé kopule 
hvězdárny včetně zázemí. V současné době je zpracována studie na rekonstrukci kopule, která 
je ve značně nepříznivém stavu. Po jednání s vedením města se naskýtá možnost její kompletní 
rekonstrukce. V současné době v odborné učebně probíhá i zájmový útvar Já, přírodovědec, 
Astronomický kroužek pro začátečníky a pokročilé. 

Pro nejrozšířenější druhy činností – pravidelnou a příležitostnou zájmovou činnost 
i nabídku spontánních aktivit, jsou spádovým územím zejména sídliště Dukla a Višňovka, 
přilehlé městské části a okolní obce. V hlavní spádové oblasti se nachází několik menších 
sídlišť, větší část tvoří rodinné domky. Celá tato oblast v současné době vykazuje mírný nárůst 
mladé generace. Po velkém úbytku počtu účastníků zájmových útvarů v době před cca 10 let 
a odchodu Bonifantes včetně dětí předškolních se objevují možností navyšování počtu dětí.  

Budovu kromě DDM užívají na základě smluv ještě další, výše zmíněné subjekty. 
Budova je kromě stálých nájemců využívána i pro celou řadu krátkodobých pronájmů. 

Nabídky zájmových činností na obou pracovištích hp ALFA a op DELTA vychází ze 
stálých průzkumu a mapování zájmu široké veřejnosti. Vychází z tradiční a ověřené nabídky 
činností, ale přizpůsobuje se i změnám v poptávce a nabízí přirozeně nové zájmové aktivity. 
Při svých činnostech využívá další formy a metody práce v oblasti volného času, které považuje 
za nezbytnou podmínku pro uspokojení zájmů nejen mladých, ale i dospělých zájemců. 
Součástí práce je nová spolupráce s externí vedoucí v oblasti PR propagace, která začíná 
přinášet svoje pozitivní výsledky. 
 
Odloučené pracoviště KD Hronovická 
 

KD Hronovická byl původně Dům a tělocvična Dělnické tělovýchovné jednoty – DTJ. 
Byl postaven v letech 1924 - 1926 podle plánů pražského architekta Richarda Goldrreicha. Po 
roce 1950 byl upraven pro potřeby závodního klubu Tesla Pardubice a název změněn na 
KD Tesla. Po roce 1999 byl KD nákladně zrestaurován a stal se druhou scénou VČD, které zde 
18. 9. 1999 uvedlo premiéru hry "Sešity chrámové pěvkyně". Bohužel město s VČD nebylo 
schopno tuto druhou scénu udržet. Po roce 2000 bylo zařízení připojeno ke Kulturnímu 
centru Pardubice. 

Odloučené pracoviště KD Hronovická DDM ALFA získal od svého zřizovatele 1. 1. 
2018. Školským zařízením se stal od 1. 2. 2018. Primárně je KD určen pro kulturní aktivity, 
které DDM převzal v plném rozsahu od již zrušeného Kulturního centra Pardubice. Naším 
úkolem bylo pokračovat v zaměření KD a usilovat o rozšíření nabídky pro všechny věkové 
skupiny. 

Převzetí odloučeného pracoviště přineslo řadu nečekaných problémů. Prvně to byl značně 
zanedbaný stav pracoviště, špatně nastavené smluvní podmínky pronájmů a výpůjček, 
venkovní sklady pouze v provizorním režimu, neexistující revizní a bezpečnostně-požární 
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řešení KD. Postupně a za finanční podpory zřizovatele se daří odstraňovat vzniklé problémy. 
Potrvá ale ještě delší dobu, než se podaří odloučené pracoviště plně stabilizovat a nastavit 
úroveň práce dle našeho zavedeného standardu. Přesto již můžeme registrovat první pozitivní 
výsledky jako je kompletní výmalba, nátěr divadelní plochy, dokončení nezbytných revizí jak 
elektro, tak divadelních opon. Začátkem roku 2021 jsme nechali vybrousit pódium a vyčistit 
opony. 

Venkovní část budovy potřebuje naléhavě opravit venkovní padající fasádu, spolu 
s opravou střechy proti zatékání před deštěm. Vnitřní část budovy – suterén, potřebuje 
kompletně podřezat a zamezit neustálému pronikání vlhka do omítek a zdiva. Hronovická má 
stále problémy s přesně určenými parkovacími místy, zejména pro vystupující soubory 
a společnosti. Budova je vícepodlažní – suterén, přízemí, 1. patro a přístupné podkrovní 
prostory. 

V suterénu jsou 3 šatny – pro muže, pro ženy a společná, určené pro rychlé převlečení. 
Dále je v přízemí dílna pro údržbu a 2 místnosti pro rozvaděče (hlavní a pro osvětlení). Místnost 
pro catering je určena pro větší akce a uskladnění nezbytných věcí. 

V přízemí se nachází velký sál pro akce, kde je možné posadit 450 osob. Hlavní bar je 
určen pro obsluhu na větších akcích. U sálu je technická místnost pro zvukaře a osvětlovače. 
Dále jsou tam nezbytné sklady, místnost pro úklid a WC. 

V 1. patře se nachází malý sál pro cca 50 osob, dále na balkóně je dalších 50 míst k sezení. 
Dále je v patře kancelář včetně provozní místnosti pro manažera produkce a další interní 
zaměstnance. V patře se nacházel také menší bar, který jsme ale museli zlikvidovat. 

O prázdninách 2020 proběhla rekonstrukce sociálního zařízení v 1. patře, které náleží 
k balkonu. Následně došlo k výměně dveří u malého sálu na protihlukové a příprava kuchyňky 
a baru, které se realizovala v roce 2021. V budoucnu je v plánu odhlučnit celý sál, který chceme 
používat především na dopolední školení, cvičení a zájmové útvary. 

Podkrovní prostory jsou plně přístupné, nejsou ale využívané. V budoucnu jsou možnosti 
je rozšířit např. o zkušebny pro hudební soubory. 

Personální obsazení prochází postupnými změnami za účelem zlepšení a zefektivnění 
práce odloučeného pracoviště. V budoucnu máme plány rozšířit nabídku zájmového vzdělávání 
KD Hronovická pro širokou veřejnost. 

Na jaře 2021 došlo bohužel k vytopení KD Hronovická. Celé první patro jsme museli 
nechat vymalovat, v kanceláři jsme nechali snížit stropy s novými světly. Dále jsme opravili 
a vymalovali všechny šatny v suterénu. 
 
3. Personální obsazení 
a) interní zaměstnanci na hlavním pracovišti ALFA 
 
ředitel:       Mgr. Miloš  Adamů, MBA 
zástupce ředitele, vedoucí hlavního pracoviště: Bc. Pavla  Pleskotová 
vedoucí oddělení estetiky:    Bc. Pavla  Pleskotová 
vedoucí oddělení moderního tance:   Bc. Hana  Lieberzeitová 
vedoucí oddělení hudby a sportu:    Ondřej  Jiránek 
vedoucí oddělení techniky a jazyků:   Bc. Michal  Čumpl 
vedoucí lidového tance a přírodovědy:   Alexandra Neradová 
nezařazený pedagog:      Mgr. Petr  Vaško 
pedagog na MD:     Bc. Iva  Jiránková 
ekonom:      Ing. Iveta  Skládalová 
účetní:        Romana Theodorová 
hospodář, pokladní:      Zdeňka  Kadlečková 
údržbář:       Viktor  Martínek 
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uklízečka:       Lucie  Jurová 
šatnářka (na DPP):      Lada  Hájková 
        Dagmar Jenčíková 
 
 
b) interní zaměstnanci na odloučeném pracovišti DELTA 
 
vedoucí pracoviště:      Soňa  Petridesová 
vedoucí oddělení tance a sportu:    Tomáš  Šimon 
vedoucí oddělení estetiky, hudby a jazyků:  Bc. Irena  Ducháčová 
vedoucí oddělení vědy a techniky:    Petr  Komárek 
nezařazený pedagog (zástup za MD):    Pavel  Daněk 
pedagog na MD a RD:    Mgr. Kateřina Majorová 
        Zuzana  Janečková 
mzdová účetní, personalista a pokladní:   Radka  Knollová 
údržbář:       Viktor  Martínek 
uklízečka:       Ivana  Makovská 
uklízečka přízemí (na DPP, DPČ):    Slávka  Rotterová 
šatnářka (na DPP, DPČ):     Věra  Umlaufová 
 
c) interní zaměstnanci na odloučeném pracovišti KD Hronovická 
 
vedoucí pracoviště, manažer produkce:   Martina Ondřejová 
technický pracovník:      Jiří  Kulhánek 
 
d) externí zaměstnanci (pracují jako vedoucí zájmových útvarů) na hlavním pracovišti ALFA 
 

Na hlavním pracovišti ALFA pracovalo ve školním roce 2020/2021 99 externích 
pracovníků. Z tohoto počtu vyučovalo aktivně 63 vedoucích zájmových útvarů v 5 odděleních, 
další se zúčastnili akcí a soutěží. Někteří z vedoucích pracovali na více odděleních a vedli více 
kroužků rozdílného zaměření. 
 
Přehled externích zaměstnanců - hp ALFA 
 
Adamů Anna Hravé malování, Výtvarka, kreslení a malování, Anglický 

jazyk pro nejmenší, Fotíme mobilem, Utubering 
Albrechtová Michaela Cvičení s Míšou 
Baladová Tereza Orientální tanec 
Bálský Ivo Základy robotiky - mladší, Základy robotiky - starší 
Brychta Jan Florbal - kondiční příprava, Florbal - starší žáci, Míčové 

a sportovní hry, Sportovky, Všesportovky, Stolní tenis 
a sportovní hry 

Březovjáková Romana Točení na hrnčířském kruhu 
Carreňo Pořízová Alexandra Španělština začátečníci - dospělí, Španělština začátečníci - 

děti 
Ceplová Tereza Angličtina konverzace - mladší, Angličtina konverzace - 

starší, Lego Modeláři - PO I, Lego Modeláři - PO II 
Čapounová Marcela Přípravka Holoubek 
Dvořák Daniel Elektrotechnici 
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Filip Martin Folklorní soubor HOLOUBEK, Chovatelé s Martinem 
Filip Matyáš Chovatelé s Martinem 
Grulich Pavel Počítačová grafika, Utubering 
Hás Jan Airsoft 
Havlín Jan Plastikoví modeláři 
Hezká Štěpánka Lidová muzika Radost 
Hlaváček Vít Airsoft 
Hora Pavel Radiový orientační běh 
Horáková Monika Korálkohraní, Řemeslný atelier, Keramika dětí s rodiči, 

Keramika pro dospělé, Keramika, Kurz šití, Keramika pro 
seniory dopoledne 

Hrádková Johana StarDance mini 
Husár Alexandr Letečtí modeláři 
Chvojka Robert Bowling pro děti 1.+2 pol. 
Jebousková Eliška Lezení na umělé stěně začátečníci 
Jičinská Lucie HPM DS - Hanka, HPM DS BALET - Hanka 
Jírková Lenka Folklorní zpěv Radost 2 
Kareš Vojtěch Florbal - přípravka, Florbal - minipřípravka, Hra na 

ukulele 
Kelbich Jan Elektrotechnici 
Koblížek Vojtěch Hra na elektrické klávesy 
Kočová Pavla Malířská výtvarná dílna 
Koloničný Ondřej Elektrotechnici 
Kopicová Dagmar Angličtina - začátečníci 15:00 - 15:50, Angličtina - 

začátečníci 16:00 - 16:50 
Kratochvílová Pavla Rybáři 
Križanová Veronika Hra na kytaru, Hra na kytaru 
Krpata Martin Airsoft 
Kukla Jiří Rybáři 
Lebduška Filip Kulečník, Kulečník 
Lednová Lucie Přípravka Holoubek 
Lieberzeit Jeroným Minecraft, Tvorba www stránek, Lego Modeláři - ÚT I, 

Lego Modeláři - ÚT II 
Lieberzeitová Johanka Sandra Malý zdravotník 
Loos Lumír Rybáři 
Miláček Martin Programování - pokročilí 
Němec Jakub Počítače 1 - pro začátečníky, Počítače 2 - pro mírně 

pokročilé, Fotografujeme 1 - ST, Fotografujeme 1 - ČT, 
Fotografujeme 2, Fotíme mobilem 

Neškodný Josef Angličtina začátečníci - dospělí 
Pejchová Markéta HPM DS - Markéta mladší, HPM DS BALET  - Markéta 

mladší, HPM DS - Markéta starší 
Pejchová Adéla HPM DS - Markéta mladší, HPM DS BALET  - Markéta 

mladší 
Ročková Martina Aerobik - mladší, Baletní přípravka, Buď fit, Street dance 

- starší, Street dance - mladší, Moderní balet, Kruhový 
trénink, Angličtina hrou 15:00 - 15:50, Fit Dance - baby 
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Ročková Eliška Gymnastika - ALFA, Gymnastická přípravka ALFA, 
Angličtina hrou 16:00 - 16:50 

Roušová Světlana Folklorní zpěv Radost 3, Lidový tanec a zpěv 
Skučková Anastázie Hra na kytaru, Hra na kytaru 
Slouka Ondřej Lidová muzika Holoubek 
Spurná Klára Tvořeníčko 
Svobodová Hana HPM DS - Hanka, HPM DS BALET - Hanka 
Šimáčková Jitka Radiový orientační běh 
Šimon Petr Florbal - přípravka, Florbal - mladší žáci, Florbal - starší 

žáci, Florbal ZŠ Studánka 
Tauferová Jitka Cvičení RELAX 
Víšková Vanda Taneční přípravka ALFA 
Vítek Matyáš Folklorní soubor RADOST 3 
Vítková Jitka Folklorní soubor RADOST 2, FS Radost 2 kroková 

průprava, Folklorní soubor RADOST 3 
Vlasáková Lenka Příprava na talentové zkoušky, Textilní dílna, Základy 

kresby a malby 12 +, Základy kresby a malby 5+, Základy 
kresby a malby 8+, Art kafé 

Vojtěchová Veronika Keramika pro předškoláky, Mažoretky mladší, Chovatelé 
s Verčou, Mažoretky starší, Veselé tvoření s Verčou ZŠ 
Polabiny 2 

Vrzal Jan Sálová kopaná - mladší žáci, Sálová kopaná - přípravka 
Vtípilová Lucie Taneční gymnastika - starší, Taneční gymnastika - mladší, 

Gymnastika - ALFA, Gymnastická přípravka ALFA 
Zemková Michaela Lidový tanec a zpěv 

 
e) externí zaměstnanci na odloučeném pracovišti DELTA 
 
Na odloučeném pracovišti DELTA pracovalo ve školním roce 2020/2021 59 externích 
pracovníků. Z tohoto počtu vyučovalo aktivně 25 vedoucích zájmových útvarů ve 3 odděleních, 
další vedoucí se zúčastnili akcí a soutěží. Někteří z vedoucích vedli více kroužků rozdílného 
zaměření nebo spolupracovali na soutěžích a pořádaných akcích. 
 
Přehled externích zaměstnanců – op DELTA 
 
Baladová Tereza Břišní tance 
Bureš Michal Elektrotechnický kroužek 
Culek Tomáš Airsoft 

Hývlová Kateřina 
AJ začátečníci, AJ pokročilí, Vv st. žáci, Vv komiksová 
kresba, AJ pro dospělé - konverzace 

Janková Lenka Zdravotní cvičení dospělí 
Jelinek Luděk Rybáři 
Jeníčková Klára Všesportovní příprava 
Jirešová Anna Hudební školička, Hra na klavír 
Káčerek Michal Hra na kytaru pokročilí, Hra na kytaru dospělí, Hra na 

ukulele 
Kopečný Stanislav Plastic models, Hra na kytaru mírně pokročilí, Hra na 

kytaru pokročilí, Hra na kytaru začátečníci, Hra na ukulele 
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Le David Programování 
Lebduška Martin Airsoft 
Málek Tomáš Airsoft 
Němcová Olga Chovatelský Staré Čívice 
Němec Jiří Všesportovní příprava 
Panušková Jaroslava Jóga pro dospělé 
Poláková Barbora Fit dance, Fit dance-baby, Dear dance studio 
Proroková Adéla Hra na flétnu začátečníci, Hra na flétnu pokročilí 
Ročková Martina Fit Dance - baby 
Samek Lukáš Badminton, Florbal 
Sedláková Erika Výtvarka pro nejmenší, Keramika pro předškoláky 
Šumník Tomáš Chemická LaBorka, Experimentárium 
Tvrdíková Liběna Keramika, Keramika 
Vanišová Aneta Aerobik začátečníci, Fit dance mini 
Zakopal Karel Všesportovní příprava 

 
f) externí zaměstnanci (pracující jako provozní personál nebo na venkovních akcích) na 
odloučeném pracovišti KD Hronovická 
 
Jícha   Josef 
Motyčková  Jana 
Novák   Jiří 
Pejcha   Stanislav 
Říhová   Věra 
Selinger  Filip 
Votava   Petr 
Zemanová  Blanka 
 
4. Realizace DVPP ve školním roce 2020/2021 
 
Miloš Adamů 

Tenký led školního roku 2021/2022 
Balíček dokumentů ČŠI  
Kurz první pomoci 

Pavla Pleskotová 
Kurz první pomoci 
Jak vést ženský kolektiv 

Soňa Petridesová 
Léčivé byliny a jedlé plevele 
Přírodovědné činnosti ve školní družině 
Kurz první pomoci 

Hana Lieberzeitová 
Chraňte se v kybersvětě! 
Pohádkové cvičení 

Petr Komárek 
Polytechnická výchova - rozvoj prostorové představivosti 

Tomáš Šimon 
Hry nevšedních nápadů a myšlenek 
Kurz první pomoci 
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Ondřej Jiránek 
Obtížné situace a konflikty na školách a jejich zvládání 

Petr Vaško 
Aktivity v přírodě jako základ environmentálního vzdělávání 

Alexandra Neradová 
Pohádkové cvičení 

Michal Čumpl 
Office 365 pro školy 
Cloudové služby a komunikace v Google Apps 
Hry nevšedních nápadů a myšlenek 

Pavel Daněk 
Word 
Kurz první pomoci 

Irena Ducháčová 
Základy keramických technik 
Kurz první pomoci 

5. Pravidelná zájmová činnost 

Pravidelná zájmová činnost byla rozdělena do pěti oddělení hlavního pracoviště ALFA 
a tří oddělení odloučeného pracoviště DELTA. Celkem se přihlásilo do 267 zájmových útvarů 
2 430 dětí, mládeže a dospělých v období od 1. 9. 2020 do 30. 6. 2021. Bohužel pandemická 
situace způsobila, že se během roku z důvodu povinného uzavření činnosti všem DDM a SVČ 
výrazně snížila pravidelná účast účastníků. Počet aktivně docházejících se do konce června 
2021 snížil na 1 814 dětí, mládeže a dospělých. 
 
Hlavní pracoviště ALFA 
 

Oddělení estetiky pod vedením Pavly Pleskotové pracovalo se 167 přihlášenými 
účastníky v nabízených 30 zájmových útvarech. 
Z tohoto počtu bylo 18 kroužků estetických s 58 přihlášenými dětmi. Jednalo se o kroužky: 
Řemeslný atelier, Malířská výtvarná dílna, Výtvarka kreslení a malování, Textilní a Výtvarná 
dílna. Odborné kroužky - Základy kresby a malby a Příprava na talentové zkoušky. Na ZŠ 
Polabiny 2 nemohl probíhat z důvodu pandemie Covid 19 kroužek Veselé tvoření s Verčou. 
Děti předškolního věku navštěvovaly kroužek Malujeme s radostí, Tvořeníčko, Základy kresby 
a malby pro předškoláky. V rámci pandemie Covid 19 a uzavření DDM ALFA pracovaly 
estetické zájmové útvary v omezeném režimu. 
Oddělení vedlo také kroužky keramické s 8 nabízenými kroužky a 12 výukami. V kroužcích 
bylo přihlášeno 79 účastníků. Keramické kroužky jsou určené nejen pro děti školní - Keramika, 
ale i předškolní - Keramika pro předškoláky. Pro dospělé a rodiče s dětmi jsme nabídli kroužek 
Keramika pro dospělé, dopolední Keramika pro seniory a dospělé a Keramika dětí s rodiči. 
Keramika odborná Točení na hrnčířském kruhu byla také plně obsazena. Keramika Profi byla 
určena pro děti v keramickém oboru pokročilé. V rámci pandemie Covid 19 a uzavření DDM 
ALFA pracovaly keramické zájmové útvary v omezeném režimu. Kroužek Keramika Lázně 
Bohdaneč z výše uvedeného důvodu nemohl být otevřen. 
V oddělení estetiky byly nabízené Kluby s počtem 30 účastníků. V odpoledních hodinách Klub 
cukrářů, Vaření a Vaření nejen pro pokročilé. V rámci pandemie Covid 19 a uzavření DDM 
ALFA pracovaly zájmové útvary Kluby v omezeném režimu. Dopolední kroužek Klubíčko pro 
maminky a jejich děti nemohl z výše uvedeného důvodu být otevřený. 



13 

Na Oddělení techniky a jazyků vedeném Michalem Čumplem se pracovalo s 222 
přihlášenými účastníky ve 40 zájmových útvarech. Oddělení se skládalo z 9 jazykových 
kroužků, ve kterých nás navštěvovali předškolní, školní i dospělí účastníci. Velký zájem byl 
především o Angličtinu hrou pro předškoláky a o konverzaci. Mezi sportovními kroužky jsme 
měli Šachy, zúčastnilo se jich dohromady 7 dětí. U počítačových kroužků vyniká v poslední 
době Programování, rád bych také zmínil oblíbený kroužek Utubering – měli jsme 2 kroužky 
s celkovým počtem 11 dětí. Poslední kategorií na tomto oddělení jsou kroužky technické. Mezi 
nejoblíbenější kroužky patřilo Fotografování s 41 přihlášenými fotografy a Elektrotechnický 
kroužek. Nově roste zájem o Základy robotiky a Legomodeláře. 
Oddělení lidového tance a přírodovědy s vedoucí Alexandrou Neradovou pracovalo s 274 
přihlášenými účastníky v 28 kroužcích. 
Taneční složku úspěšně prezentuje Folklorní soubor RADOST a HOLOUBEK. Stabilní 
základnu tvoří 60 členů ve všech věkových kategoriích. Součástí souboru je kroužek Folklorní 
zpěv pro výuku zpěvu a FS Radost kroková průprava. Úzce se souborem spolupracuje Lidová 
muzika Radost a Lidová muzika Holoubek pro mladší muzikanty. Zájem předškoláků 
o pohybové kroužky, se projevil zvýšeným počtem v zájmových útvarech 
Lidový tanec a zpěv, Přípravka Holoubek, Hýbánky se Sašou. Do kroužků s předškolními dětmi 
se řadí ALFÍK -mini školka bez doprovodu rodičů a Cvičení dětí s rodiči. Počet přihlášených 
předškolních dětí byl 87. 
Přírodovědná část oddělení měla 3 kroužky. Velmi oblíbené jsou chovatelské kroužky pro 
začátečníky i pokročilé. Stejně tak se velké oblibě těší Rybářský kroužek, který pro velký zájem 
byl rozdělen na mladší a starší rybáře. Podařilo vytvořit základnu pro kroužek Bowling pro děti. 
Hodiny probíhaly v Bowling Zona Albert. 
V rámci pandemie Covid 19 a uzavření DDM ALFA, pracovaly zájmové útvary v omezeném 
režimu. Kroužky pro předškoláky ALFÍK, Lidový tanec a zpěv, Přípravka Holoubek a Cvičení 
dětí s rodiči se z uvedeného důvodu neotevřely. Kroužek Bowling pro děti, který měl výuku 
mimo prostory DDM ALFA, nemohl být znovu otevřen z důvodu uzavření Bowling Zone. 

V loňském roce mělo Oddělení moderního tance s vedoucí Hanou Lieberzeitovou 188 
přihlášených účastníků a 24 kroužků. Taneční složku úspěšně prezentuje HPM DS, které má tři 
oddělení, všechna oddělení mají i nedílnou baletní přípravu HPM DS BALET, celkem má HPM 
DS 36 členů. Nově část výuky realizuje na KD Hronovická a ZŠ Polabiny III. Dalšími kroužky 
jsou pro předškolní děti Taneční přípravka ALFA, Baletní přípravka a Gymnastická přípravka 
ALFA. Kroužky Aerobik pro všechny věkové kategorie, Street dance pro mladší i starší, 
Gymnastika a Taneční gymnastika pro začátečníky i pokročilé. Pro studenty a dospělé Kruhový 
trénink. Pro dospělé pak Kondiční cvičení a Cvičení RELAX. Kroužek Mažoretky pro mladší 
a starší. Nabídku rozšiřují netaneční kroužky Vychytávky a Malý zdravotník, které si už našly 
své příznivce. Bohužel se na činnosti projevila pandemie, byla omezena činnost, počty dětí na 
kroužku. Kroužky, které byly vyhodnoceny jako rizikové, se přerušily, v jiných se musely 
rozdělit počty dětí, což zkomplikovalo tréninky a znemožnilo nácvik choreografie. 
U vybraných kroužků probíhala v době uzavření online výuka (HPM DS), u kroužku Street 
dance, Aerobik, Baletní přípravka, Moderní tanec byla pravidelně zasílaná výuková videa 
s novými cviky, kroky a tanečky. 

V oddělení hudby a sportu pod vedením Ondřeje Jiránka pracovalo celkem 357 dětí ve 
23 kroužcích. V pododdělení sportu bylo otevřeno 19 kroužků s 274 dětmi. Airsoft, Basketbal, 
nejvíce zastoupený byl kroužek Florbal v kategoriích: minipřípravka, přípravka, mladší žáci, 
dorostenci, junioři a specifický trénink kondiční příprava. Dále pak oblíbená Sálová kopaná – 
mladší žáci a přípravka. Činnost těchto zájmových útvarů probíhala v pronajatých tělocvičnách 
základních škol v Polabinách. V DDM ALFA probíhal i kroužek Stolního tenisu (pro pokročilé, 
začátečníky a mírně pokročilé), Sportovky a Všesportovky, a na gymnáziu Mozartova kroužek 
Míčové a sportovní hry. Specifické kroužky jako Radiový orientační běh a Kulečník probíhaly 
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hlavně v terénu (ROB) a v prostorách Maple Pool Clubu v Polabinách 1 (Kulečník). Hudební 
pododdělení bylo zastoupeno 4 kroužky s 83 dětmi. Nejpočetnější kroužek Hra na kytaru 
probíhal v prostorách DDM ALFA v 11 různých skupinách. Kroužky Hry na elektrické klávesy 
probíhaly, ve specializované učebně DDM ALFA. 

 
Odloučené pracoviště DELTA 
 

V oddělení estetiky, hudby a jazyků s vedoucí Irenou Ducháčovou bylo v roce 2020/2021 
přihlášeno celkem 224 účastníků ve 26 zájmových útvarech, z nichž některé probíhaly ve více 
termínech. Z hudebních kroužků byly v tomto školním roce otevřené kroužky Hra na flétnu 
začátečníci, Hra na flétnu pokročilí, Hra na kytaru začátečníci, Hra na kytaru mírně pokročilí, 
Hra na kytaru pokročilí, Hra na klavír, Hudební školička. Největší zájem byl v loňském 
školním roce stejně jako v minulých letech především o kroužky Hra na klavír a Hra na kytaru. 
Dále byly otevřeny 4 jazykové kroužky – Anglický jazyk pro nejmenší, Anglický jazyk 
začátečníci a Anglický jazyk pokročilí a Anglická konverzace pro dospělé. Je to letošní novinka, 
ve které chceme pokračovat, abychom rozmluvili dospělé. V kategorii kurzů pro dospělé stále 
zůstává největší zájem o zájmové útvary, které můžeme nazvat tradičními. Patří mezi ně Jóga 
pro dospělé, Zdravotní cvičení pro dospělé a Výtvarný kroužek pro dospělé. Zájem byl 
i o Výtvarnou kavárnu a Hru na kytaru pro dospělé. V estetických kroužcích jsme pokračovali 
s nabídkou kroužku Animace, o který je stále zájem a to hlavně díky lektorce, která je 
absolventkou zlínské animační školy. Další letošní novinkou byla Keramika pro předškoláky. 

Letošní rok byl poznamenán epidemií Covid-19, začátek školního roku byl velice slibný, 
ale zbrzdilo nás uzavření výuky. Snažili jsme se děti motivovat zábavnými venkovními 
stezkami a on-line soutěžemi, abychom s nimi neztratili kontakt a trochu jim odlehčili náročnou 
online výuku. Z důvodů omezení jsme například kurzy pro dospělé již znovu neotevřeli. 

Ke konci školního roku jsme mohli zase obnovit výuku a trochu dohnat ztracený čas. 
Výtvarnému oddělení se bohužel podařila jediná prezentace výtvarné práce a to v Krajské 
knihovně Pardubice na téma “Život v roušce”. V době uzavření DDM jsme se podíleli na 
organizaci akce “Zrcadlo umění” na kterém pomáhali i někteří externisté. Oddělení estetiky, 
hudby a jazyků se podílelo na výtvarné stránce akce. Uspořádali jsme tři příměstské tábory, 
Choltice I. Letem světem, Choltice II. Cesta do středu Země a výtvarně kreativní Svět tisku 
a jeden výjezdový tábor v Horním Bradle Cesta do pravěku. 

Na Oddělení vědy a techniky Petra Komárka odvádějí všichni vedoucí, kteří se aktivně 
zapojují do popularizace a osvěty přírodovědných a technických oborů mezi dětmi a mládeží 
v rámci op DELTA, velmi dobrou práci. Do zájmových útvarů bylo v roce 2020/2021 
přihlášeno celkem 171 účastníků v 23 zájmových útvarech, z nichž některé probíhaly ve více 
termínech. Slibný začátek školního roku byl však poznamenán restrikcemi způsobenými 
pandemií COVID - 19, a tak se alespoň některá činnost v kroužcích přesunula do on-line 
prostoru. V první polovině covidové uzávěry tak byla výuka, byť neformálně, vedena formou 
pravidelných výukových pořadů, například pro astronomické kroužky.  V období, kdy nebylo 
možné prezenční setkávání přímo v DDM, bylo v rámci oddělení Vědy a techniky využito 
k technickému a estetickému zkvalitnění prostředí. I přes neveselý průběh školního roku 
2020/2021, kdy až do května nebylo možné uskutečnit řadu akcí se nakonec podařilo pro děti 
rozjet tradiční Astronomický, Badatelský a Vědecko-technický tábor. Přes všechna omezení 
byla právě táborová sezóna tohoto roku jednou z nejzajímavějších za poslední léta a to 
především díky novému pojetí těchto táborů. 

Oddělení tance a sportu pod vedením Tomáše Šimona, ve školním roce 2020/2021 
připravilo nabídku celkem 21 různých zájmových útvarů, rozdělených celkem do 32 
výukových jednotek týdně. Do těchto zájmových útvarů docházelo celkem 249 klientů z řad 
dospělců, seniorů i dětí. Velký zájem pak panoval především o kroužky taneční, konkrétně o Fit 
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Dance - baby, Dear Dance Studio a Aerobic začátečníci. Mezi další zájmové útvary, o které 
byl slušný zájem, bych pak zařadil Badminton a oba zájmové útvary zaměřené na Plavání. Do 
tohoto oddělení patří i pedagog volného času Pavel Daněk, který svou prací velmi pomohl 
k rozšíření portfolia a především pedagogickému pokrytí kroužků. 
Dobře fungovala již tradiční spolupráce se ZŠ Studánka, kde jsme v rámci jejich školních družin 
vypsali zájmové útvary florbalu, na které se přihlásilo celkem 49 klientů z řad dětí. Dále jsme 
spolupracovali se školou ZŠ Bratranců Veverků, kde byly vypsány zájmové útvary Šachy 
a Šikovné ruce. V nich jsme dokázali souhrnným počtem oslovit 16 klientů z řad tamních dětí, 
což lze také považovat za úspěch. Bohužel tyto zájmové útvary nemohly být otevřeny z důvodu 
pandemie Covid-19 

6. Pracovní a sportovní úspěchy 

Hlavní pracoviště ALFA 
 

Pracoviště a jeho interní a externí pedagogičtí pracovníci připravili pro děti, mládež, 
dospělé a seniory širokou nabídku volnočasových aktivit, které byly organizačně rozděleny do 
pěti oddělení - Oddělení estetiky, Oddělení techniky a jazyků, Oddělení lidového tance 
a přírodovědy, Oddělení moderního tance a Oddělení hudby a sportu. 

 
Oddělení estetiky ve školním roce 2020/2021 zaznamenalo uspokojivý počet zájemců 

o kroužky pro děti Keramika. Zájem byl o otevřený kroužek pro děti, které mají s keramikou 
již více zkušeností Keramika Profi. Byl zvýšený počet zájemců o kroužek pro dospělé 
Keramika pro dospělé a Keramika rodiče s dětmi.  Oddělení má pro tvorbu s keramickou hlínou 
k dispozici keramickou dílnu s dvěma keramickými pecemi. Keramika vedená v ZŠ Lázně 
Bohdaneč nemohla být z důvodu pandemie Covid 19 otevřená. 
Na začátku školního roku byly pro základní a mateřské školy vytvořeny rozličné Výukové 
programy, které v rámci pandemie Covid 19 a uzavření DDM ALFA nemohly být uskutečněné.  

Děti výtvarně zaměřené navštěvovaly v Alfě zájmový útvar Malířská výtvarná dílna. 
Kroužky Malujeme s radostí a  Tvořeníčko pracovaly s dětmi předškolními, co rády kreslí. 
Kroužky Výtvarná dílna, Textilní dílna a Řemeslný atelier byl oblíbený zejména u dívek 
školního věku. Děti díky těmto kroužkům získaly zkušenosti s malováním, kreslením, rozvinuly 
si jemnou motoriku, poznaly nový kolektiv. 

V rámci pandemie Covid 19 a uzavření DDM ALFA, pracovaly zájmové útvary 
v omezeném režimu, nemohly být nabídnuté Kurzy, víkendové akce jako je Keramická sobota, 
Velikonoční sobota, Pohodové noci. 

Na Oddělení techniky a jazyků (OTJ) se snažíme motivovat děti především u technicky 
zaměřených kroužků. Důvodem byla nejen celosvětová podpora této oblasti pod zkratkou 
STEM, ale také naše podpora nových a trendových kroužků. 

Po loňském roce jsme dobře navázali na kroužek Utubering a kroužek Elektrotechnický. 
Bohužel vzhledem k celkové situaci jsme měli trochu menší účast, než jsme očekávali. 
Naplánované „MČR v Radioelektrotechnice“ v Pardubicích, jehož jsme byli pořadatelé, jsme 
museli díky Covid-19 zrušit. Velký nadstandard představují zájmové útvary Fotografování, kde 
jsme začali pořádat pravidelné vernisáže pro fotografickou obec i veřejnost, buď pod vlastní 
záštitou, nebo ve spolupráci s ostatními institucemi (např. MO II). Bohužel i zde došlo 
k omezením. Dále podporujeme kroužky Robotiky a Legomodelářů. Zdá se, že tyto kroužky 
mají před sebou velmi dobrou perspektivu. 

V počítačové oblasti jsme zaznamenali nárůst programátorů a grafiků, u jazykových 
kroužků nás překvapil velký zájem o nový kroužek Španělský jazyk. 
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Na Oddělení lidového tance a přírodovědy se Folklorní soubor RADOST se připravoval 
na zahraniční zájezd do Rakouska na pozvání souboru Kindervolkstanzgruppe Klagenfurt, 
který byl z důvodu pandemie Covid 19 odložen na rok 2022. 
Z důvodu epidemie musel být také zrušen připravovaný projekt pro školy Řemeslo má zlaté 
dno, mezinárodní festival folklorních souborů Tradice Evropy, Vánoční koncert a Výroční 
koncert souboru Radost. 
  Za úspěch oddělení můžeme vyzvednout přípravu na účast na folklorním festivalu HK 
– PA a vystoupení na Pernštýnské noci po uvolnění restrikci na jaře 2021. 
Nesmíme zapomenout na distanční výuku kroužku rybářů, kteří úspěšně složili rybářské 
zkoušky a získali rybářské lístky. 

Oddělení moderního tance se každoročně může pochlubit mimořádnými výsledky své 
činnosti. Bohužel v tomto roce byly kvůli pandemii Covid-19 zrušeny nebo přesunuty všechny 
taneční soutěže a i počet vystoupení byl velmi omezen. 

Oddělení hudby a sportu se v letošním školním roce podařilo získat úspěchy jediné 
mezinárodní akci - ME ROB. Ostatní akce se vlivem pandemie nemohly konat. 

Toto oddělení také pořádá celou řadu okrskových, okresních a krajských soutěží jako je 
například „Florbal“ (okrsková kola, okresní pro chlapce a dívky 8. – 9. tříd. ZŠ a všechny 
ročníky SŠ), „Minikopaná“ (okrskové, okresní a krajské kolo pro žáky 8. - 9. tříd), „Fotbal“ pro 
střední školy (Pohár Josefa Masopusta), „Pohár DDM v minikopané“ pro mladší žáky 4. – 5. 
tříd ZŠ, „Vánoční turnaj“ ve florbalu pro žáky 3. – 5. tříd ZŠ a nakonec vícedenní florbalové 
soustředění – v letošním školním roce o podzimních prázdninách v Moravanech (ve spolupráci 
s oddílem HAGA Pardubice). Všechny tyto akce byly bohužel vlivem pandemie covid-19 
zrušeny, stihli jsme odehrát jen pár ligových turnajů. 

Hudební část oddělení v letošním roce na svůj vrchol (jarní koncerty) bohužel 
nedosáhla, vlivem vládních opatření. 
 
Odloučené pracoviště DELTA 

 
Oddělení vědy a techniky (OVT) - ve školním roce 2020/2021 byla stejně jako 

v minulých letech mateřským a základním školám nabídnuta možnost uskutečnit výuku 
prostřednictvím „badatelských dílen s tematickým zaměřením“. I tento rok byla plánována 
spolupráce v rámci badatelské výchovy dětí ze ZŠ Staňkova. Nedílnou součástí vzdělávací 
činnosti DDM je popularizační činnost Hvězdárny barona Artura Krause DDM ALFA. Veškeré 
plánované aktivity, cyklus přednášek pro veřejnost, výukové programy pro školy a objednané 
skupiny či večerní pozorování oblohy pro širokou veřejnost byly v roce 2020/2021 zcela 
bezprecedentně a na nevídaně dlouhou dobu přerušeny.  Každoroční a pravidelná akce NOC 
VĚDCŮ se tak v roce 2020 uskutečnila pouze on-line formou. Stejně tak i řada plánovaných 
pozorování pro veřejnost se za využití naší astronomické techniky přesunula do on-line 
prostoru. 

Nemožnost přímé interakce s návštěvníky a žáky však paradoxně otevřela dveře pro 
aktivity směřující k rozvoji oddělení, která cíleně mířila do doby, až bude činnost opět 
obnovena. Došlo tak k dlouho odkládanému vzniku malé galerie s tematickou výstavou 
o budoucím největším dalekohledu světa, byla zprovozněna radiová meteorická detekční 
stanice BOLIDOZOR, v rámci projektů do zásoby vznikl detektor prachových částic, který 
dnes jako studentský projekt měří míru znečištění ovzduší v naší lokalitě. V rámci on-line 
aktivit byla spuštěna unikátní výstava s názvem “Pardubický vesmír” která mapuje jaké 
významné osobnosti našeho města a kraje mají tu čest a jejich jménem je pojmenováno těleso 
Sluneční soustavy. 

Na oddělení Tance a sportu (OTS) se v kategorii sportů usadil florbal jakožto soutěžní 
sport a to díky spolupráci se školou ZŠ Studánka, která se připravovala na účast v soutěži 
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„Východočeská liga DDM“, kde patří již k tradičním účastníkům v kategorii Přípravek/Elévů. 
Děti z kroužků Stolního tenisu měly v plánu účast na turnaji pořádaném DDM, ale tento byl 
bohužel vinou pandemie Covid-19 zrušen. Stejně tak byl zrušen i námi pořádaný turnaj v Šachu. 
Posledním soutěžním ZÚ je oddíl Dear Dance Studio, který se připravoval na jarní taneční 
soutěže. Bohužel ani Dear Dance Studio se kvůli pandemii koronaviru, a s ním spojeným 
restrikcím, nemohlo nakonec žádné soutěže zúčastnit. Ostatní kroužky na tomto oddělení jsou 
nesoutěžního typu. 

V rámci oddělení byla připraven i online kvíz “Sport v Pardubicích”, na nějž odpovědělo 
6 respondentů, z toho 4 správně. Osobní předávání cen nakonec bylo zrušeno, neboť došlo 
k březnovému lockdownu, a proto proběhlo alespoň poděkování všem účastníkům pomocí 
elektronické cesty. Dále byly uspořádány pro veřejnost pod záštitou OTS i akce “Tour de Labe” 
a “Tour de Dukla”, jichž se zúčastnilo 19, respektive 14 účastníků. Hlavní smysl těchto 3 akcí 
bylo neztratit kontakt s klienty a připravit pro ně aktivity, které opět pomůžou tento kontakt 
s nimi objevit. Toto můžeme považovat, i vzhledem k reakcím a zájmu veřejnosti, za splněné. 

V rámci oddělení probíhala online výuka na kroužcích Dear Dance studio a to pomocí 
živých přenosů dětí s lektorkou. Dále pak byly kroužkům Fit Dance baby odesílány cvičební 
videa od lektorky. Dále probíhala online výuka i v kroužcích Deskových her a Šachů, kde se 
děti pomocí online platforem na vlastní přání a nepravidelně scházely s vedoucími ZÚ k online 
hraní a následné konzultaci. Po znovuotevření se podařilo obnovit velkou část zájmových 
útvarů, některé probíhaly venku (Dear Dance Studio), což vedlo i k dobré propagaci na 
veřejnosti a několika novým přihláškám v rámci školního roku. 

Oddělení estetiky, hudby a jazyků (OEHJ) Z důvodu koronavirové epidemie, nebylo 
možné výstavy dlouho pořádat. Výtvarníci v červnu uspořádali výstavu v Krajské knihovně 
Pardubice na téma “Život v roušce“. Výtvarná skupina mezi Černou a bílou, která se skládá 
z účastníků výtvarného kurzu pro dospělé, měla několik výstav, např. virtuální výstava 
v Holicích, Jinak oddělení OEHJ se účastnilo několika akcí ve spolupráci s MO V. např. 
tradiční Pohádkové cesty, která se již druhým rokem konala v dukelském lesoparku a setkala 
se s velkým ohlasem mezi rodiči. V době uzavření DDM jsme pořádali “Tour de Rosice”, 
zábavná cesta pro děti a rodiče, kdy za pomoci mapky plnili úkoly a potkávali se s pohádkovými 
bytostmi. Na závěr lockdownu ještě oddělení uspořádalo online výtvarný kvíz, kdy byl ukázán 
výřez slavného obrazu, a účastníci měli za úkol odhalit malíře. OEHJ se podílelo na scénáři 
a výtvarné části “Zrcadla umění”. 

 
Odloučené pracoviště KD Hronovická 
 

Pro každé divadlo i kulturní dům je úspěch, když má plné hlediště. Naštěstí i my můžeme 
říct, že do KD Hronovická lidé rádi chodí i se vrací na své oblíbené divadlo, talk show 
i koncerty. Vyprodané hlediště oblíbených akcí mluví za velmi dobře odvedenou práci. 
Mimořádným problémem ale byla i pořád je pandemická situace Covid-19. Akce ve školním 
roce 2020/2021 probíhaly od 4. 9. 2020 jen do 8. 10. 2020. Mimo ukončení všech představení 
jsme zaznamenali také výrazné finanční ztráty. Návrat do předcovidové doby bude pro nás 
mimořádně náročný, očekáváme, že může trvat řadu let. 
 
Poř. 

č. Datum a den Název akce 

1 29.06.2021 Út Závěrečné vyřazení 9. ročníku ze ZŠ PCE -Studánka (2. den) 
ZRUŠENO 

2 28.06.2021 Po Závěrečné vyřazení 9. ročníku ze ZŠ PCE - Studánka (1. den) 
ZRUŠENO 

3 25.06.2021 Pá VYPŮJČKA - OPÉKÁNÍ BUŘTŮ - DUBINA PŘED ZŠ DUBINA 
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4 23.06.2021 St VÝPŮJČKA - Irena Ducháčová, op. DELTA 

5 21.06.2021 Po VÝPŮJČKA - 2ks party stan 3x3 m Snopková 

6 20.06.2021 Ne Select Dance ZRUŠENO 

7 04.06.2021 Pá VÝPŮJČKA - Pernštýnská noc 

8 01.06.2021 Út ODVOZ PANELŮ LUŇÁČKOVI - 9 KS NA AKCI ZRCADLO 
UMĚNÍ 

9 29.05.2021 So FS Radost - ZRUŠENO 

10 28.05.2021 Pá VÝPŮJČKA - STAROSTA HEJNÝ 

11 25.05.2021 Út Jan Hnízdil: Příběhy obyčejného uzdravení, ZRUŠENO 

12 18.05.2021 Út Lukáš Pavlásek - "Kdo nepláče není Čech", ZRUŠENO 

13 03.05.2021 Po VÝPŮJČKA 10 PANELŮ - Sdružení aviatické pouti 

14 25.04.2021 Ne Míša Růžičková, ZRUŠENO 

15 07.04.2021 St Koncert Jakuba Smolíka ZRUŠENO 

16 31.03.2021 St Dobroběžník v Africe, ZRUŠENO 

17 28.02.2021 Ne O Smolíčkovi, ZRUŠENO 

18 25.02.2021 Čt Ples seniorů - JK Band ZRUŠENO 

19 13.02.2021 So Koncert skupiny Lollipopz, ZRUŠENO 

20 25.01.2021 Po HPM, ZRUŠENO 

21 18.01.2021 Po HPM, ZRUŠENO 

22 11.01.2021 Po HPM, ZRUŠENO 

23 04.01.2021 Po HPM, ZRUŠENO 

24 27.12.2020 Ne Předsilvestr - Hradecký Šraml, ZRUŠENO 

25 18.12.2020 Pá Folklorní soubor Lipka Pardubice, ZRUŠENO 

26 17.12.2020 Čt Vánoční představení - Staročeští Pardálové - ZRUŠENO 

27 15.12.2020 Út Vánoce hrajou glórijá aneb Od Ondřeje ke Třem králům - ZRUŠENO 

28 15.12.2020 Út HPM, ZRUŠENO 

29 14.12.2020 Po HPM, ZRUŠENO 

30 08.12.2020 Út HPM, ZRUŠENO 

31 07.12.2020 Po HPM, ZRUŠENO 

32 02.12.2020 St Lukáš Pavlásek - "Kdo nepláče není Čech", ZRUŠENO 

33 01.12.2020 Út Fantastická žena, ZRUŠENO 

34 29.11.2020 Ne Taneční odpolední čaje - Chorus, ZRUŠENO 

35 22.11.2020 Ne "Popletený" POHÁDKOVÝ KARNEVAL, ZRUŠENO 

36 12.11.2020 Čt Shromáždění SVJ Residence Na Spravedlnosti 1, ZRUŠENO 

37 11.11.2020 St Koncert Jakuba Smolíka, ZRUŠENO 

38 10.11.2020 Út Přednáška Ladislava Špačka, ZRUŠENO 

39 04.11.2020 St Shromáždění SVJ Residence Na Spravedlnosti 1 

40 29.10.2020 Čt Kecičky a Písničky Richarda Krajča a Karin Babinské, ZRUŠENO 

41 27.10.2020 Út Taneční - podzim 2020, ZRUŠENO 

42 26.10.2020 Po HPM, ZRUŠENO 

43 25.10.2020 Ne Taneční odpolední čaje - KV Band ZRUŠENO 

44 24.10.2020 So Taneční - náhrada za jaro, ZRUŠENO 

45 24.10.2020 So Míša Růžičková, ZRUŠENO 

46 23.10.2020 Pá Taneční - podzim 2020, ZRUŠENO 

47 22.10.2020 Čt Představení pro seniory - Josef Zíma ZRUŠENO 

48 21.10.2020 St Vystoupení hudební skupiny MARBO, ZRUŠENO 

49 20.10.2020 Út Fotografická vernisáž - ZRUŠENO 

50 19.10.2020 Po HPM, ZRUŠENO 
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51 18.10.2020 Ne Kašpárkovy pohádky - nedělní pohádka pro děti, ZRUŠENO 

52 17.10.2020 So Taneční - náhrada za jaro, ZRUŠENO 

53 16.10.2020 Pá Taneční podzim 2020 - PRODLOUŽENÁ, ZRUŠENO 

54 15.10.2020 Čt Koncert Magdy Malé a Bohuše Matuše, ZRUŠENO 

55 12.10.2020 Po HPM - ZRUŠENO 

56 09.10.2020 Pá Taneční podzim 2020 - PRODLOUŽENÁ, ZRUŠENO 

57 08.10.2020 Čt Schůze SVJ Arnošta z Pardubic 2606 - 2607, 6 diváků 

58 08.10.2020 Čt Půjčení domečků 13 ks - Podzimní městské slavnosti 

59 07.10.2020 St Caveman, 466 diváků 

60 06.10.2020 Út Černobyl, 150 diváků 

61 05.10.2020 Po VÝPŮJČKA - židle 

62 04.10.2020 Ne Metody výslechu a získávání informací, 280 diváků 

63 01.10.2020 Čt Výpůjčka panelů - Kateřina Snopková 

64 30.09.2020 St Můžem i s mužem, 446 diváků 

65 29.09.2020 Út Terapie sdílením, 160 diváků 

66 27.09.2020 Ne Taneční odpolední čaje - DPH Band (přejmenovaný Unistar) - 
ZRUŠENO 

67 26.09.2020 So Taneční - náhrada za jaro, 60 účastníků 

68 25.09.2020 Pá Taneční - podzim 2020, 200 účastníků 

69 24.09.2020 Čt Fotografická vernisáž - ZRUŠENO 

70 21.09.2020 Po HPM, kroužek DDM ALFA 

71 20.09.2020 Ne Tři malá prasátka - nedělní pohádka pro děti, 24 diváků 

72 19.09.2020 So HPM, kroužek DDM ALFA 

73 19.09.2020 So Výpůjčka - Delta - stan + pivní sety 

74 18.09.2020 Pá Taneční - podzim 2020 

75 14.09.2020 Po HPM, kroužek DDM ALFA 

76 13.09.2020 Ne HPM, kroužek DDM ALFA 

77 12.09.2020 So Taneční - podzim 2020, 200 účastníků 

78 11.09.2020 Pá Taneční - podzim 2020, 200 účastníků 

79 10.09.2020 Čt DDM ALFA - Rozloučení s létem v Polabinách 

80 09.09.2020 St 1. zasedání okrskových volebních komisí, 200 účastníků 

81 07.09.2020 Po HPM, kroužek DDM ALFA 

82 05.09.2020 So Výpůjčka - 16 ks pivních setů 

83 04.09.2020 Pá Výpůjčka - Stany 

 

7. Příležitostná zájmová činnost 

Přehled příležitostných akcí – hp ALFA 
 
V rámci pandemie Covid-19 a uzavření DDM ALFA, byl velmi omezený režim a možnost 
uskutečnit ve školním roce 2020/2021 plánované akce. Nemohly být uskutečněné soutěže, 
zájezdy, exkurze, výlety, sportovní zápasy, výstavy, soustředění. Neuskutečnily se ani výtvarné 
a tematicky zaměřené akce jako jsou výukové programy, výtvarné výstavy, fotografické 
vernisáže. 
Akce, které byly připravené pro širokou veřejnou během pandemie, byly TOUR DE 
POLABINY a TOUR DE BOHDANEČ. Rodiny s dětmi prošly podle plánku předem 
připravené trasy a plnily zadané úkoly. Akce se zdařily, ale očekávaly jsme větší zájem 
veřejnosti. 
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Název akce Počet dětí Počet dospělých Začátek Konec 
TOUR DE POLABINY 50 30 23.11.2020 31.01.2021 
TOUR DE BOHDANEČ 40 20 23.11.2020 31.01.2021 
Turnaj florbal DOR 2020/3 8 0 10.10.2020 10.10.2020 
Turnaj florbal JUM 2020/1 11 0 03.10.2020 03.10.2020 
Kondiční cvičení s Míšou 0 70 29.09.2020 08.12.2020 
Turnaj florbal DOR 2020/2 11 0 26.09.2020 26.09.2020 
Turnaj florbal DOR 2020/1 11 0 20.09.2020 20.09.2020 
Cvičení RELAX 1,2 0 25 12.09.2020 26.11.2020 
Dětský superden 400 400 12.09.2020 12.09.2020 
Rozloučení s létem v DDM ALFA 150 150 10.09.2020 10.09.2020 

 
Přehled příležitostných akcí – op DELTA 
 

Příležitostná zájmová činnost byla podle plánu zaměřena na uspořádání nebo účast na 
soutěžích různých stupňů úrovní, zájezdů, exkurzí a výletů, sportovních zápasů a turnajů včetně 
výstav. Tradiční akce, jako jsou vánočních dílny, turnaje ve stolním tenise a šachách, výukové 
programy pro školy, návštěvy Hvězdárny, kurzy PC pro seniory bohužel nemohly proběhnout 
vzhledem k opatřením Covid-19. K našim velkým akcím a tradičním akcí patří mimo jiné také 
Dětský karneval, Masopust, Festival her a hraček, Sportovní hry mateřských škol – okresní 
a krajské kolo nebo Přírodovědná poznávací soutěž. Ani tyto velké akce bohužel neproběhly 
a byly zrušeny. Celkem jsme nakonec realizovali 27 akcí, včetně níže uvedených soutěží 
MŠMT, celkem pro 6 158 účastníků. 

Odloučené pracoviště DELTA je již dlouholetým organizátorem okresních a krajských 
olympiád MŠMT pro nadané děti, které jsou velmi oblíbené a vysoce odborné. Ve školním roce 
2020/2021 jsme díky pandemickým opatřením uspořádali on-line pouze 15 okresních 
a krajských kol pro 4 361 soutěžících. 
 
Název akce Počet dětí Počet dospělých Začátek Konec  
Částečné zatmění Slunce - 
Mimořádné pozorování 

167 203 10.06.2021 10.06.2021 

Kvíz - Sport v Pardubicích 6 0 04.03.2021 04.03.2021 
Online pozorování oblohy 56 137 01.02.2021 28.02.2021 
Online výstava "PARDUBICKÝ 
VESMÍR" 

31 124 01.02.2021 31.03.2021 

Výtvarný kvíz 25 0 25.01.2021 28.02.2021 
Výukový program AGYS 25 0 10.12.2020 10.12.2020 
Tour de Labe 19 0 23.11.2020 08.01.2021 
Tour de Rosice 20 0 23.11.2020 08.01.2021 
Tour de Dukla 14 0 23.11.2020 08.01.2021 
Pohádková cesta 618 310 19.09.2020 19.09.2020 
Tvárnost paměti 0 42 02.09.2020 02.09.2020 

 
 
 
 



21 

Soutěže MŠMT 
 
Název akce Počet dětí Počet dospělých Začátek Konec 
OK MO kat. Z5 20 0 19.05.2021 19.05.2021 
OK FO kat. G - Archimediáda 5 0 17.05.2021 17.05.2021 
KK FO kat. E 18 0 22.04.2021 22.04.2021 
KK CHO B 16 0 21.04.2021 21.04.2021 
KK CHO kat. D 29 0 19.04.2021 19.04.2021 
KK CHO kat. C 42 0 16.04.2021 16.04.2021 
OK MO kat. Z6-Z8 63 0 31.03.2021 31.03.2021 
OK CHO kat. D 12 0 29.03.2021 29.03.2021 
KK CHO kat. A 5 0 26.03.2021 26.03.2021 
Matematický klokan 2638 0 19.03.2021 19.03.2021 
OK FO kat. E, F 23 0 18.03.2021 18.03.2021 
KK MO Z9 46 0 16.03.2021 16.03.2021 
OK MO Z9 26 0 27.01.2021 27.01.2021 
Přírodovědný klokan 403 0 11.11.2020 11.11.2020 
Matematický klokan 1015 0 06.11.2020 06.11.2020 

 
KD Hronovická 
 
Název akce Počet dětí Počet dospělých Začátek Konec 

Zrcadlo umění 750 750 17.06.2020 18.06.2020 

8. Prázdninová činnost 

Letní prázdniny 2021 
 
ALFA 
 
Název akce Kategorie Počet dětí Začátek Konec 
Letní dětský tábor Úsvit u Telče Tábory-výjezdové 76 17.07.2021 30.07.2021 
Pavlátova louka - Nové Město nad 
Metují Tábory-výjezdové 79 01.08.2021 14.08.2021 

Příměstský tábor - sportovní park Tábory-příměstské 28 09.08.2021 13.08.2021 
Příměstský tábor anglický Tábory-příměstské 21 16.08.2021 20.08.2021 
Příměstský tábor florbalový Tábory-příměstské 27 23.08.2021 27.08.2021 
Příměstský tábor fotografický Tábory-příměstské 18 12.07.2021 16.07.2021 
Příměstský tábor Mrňouskové Tábory-příměstské 24 16.08.2021 20.08.2021 
Příměstský tábor Pohodový Tábory-příměstské 42 02.08.2021 06.08.2021 
Příměstský tábor taneční Tábory-příměstské 25 12.07.2021 16.07.2021 
Příměstský tábor umělecký Tábory-příměstské 34 19.07.2021 23.07.2021 
Příměstský tábor Zážitkový Tábory-příměstské 37 26.07.2021 30.07.2021 
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DELTA 
 
Název akce Kategorie Počet dětí Začátek Konec 
Astronomický příměstský tábor Tábory-příměstské 26 12.7.2021 16.7.2021 
Badatelský příměstský tábor Tábory-příměstské 14 19.7.2021 23.7.2021 
Choltický příměstský tábor I. Tábory-příměstské 18 1.7.2021 9.7.2021 
Choltický příměstský tábor II. Tábory-příměstské 22 12.7.2021 16.7.2021 
Letní tábor Horní Bradlo Tábory-výjezdové 48 14.8.2021 27.8.2021 
Rybářský příměstský tábor Tábory-příměstské 13 12.7.2021 16.7.2021 
Sportovní příměstský tábor Tábory-příměstské 2 16.8.2021 20.8.2021 
Svět tisku - výtvarný příměstský tábor Tábory-příměstské 19 12.7.2021 16.7.2021 
Turistický příměstský tábor Tábory-příměstské 19 19.7.2021 23.7.2021 
Vědecko-technický příměstský tábor Tábory-příměstské 21 26.7.2021 30.7.2021 

 
Jarní prázdniny 2021 
 
V rámci pandemie Covid-19 a uzavření DDM ALFA, nemohlo hlavní pracoviště ALFA 
uskutečnit nabízený zájezd do Rakouska - oblast Hinterstoder, pod vedením pedagoga Petra 
Vaška. Akce byla zrušena. 

Během jarních prázdnin na odloučeném pracovišti DELTA neproběhla z důvodu 
pandemické situace žádná akce. 
 
Vedlejší prázdniny 2020 - 2021 
 

Hlavní pracoviště ALFA nemohlo zajistit z důvodu pandemie Covid-19 a uzavření DDM 
ALFA různorodý program, který v předchozích letech nabízelo ve svých prostorách a mimo 
DDM. 

V předchozích letech se jednalo o činnosti v klubovnách, vycházky do přírody a muzeí, 
vernisáže, turnaje, soustředění apod. Pořádali jsme turnaje ve stolním tenise, sportovní soutěže, 
akce na zahradě nebo hřišti, včetně výletů do zajímavých míst. Celé rodiny mohly s DDM 
ALFA navštívit Babylon včetně IQlandia. Výjimkou nebyly ani vícedenní pobyty v DDM, 
nebo akce mimo město Pardubice, jako je lezení na Škrovádě. Přespání ve vlastních prostorách 
byla oblíbená zájemci z řad účastníků včetně široké veřejnosti (např. „Pohodové noci v  ALFĚ“ 
apod.). 

Odloučené pracoviště DELTA se již tradičně zaměřuje více na neprázdninové 
příležitostné aktivity na sobotních nebo nedělních akcích ve spolupráci s různými městskými 
organizacemi, MO V. a též předprázdninové akce jako je například turnaje ve stolním tenise, 
Velikonoční nebo Vánoční dílny, popř. potáborová setkání účastníků letních táborů. Každým 
rokem však pro zájemce připravujeme nabídku zajímavých aktivit počínaje tvořivými dílnami, 
přes přírodovědné vycházky k rybníkům v Lázních Bohdaneč, návštěvy různých VT center 
a konče širokou možností sportovních nebo tanečních setkání. Bohužel většina z těchto aktivit 
v tomto školním roce nemohly z důvodu COVID 19 proběhnout mimo ty, uvedené v přehledu 
akcí. 

9. Individuální práce 

Jsou doplněním pravidelné zájmové činnosti v DDM ALFA. Jedná se o práci, která je 
obtížnější, protože je zde zapotřebí maximální míra odborné a psychologické zdatnosti 
vedoucího, který je schopen pomoci tam, kde je potřeba. Mezi druhy činností patří: 
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 - příprava dětí a mládeže ke zkouškám na střední a vysoké školy, 
 - osobní konzultace a poradenská služba v zájmových útvarech, 
 - příprava na soutěže (okresní, krajská a celostátní kola), 

- odborné, tematické přednášky pro děti a mládež, 
- pedagogické praxe pro studenty středních a vysokých škol. 

10. Spontánní činnost 

Při této činnosti nabízíme ve volném čase během týdne na obou pracovištích, ale 
i o sobotách a nedělích a dále také v rámci možností o prázdninách, věnovat se a zabavit děti 
i mimo pravidelné kroužky nebo akce. Je k tomu vždy zapotřebí zajistit dostatek vnitřního 
a venkovního prostoru. Současné objekty, který byly upravený pro potřeby DDM, tuto možnost 
v rámci daných možností poskytují. 
 
Ve vnitřních prostorech slouží k spontánní činnosti: 
 - prostor pro společenské hry, 
 - přírodovědné klubovny, 
 - keramická dílna pro volnou keramiku, 
 - sály pro volné cvičení a stolní tenis, 
 - výtvarná dílna pro malbu. 

- velký sál a učebna č. 42 pro stolní tenis k vyžití široké veřejnosti, 
 - dětský koutek v prostorách op. DELTA. 
 
Venkovní prostory: 
 - víceúčelové hřiště s asfaltovým povrchem, 
 - vyvýšený kopec na hry pro děti v celoroční době, 
 - bylinková zahrádka s venkovním posezením, 
 - výběh pro morčata a ostatní zvířata, včetně želvária, 
 - zahrada s labyrintem, hmatovou stezkou, vrbovou chýší a ohništěm. 
 
11. Osvětová a informační činnost 
 

Mezi tyto činnosti je zařazena poradenská a informační činnost, která je velmi rozšířená 
a kterou děti rády využívají. Jsou to oblasti nejen technického rázu, ale i oblasti estetických 
a společenských nauk. Osvětová činnost se provádí v organizovaných skupinách v rámci 
školních klubů a družin formou diskuzí a přednášek. 

12. Spolupráce s jinými subjekty 

1. Práce s předškolními dětmi: 
V rámci pandemie Covid 19 a uzavření DDM ALFA, byla práce s jinými subjekty omezená 
a zakázána. 
Během pandemie Covid 19 vznikla nová spolupráce s MŠ Lentilka, kde se jednalo o výpomoc 
technickou a pedagogickou. 
DDM ALFA z důvodu pandemie Covid 19 a uzavření nemohl pracovat s předškolními dětmi 
a vykonávat činnost: 

- výukové programy v oblastech keramických, kreativních, přírodovědných, 
vědecko-technických a v Hvězdárně barona A. Krause, 
- organizovat pardubické semifinále a krajské finále Sportovních her MŠ, 
- návštěvy příležitostných výstav, 
- výchovné koncerty našich souborů, 
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- účast na soutěžích (Den dětí), 
- exkurze do přírodovědné klubovny a ZOO koutku. 

 
2. Práce se školními dětmi: 
V rámci pandemie Covid 19 a uzavření DDM ALFA, byla práce s jinými subjekty omezená 
a zakázána. 
Během pandemie Covid 19 vznikla nová spolupráce se ZŠ Polabiny 2, týkající se dozoru při 
ranní družině na chodbách a výpomoc při ranním testování dětí na Covid 19. 
DDM ALFA z důvodu pandemie Covid 19 a uzavření nemohl pracovat se školními dětmi 
a vykonávat činnost: 

- spolupracovat se Základními školami ZŠ Polabiny I, III, ZŠ Resslova, ZŠ Lázně 
Bohdaneč, ZŠ Bratranců Veverkových, ZŠ Choltice, ZŠ Waldorfská a příležitostně 
spolupracovat s dalšími ZŠ a SŠ Pardubického kraje a s Univerzitou Pardubice: 
- výukové programy a badatelské dílny, 
- výukové programy v oblasti keramické dílny a přírodovědných aktivit, 
- výuku v rámci technických, keramických, výtvarných, tanečních a sportovních 
kroužků, 
- besedy o kriminalitě, vztahy mezi dětmi a dospělým, 
- organizovat okresní kolo přírodovědné poznávací soutěže, 
- výchovné koncerty našich, nebo hostujících souborů, 
- účastnit se na akcích DDM ALFA: „Den dětí“, „Strašidelná noc“, Strašidelná 
zahrada“, „Velikonoční akce“, Vánoční sobota“, „Karneval“, „Masopust“, 
„Vánoční dílny“, „Vánoční jarmark“ „Tvořivé dílny“, výstavy apod. 
- sportovní zájmové útvary (florbal, basketbal, sálová kopaná). 

 
3. Práce s mládeží: 
V rámci pandemie Covid 19 a uzavření DDM ALFA, byla práce s jinými subjekty omezená 
a zakázána. Neproběhl žádný výukový program pro žáky středních škol. 
 
4. Pořádání sportovních soutěží: 
V rámci pandemie Covid 19 a uzavření DDM ALFA, byla práce s jinými subjekty omezená 
a zakázána. 
Neproběhla spolupráce s DDM, SVČ a ZŠ v rámci Pardubického kraje při pořádání 
a organizování Východočeské ligy florbalu pro všechny věkové kategorie od 6 do 17 let. 
Spolupráce s PSO ČUS a OR AŠSK při pořádání Florbalu a Kopané v rámci Olympiády dětí 
a mládeže okresu Pardubice. DDM ALFA nemohl být hlavním pořadatelem fotbalového 
turnaje pro mladší žáky Mac Donald´s Cupu v rámci okresu a kraje. 
V rámci pořádání sportovních soutěží a znalostních olympiád MŠMT i nadále posiluje 
spolupráce s pardubickými základními a středními školami. Patří mezi především ZŠ J. Ressla, 
SPŠCH Pardubice, SPŠE a VOŠ Karla IV. Pardubice, ZŠ Npor. Eliáše a Univerzita Pardubice, 
VŠCHT Praha. Tato spolupráce se týká zejména matematických, chemických a fyzikálních 
soutěží a soutěže v programování. 
DDM ALFA spolupracuje a spolupořádá s organizací BESIP okresní a krajská kola, soutěže 
mladých cyklistů, která v loňském školním roce nemohla proběhnout. 
 
5. Spolupráce se zřizovatelem: 

KD Hronovická dlouhodobě spolupracuje s Magistrátem města Pardubic v rámci akcí - 
Odpoledních čajů pro seniory a Pohádkového světa, kde máme zvýhodněné vstupné pro seniory 
a pro rodiče s dětmi. 
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13. Spolupráce s dalšími organizacemi a institucemi 
 

Dům dětí a mládeže ALFA spolupracuje hlavně se zřizovatelem Statutárním městem 
Pardubice, především s odborem Školství, kultury a sportu, nezapomíná ale i na další odbory. 
Další a to velmi dobrá spolupráce je s městskými obvody MO Polabiny II a MO Dukla V, kde 
se podílíme při pořádání některých velkých akcí. V rámci pandemie Covid-19 a uzavření DDM 
ALFA, byla spolupráce s jinými subjekty přerušená. Neproběhly akce jako je „Polabinská 
pouť“, „Karneval“, „Masopusty“, „Sportovní hry MŠ“, „Drakiáda“, „Čarodějnice“ a folklorní 
festivaly, kromě akce Rozloučení s létem“. 
Příkladná spolupráce je s občanským sdružením Radost Pardubice z.s., které s námi 
spolupracuje v oblasti folkloru pro děti a mládež z kroužků, včetně pořádání soutěží 
a soustředění. 

Velice blízká spolupráce se rozvinula s organizátory Festivalu her a hraček, který se 
v letošním roce již bohužel podruhé nemohl konat s ohledem na proticovidová opatření. 
Spolupráce tradičně probíhá s dalšími kulturními a sportovními institucemi na území Pardubic. 
V rámci soutěží MŠMT a Přírodovědné poznávací soutěže spolupracuje DDM ALFA také 
s pracovníky Východočeského muzea v Pardubicích. Spolupracujeme také s VČG Mázhaus, 
kde využíváme výstavní prostor pro naše kroužky a Informačním centrem města Pardubic. 

Kontakty se rozvíjejí i se středními a vysokými školami v Pardubicích při získávání 
externích vedoucích zájmových útvarů a zajišťujeme praxi pro studenty pedagogických škol. 
Navázali jsme aktivní spolupráci s organizací „Europe direct“. Spolupracujeme také s  místními 
orgány státní správy a samosprávy, Úřadem práce (přednášky na op DELTA), Astronomickou 
společností, dále spolupracujeme s Národním pedagogickým institutem České republiky (NPI 
ČR) a samozřejmě s médii. Velmi dobrá a úzká je komunikace s městskou policií Pardubice – 
besedy o kriminalitě, s MO V. – počítačové kurzy pro seniory, CCV Pardubice – vzdělávání 
externích a interních zaměstnanců. 

Pravidelná spolupráce probíhá se spolkem „Astronomická společnost Pardubice“, který 
od roku 2002 vypomáhá na Hvězdárně při pravidelných pozorování oblohy, přednáškách pro 
veřejnost a dalších popularizačních aktivitách ve veřejném prostoru. Covidová uzávěra 
posledního více než roku a půl však otevírá u samotných členů tohoto spolku různé otázky 
včetně možného ukončení činnosti vzhledem k velké časové vytíženosti členů a současně malé 
schopnosti obnovovat a motivovat vlastní členskou základnu je zde ze strany ASP soustavná 
snaha o změnu podmínek smlouvy o spolupráci. Je však otázkou, do jaké míry by pak tato 
změněná pravidla byla přínosem pro DDM. 

14. Mezinárodní aktivity 

1. Soubor Radost: 
Soubor Radost pořádá každoročně významný zahraniční zájezd pro některou věkovou 

skupinu na mezinárodní folklorní festival. V době pandemie je v korespondenčním spojení se 
souborem z Rakouska a plánují reciproční zájezdy na rok 2020 
Úzká spolupráce je souborem „Matičiarik“ z Banské Bystrice ze Slovenské republiky. Soubor 
se účastní vystoupení pořádaných našim souborem a naše děti naopak jezdí na významné 
festivaly na Slovensko 
2. ROB: 

Členové kroužku Rádiového orientačního běhu se zúčastnili ME, kde reprezentovali 
velmi úspěšně. 
3. Kulečník: 

Vlivem pandemie se členové kroužku nemohli zúčastnit žádných turnajů. 
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4. Astrofotografická soutěž: 
Hvězdárna barona Artura Krause pravidelně spolupracuje na organizaci mezinárodní 

astro-fotografické soutěže pořádané Knihovnou v Mokrém, Českou astronomickou společností 
a dalšími partnery. Každoročně se soutěže zúčastní tuzemští, ale též fotografové ze Slovenska 
nebo Ukrajiny. 
 

15. Propagační činnost 

Propagační činnost DDM ALFA je zajištěna prvotřídní správou vlastních vyvíjených 
a naprogramovaných www stránek, které spravuje ve spolupráci s ředitelem interní pedagog 
a technik DDM včetně dalších externích spolupracovníků. Webové stránky jsou neustále 
aktualizovány, probíhá doplňování údajů o akcích, jednotlivých odděleních a dalších 
nezbytných informací. Dále vyvíjíme vlastní evidenční program „Matrika“, který slouží jako 
školní matrika včetně přihlašování do zájmových útvarů a kurzů a všech příležitostných akcí. 
Program je plně spárovaný s www stránkami a bankovními ústavy. 

DDM se snaží publikovat v novinách jak celostátních, tak regionálních, jako je Mladá 
Fronta, Pardubické noviny, Pardubické listy včetně Radničního zpravodaje. Dále poskytujeme 
rozhovory rozhlasu a jeho redaktorům včetně návštěv Českého rozhlasu a televizí Prima, Česká 
televize a Východočeská V1. 

V rámci propagace DDM provádí velké letákové a výlepové akce, které roznáší při 
velkých akcích, které pořádá nebo se účastní. Na těchto letácích prezentuje svoji činnost, nabízí 
aktivity, akce a informuje o své činnosti. 

V neposlední řadě se dále snažíme uspořádat propagační akce pro upoutání větší 
pozornosti sponzorů a významných osobností v rámci pardubického regionu a okolí. V tomto 
úsilí hodláme neustále pokračovat. 

KD Hronovická v rámci propagační činnosti dlouhodobě spolupracuje se Službami města 
Pardubic. SMP nám poskytuje 51 výlepních míst po celých Pardubicích, kde můžeme představit 
obyvatelům naše připravované akce. 

16. Materiální zajištění 

V současnosti jsou budovy jak hlavního pracoviště ALFA, odloučeného pracoviště 
DELTA a odloučeného pracoviště KD Hronovická majetkem Statutárního města Pardubice. 
Všechny budovy máme ve výpůjčce. 

Staráme se o pravidelnou údržbu svěřených budov i zahrady. Byla realizována výmalba 
prostor po zatečení vody střechou na objektech hlavního pracoviště DDM ALFA a na 
odloučeném pracovišti KD Hronovická. Pracoviště KD Hronovická pokračuje v postupném 
odstraňování dlouholetých závad, které byly nalezeny KHS a Hasičským sborem Pardubice. 
Pracujeme na postupném vylepšování interiéru - renovace pódia, čištění závěsů, opon, oprava 
šaten, opravy dlažby, schodů a technického zázemí. 

Na pracovištích ALFA a DELTA probíhá pravidelná údržba a obnova vybavení učeben 
pracovními pomůckami pro činnost zájmových útvarů a kurzů. 
Pravidelná údržba: 

- výmalba vnitřních prostor, 
- údržba učebních pomůcek, 
- zajišťování oprav budov DDM. 

Dovybavení: 
- pracovními pomůckami pro činnost kroužků a kurzů na všech pracovištích, 
- zlepšení využitelnosti vstupních prostorů DDM jak pro účastníky kroužků a kurzů 
tak pro zákonné zástupce. 
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17. Covid-19 

Pandemie Covid-19 stejně jako v roce předešlém značně negativním způsobem zasáhla 
všechna naše pracoviště. 

V roce 2020 a 2021 DDM ALFA eviduje významné snížení příjmů z důvodu uzavření 
provozu v souvislosti s virovou pandemií Covid-19. Uzavření provozu se odrazilo v úplatách 
od účastníků pravidelné a příležitostné zájmové činnosti a ve vedlejší hospodářské činnosti. 

Hospodaření DDM výrazně ovlivnily ztráty v důsledku přerušení provozu v souvislosti 
s mimořádnými opatřeními zavedenými v důsledku coronavirové pandemie. Po dobu uzavření 
objektu KD Hronovická bylo v důsledku zavedených opatření vyhlášených vládou ČR 
znemožněno řádné provozování prostor a tím došlo k zásadnímu snížení příjmů tohoto 
pracoviště. Byly zrušeny všechny plánované akce a nové smlouvy již nebyly uzavřeny.  
Pracoviště KD Hronovická bylo uzavřeno od 5. 10. 2020 do 31. 12. 2020. Celkově se příjmy 
KD Hronovická v důsledku přerušení provozu v 2. polovině roku 2020 v souvislosti s COVID-
19 snížily o 543 000 Kč. V roce 2021 bylo pracoviště KD Hronovická uzavřeno od 1. 1. 2021 
do 30. 6. 2021.  Celkově se příjmy KD Hronovická v důsledku přerušení provozu v souvislosti 
s COVID-19 se v roce 2021 snížily o 895 000 Kč. 

V důsledku uzavření provozu a tím také pravidelné a nepravidelné činnosti v DDM jsme 
byly povinni vyplatit vratky za neodučené kroužky. Celkově bylo na vratkách vyplaceno 
1 465 000 Kč. 

Na pracovištích ALFA a DELTA přerušení pravidelné výuky znamenalo přerušit také 
všechny plánované soutěže jak na regionálních, tak mezinárodních úrovních, soutěže v rámci 
MŠMT, vernisáže, dále akce jak organizované, tak pro nejširší veřejnost. Minimální část 
soutěží bylo možné realizovat v on-line nebo distanční podobě. Také spolupráce s dalšími 
subjekty musela být přerušena včetně akcí pro zřizovatele a městské obvody. Navázat na 
přerušené aktivity bude velmi obtížné a bude trvat několik let než se vrátí na původní stav. Po 
znovuobnovení provozu jsme výuku rozšířili o měsíc červen. 

Letní měsíce a pořádané výjezdové tábory nezaznamenaly výrazné poklesy účastníků, 
naopak došlo k navýšení dětí. Naopak u příměstských táborech došlo k poklesu účastníků cca 
o deset procent. Pokles, resp. nárůst připisujeme pandemické situaci. 
 DDM ALFA nezahálel ani v době svého uzavření. Jak již bylo uvedeno v předchozích 
bodech, snažil se pořádat v rámci možností akce včetně distanční a on-line výuky ve vybraných 
kroužcích. Zapojili jsme se také do republikové aktivity DDM/SVČ a ve společném webu 
MitKamJit nabízeli zajímavé aktivity pro širokou veřejnost. Navíc jsme se zapojili ve velkém 
měřítku do šití a distribuce roušek a velké výrobě 3D ochranných štítů pro zdravotnické 
organizace.  

18. Předpoklady vývoje DDM/SVČ v dalších letech 

Domy dětí a mládeže jsou nezbytným společenským faktorem, který se podílí na výchově 
mládeže formou volnočasových aktivit. Potřeba středisek volného času je stále aktuální a bude 
v příštích letech ještě potřebnější. Stupňující se agresivita, značně se snižující asertivita dětí 
a mládeže, stupňování pocitu samolibosti a ega u části nastupující generace, užívání drog, 
omamných látek a napětí ve společnosti, spojené s kladením vysokých nároků na jednotlivce 
nelze přehlížet. Děti a mladiství jsou nejrizikovější skupinou ve společnosti, které se musí 
věnovat prioritní pozornost. Jak budou děti vychovávány a čemu budou vedeny, taková bude 
za pár let celá společnost. 

Jakkoliv pochopitelná výhradní preference primárního vyučování na základních 
a středních školách (poskytující stupeň vzdělání) spolu s nevyváženou podporou mimoškolních 
zařízení, které věnují práci s dětmi a mládeží maximum svých možností, ohrožuje komplexní 
výchovu dětí a mládeže a může způsobit řadu neřešitelných problémů v oblasti mravní, morální, 
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citové a společenské. Tuto úlohu právě se snaží plnit školská zařízení, které bohužel ne vždy 
nacházejí dostatečnou podporu pro svoji činnost jak ze strany státu a jím přenesené působnosti 
na jednotlivé kraje, tak na zřizovatele, tj. obce. 

Pokračující aktivita zájmových útvarů a kurzů nabízených základními školami (někdy 
dokonce nabízená bezplatnou formou), narušuje koncept, který propaguje základní a nedílnou 
výuku na základních školách a odpočinek s relaxací a výchovným účinkem dětí a mládeže 
v době po vyučování v Domech dětí a mládeže. DDM jsou schopny a také nabízejí 
profesionální přístup, spolu se soustavným a metodickým vedením dětí a mládeže během 
celého roku. Je to ostatně jejich primární pracovní náplň, kterou nejen z principu, ale také de 
facto dělají lépe než základní školy, pro něž je to činnost pouze doplňková. Stejným problémem 
pro DDM představují neziskové organizace, kde je kvalita nabízené práce rozkolísaná a nestálá 
a finanční zisk nezbytný. DDM jsou tak díky svým omezením ohledně personální politiky, 
finančním možnostem a podpoře ze strany státu a pokračujícím snahám především ze stran 
neziskových organizací stále více vystavovány obtížnějším situacím. Ze strany části základních 
škol registrujeme neochotu uvolňovat tělocvičny a větší prostory pro naši činnost, kde musíme 
nesmyslně soutěžit s dalšími subjekty. V oblasti spolupráce ve výuce zájmových útvarů na 
školách to spíš záleží na jednotlivých školách a představách jejího vedení. Neujasněnost 
školské politiky ohledně Středisek volného času, staví DDM do situace, kdy je v ohrožení její 
vysoká kvalita výuky v protikladu se snahou o co nejvyšší finanční úsporu nákladů na činnost 
zájmových útvarů v rámci konkurenceschopnosti na „trhu“ volnočasových aktivit. Navíc jsme 
nuceni rozšiřovat svoje aktivity do co nejširšího spektra nabídky kroužků i přes velké problémy 
se zajištění prvotřídní výuky. Bude záležet na zřizovatelích, jejich koncepcích rozvoje 
volnočasových aktivit, kterými může výrazně přispět k zachování jedinečné a vysoce 
profesionální síti Středisek volného času. 

Domy dětí a mládeže se svojí strukturou, kvalifikovanými odborníky z různých oborů, 
propracovaným systémem výuky, školskými předpisy a vyhláškami, stojí na vysoké úrovni 
před všemi neziskovými a občanskými zařízeními. Systém DDM, státem podporovaný, je 
v Evropě unikátní systém, který ale bohužel v naší zemi nenachází patřičné odezvy. 

Připravovaná „Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030+“, vychází ze stávající 
„Koncepce rozvoje vzdělávání pro roky 2014 – 2020“. Naštěstí garantuje a vychází vstříc 
požadavkům Středisek volného času, byť naplňování předchozí Koncepce pokulhávalo za 
reálnou podporou a faktickými kroky. 

Reálných nebezpečím pro DDM představuje současná neuspokojivá pandemická situace 
s nejasnými vyhlídkami do budoucna. Přicházíme o část nejenom nových klientů, tak i dokonce 
letitých účastníků zájmových útvarů včetně pořádaných akcí, výletů, pobytových aktivit apod. 
Pokud bude epidemická situace nadále špatná, poznamená to Domy dětí a mládeže na řadu let. 
Bohužel přicházíme nejenom o účastníky, ale zaznamenáváme současně úbytek externích 
vedoucích, kteří jsou klíčoví pro naši práci. Najití, zaškolení a zapracování nových lektorů je 
běh na dlouhou trať a jejich ztráty jsou obtížně nahraditelné.    

19. Zpráva o výsledcích hospodaření 

DDM ALFA získává finanční prostředky z více zdrojů. Za rok 2020 bylo dosaženo 
kladného hospodářského výsledku. Finanční prostředky byly se souhlasem zřizovatele 
rozděleny do fondu odměn a rezervního fondu. 

Na tvorbě rozpočtu se podílí: 
1. Pardubický kraj 

- přímá státní dotace na mzdy, 
- dotace soutěží vyhlášených MŠMT. 

2. Zřizovatel Magistrát Pardubice 
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- příspěvek na provoz, 
- příspěvek na celoroční a letní činnost. 

3. Úplata od účastníků pravidelné a příležitostné zájmové činnosti. 
4. Sponzorské dary. 
5. Vedlejší hospodářská činnost. 

Při provádění vlastních kontrol nebyly zjištěny nedostatky. Kontroly probíhaly 
v harmonogramu dle vnitřních směrnic. Kontrole podléhala pokladní kniha včetně 
inventarizace pokladní hotovosti, cestovní příkazy, objednávky, faktury, dohody o práci 
a pracovní činnosti, rozpočty akcí a veškeré další účetní doklady. 

V roce 2021 DDM ALFA eviduje významné snížení příjmů z důvodu uzavření provozu 
v souvislosti s virovou pandemií Covid-19. Uzavření provozu se odrazilo v úplatách od 
účastníků pravidelné a příležitostné zájmové činnosti a ve vedlejší hospodářské činnosti. 

 
20. Výsledky kontrol 
 

Ve školním roce 2020/2021 proběhly v DDM ALFA následující kontroly: 

- 21. října 2020 byla provedena následná kontrola hospodaření ve vybraných oblastech 
ze strany zřizovatele – Statutárního města Pardubice – bez závad. 
- 17. – 20. května 2021 byla provedena kontrola hospodaření ve vybraných oblastech za 
období 2019 - 2020 ze strany zřizovatele – Statutárního města Pardubice - Kontrolou 
nebyly zjištěny závažné nedostatky vyžadující přijetí opatření k nápravě. 
- 19. srpna 2021 proběhla kontrola výjezdového tábora Horní Bradlo ze strany Krajské 
hygienické stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích. Kontrolou byly zjištěny 
závady technického rázu na vybavení táborové základny. Provozovatel základny byl 
o výsledku kontroly informován a požádán o odstranění nedostatků. 

Zpráva o správních řízeních: 
Dle zákona č. 561/2004  Sb., školského zákona a zákona č. 500/2004 Sb., o správním 

řádu, neproběhlo ve školním roce 2020/2021 správní řízení, které by se týkalo stížnosti k práci 
a činnosti DDM ALFA. 
 
21. Závěr 
 

Činnost DDM ALFA ve školním roce 2020/2021 byla připravena a schválena dle plánů 
činnosti, které byly pedagogickou radou projednány a schváleny. Naší práci usnadnilo připojení 
a postupné propojení všech našich pracovišť – hlavní pracoviště ALFA, odloučené pracoviště 
DELTA a KD Hronovická. Možnost posílení interních a externích zaměstnanců na akcích 
včetně vzájemné výpomoci při výuce během pravidelné činnosti je nehraditelná. Navíc nám to 
umožňuje pořádat velké akce typu Zrcadlo umění, Polabinská pouť, Rozloučení s létem a řadu 
dalších. Vyšší počet kolegů využíváme také na pobytových akcích a letní táborové činnosti. 
KD Hronovická se svým zaměřením na kulturní oblast nám zpočátku dělalo obtíže. V současné 
době se obě aktivity – kulturní a školská daří skloubit dohromady. Navíc máme s kulturním 
domem plány, kdy očekáváme rozšíření aktivit do oblasti přednáškové v obou hlavních sálech.  

V ekonomické oblasti jsme splnili naše předsevzetí a vytvořili plně funkční hospodářské 
oddělení s jasně vymezenými pravomocemi. Rozšíření DDM o odloučené pracoviště DELTU 
ekonomický úsek značně zatížil, po přistoupení o KD Hronovická byla již situace neútěšná. 
Proto jsme hledali optimální řešení, kde v současné chvíli jsme přesvědčeni, že všechno funguje 
v pořádku. Chybí nám ještě určit pracovníka, která se bude věnovat důsledněji GDPR oblastem.  
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Propagace a celkově PR oblast byla posílena dalšími dvěma mladými externími 
vedoucími a dalším interním kolegou. Chápeme, že je to oblast, která je velmi důležitá pro naši 
práci. DDM je sice státní/příspěvkovou organizací, ale musí se současně pohybovat 
v soukromém sektoru, což není přirozeně jednoduché. V předchozích letech jsme byli schopni 
získávat sponzory pro tuto oblast formou darů nebo bezplatnými inzertními plochami. 
V současné době již tyto možnosti nejsou k dispozici. 

Webové stránky DDM ALFA prochází úpravami, které zajišťuje pracovník na DPP. 
Vlastní školský program Matrika je postupně softwarově upravován. Bohužel nemáme ale 
finanční prostředky na jeho nezbytné přepracování z důvodu jeho programového zastarání. 
Bude nás čekat nalezení jiného programu mezi externími nabídkami a postupném přechodu na 
jiný systém s úpravou webových stránek.  

V rámci Pardubických koníků, jsme dostali na starost organizaci akce „Zrcadlo umění“, 
která na rozdíl od předchozího roku nebyla zrušena. Museli jsem upravit její náplň s ohledem 
na možnou pandemii a musíme konstatovat, že proběhla výborně. V dalších letech plánujeme 
použít část nápadů z proběhlé akce a zakomponovat je do původního Zrcadla umění. 

Projekt Šablony II ve výši 3 970 000 Kč jsme ukončili s přijatelným výsledkem. Díky 
pandemickým omezením jsme neuskutečnili aktivity a museli vrátit pouhá necelá 4 procenta.  

Rozšíření výukových aktivit se projevuje především v technických a astrologických 
činnostech jako je např. legorobotice, elektrotechnice, rozvoji fotografie a vědě a technice 
v praxi. Byli jsme přizvání na uspořádání Mistrovství České republiky v Elektrotechnice, 
bohužel koronavirus tuto velkou příležitost zhatil. Doufáme, že v dalším roce se aktivita 
uskuteční. Dalším plánem je rozvoj legorobotiky formou soutěží v rámci České republiky. 
Problémem je zatím nedostatek vhodných robotů pro zajištění výuky této zajímavé technické 
oblasti, která přivádí do kroužků nejenom chlapce, ale i větší počet děvčat.     

Externí vedoucí zájmových útvarů díky pandemii prošli úbytkem počtů. Důvody jsou 
různé – změna nebo ztráta zaměstnání, odchod ze škol za prací, hledáním vyššího finančního 
ohodnocení. Situaci se snažíme řešit, ale není to jednoduché. Interní a externí kolegové vyučují 
vyšším počtem hodin, pokud se covidová situace zklidní, předpokládáme návrat části lektorů. 
Řešením je hledání zdrojů mezi dorůstajícími účastníky a lepším finančním ohodnocením. To 
je samozřejmě podmíněno vyšším počtem přihlášených dětí a mládeže a nalézáním dalších 
zajímavých kroužků jak pro aktivní odpočinek, tak pro rozšíření jejich vědomostí a znalostí. 
Doufáme ale, že zůstane standardní jádro těch, kteří s DDM léta spolupracují a mají tak značné 
zkušenosti. Certifikované 40 hodinové školení spojené se zkouškou a závěrečnou prací přineslo 
výsledky a kladné hodnocení ze strany externích vedoucích, kteří oceňují přínos školení pro 
jejich práci spolu se získáním dalšího vzdělání. Pokrok jsme zaznamenali v jejich kvalitě práce. 

Ekonomická situace byla stejně jako v předchozím roce stabilní. Záleží na zřizovateli 
a jeho prostředcích, které poskytuje na provoz a na státu, který poskytuje finance na mzdy. 
Hlavní pracoviště ALFA nemá k dispozici dostatek prostor pro poskytování pronájmů, 
odloučené pracoviště DELTA prostory nabízí, problémem je příspěvek zřizovatele. Nízký 
rozpočet bývalého DDM DELTA byl připočten k celkovému rozpočtu bez navýšení. Rozpočet 
krajského úřadu na mzdy není optimální v porovnání s ostatními kraji, především 
s Jihomoravským, Jihočeským, Plzeňským a Středočeským krajem včetně Prahy. Nízký počet 
interních pedagogů jsme tak nuceni vyvažovat vyšším počtem externích vedoucích, dochází 
tím k vynakládání vyšších mzdových prostředků. KD Hronovická je postaven z velké míry na 
samofinancování v rámci kulturních akcí různými formami spolupráce – pronájem, spolupráce 
nebo pořádání vlastními silami. Nedílnou součástí je spolupráce se zřizovatelem na pořádání 
velkých akcí, příjemnou kapitolou jsou akce pro seniory. Současná pandemická situace ale 
samofinancování KD zásadním způsobem narušuje, neobejdeme se bez pomoci zřizovatele.  
 
DDM ALFA, 29. 10. 2021 
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22. Přílohy 

 

22. 1. Seznam místností – hlavní pracoviště ALFA 

22. 2. Seznam místností – odloučené pracoviště DELTA 

22. 3. Seznam místností – odloučené pracoviště KD Hronovická 

22. 4. Venkovní sklady 
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22. 6. Nabídka zájmových útvarů 2020/2021 
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22. Přílohy 
 
Hlavní pracoviště ALFA 
 
Budova „A“ 
 
A 1 kancelář OTP Lieberzeitová, Neradová 
A 2 kancelář OE Pleskotová, Horáková 
A 3 kancelář OTJ Čumpl 
A 4 kancelář OHS Jiránek 
A 5 kancelář Služby dne příslušná Služba dne 
A 6 taneční sál Neradová 
A 7 sportovní sál Lieberzeitová 
A 8 malý taneční sál, 1. p. Lieberzeitová 
A 9 jazyková učebna I, 1. p. Čumpl 
A 10 jazyková učebna II, 1. p. Čumpl 
A 11 počítače, 1. p. Čumpl 
A 12 hudební učebna, 1. p. Jiránek 
A 13 atelier Pleskotová 
A 14 skleník Neradová 
A 15 krojovna Neradová 
A 16 kabinet OTP chlapci Lieberzeitová 
A 17 kabinet OTP dívky (šatna dívky) Lieberzeitová 
A 18 prostor (sklad) ping. stolů Lieberzeitová 
A 19 kabinet sportovního nářadí     Lieberzeitová 
A 20 prostor za kanceláří OTP, přízemí Lieberzeitová, Neradová 
A 21 kabinet OE, velký, 1. p. Pleskotová 
A 22 kabinet OE, malý, 1. p. Pleskotová 
A 23 kabinet venkovní OTJ, 1. p. Čumpl 
A 24 sklad HPM, 1. p. Lieberzeitová 
A 25 šatna 3, 1. p. Kadlečková 
A 26 únikový prostor, za kanceláří, 1. p. Pleskotová 
A 27 hlavní šatna přízemí Kadlečková 
A 28 šatna chlapci, přízemí Kadlečková 
A 29 šatna dívky, přízemí Kadlečková 
A 30 šatna 1 - l. p. Kadlečková 
A 31 šatna 2 - 1. p. (malá) Kadlečková 
A 32 úklid, WC dívky Kadlečková 
A 33  převlékárna – uklízečky Kadlečková 
A 34 úklid 1. p. Kadlečková 
A 35 vstupní prostor, přízemí Kadlečková 
A 36 chodba přízemí Kadlečková 
A 37 prostor pod schody (keramika) Pleskotová 
A 38 schody přízemí – 1. p., vlevo Kadlečková 
A 39 odpočinkový prostor, 1. p.  Kadlečková 
A 40 chodba 1. p. Kadlečková 
A 41 schody přízemí – 1. p., vpravo Kadlečková 
A 42 venkovní lodžie, přízemí  Kadlečková 
A 43 venkovní lodžie, l. p. Kadlečková 
A 44 prostor za mříží Kadlečková 
A 45 WC personál, kabinet OHT Kadlečková 
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A 46  WC personál, ateliér OE Kadlečková 
A 47 WC chlapci, přízemí Kadlečková 
A 48 WC dívky, přízemí Kadlečková 
A 49 WC dívky, 1. p. Kadlečková 
A 50 WC chlapci, 1. p. Kadlečková 

 
Budova „B“ 
 
B 1 ředitelna Adamů 
B 2 kancelář Theodorová, Skládalová 
B 3 kancelář Ondřejová 
B 4 dílna údržby Kadlečková, Martínek 
B 5 modelářská dílna Čumpl 
B 6 přírodověda Neradová 
B 7 přírodovědná klubovna Neradová 
B 8 keramická dílna Pleskotová 
B 9 keramická pec I. Pleskotová 
B 10 keramická pec II. Pleskotová 
B 11 hudební kabinet Jiránek 
B 12 sklad „CO“ Kadlečková 
B 13 sklad venkovní (Parking area) Kadlečková, Martínek 
B 14 garáž Čumpl, Martínek 
B 15 šatny I., II., III. Kadlečková 
B 16 úklid Kadlečková 
B 17 chodba Kadlečková 
B 18 spojovací hala mezi „A“ a „B“ Kadlečková 
B 19 chodba – zádveří Kadlečková 
B 20 WC personál Kadlečková 
B 21 WC dívky Kadlečková 
B 22 WC chlapci Kadlečková 

 
Budova „C“ 
 
C 1 kancelář „C“ Kadlečková, Vaško 
C 2 Klub ALFA Pleskotová 
C 3 ALFÍK Pleskotová 
C 4 kuchyň Lieberzeitová 
C 5 učebna elektrických kláves Jiránek 
C 6 kabinet krojovna Radost Neradová 
C 7 šatna Kadlečková 
C 8 chodba Kadlečková 
C 9 předsíň Kadlečková 
C 10 chodba – zádveří Kadlečková 
C 11 WC dívky Kadlečková 
C 12 WC chlapci Kadlečková 

 
Zahrada 
 
Z 1 Zahradní domek Neradová 
Z 2 Kotce pro zvířata Neradová 

 



34 

Odloučené pracoviště DELTA 
 
1 Terasa Komárek 
2 Astro kancelář  Komárek 
3 Astro učebna Komárek 
4 Astro knihovna Komárek 
5 Astro skládek Komárek 
6 Kopule Komárek 
7 Malý sál Šimon 
8 Sklad cvičeb. nářadí Šimon 
9 Skládek Petridesová 
10 Dětský klub Petridesová 
11 Archiv Petridesová 
12 Učebna Petridesová 
31 Sklad biologie Petridesová 
35 Učebna PC Šimon 
36 Učebna Petridesová 
38 Fotokomora Komárek 
39 Skládek HO Knollová 
40 Server Šimon 
41 Výpalovna Ducháčová 
42 Učebna Ducháčová 
43 Učebna výtvarná Ducháčová 
45 Učebna keramiky Ducháčová 
47 Učebna modelářů + hr. kruh Komárek 
60 Chytrá dílna Komárek 
61 Kancelář ředitele DDM Adamů 
62 Kancelář  Petridesová 
63 Kancelář - pedagog  Ducháčová 
65 Dílna domovník Martínek 
66 Kancelář Petridesová 
68 Mzdové oddělení Knollová 
69 Místnost za šatnou Knollová 
70 Šatna Knollová 
71 Sklad pod schody vestibul Martínek 
87 Velký sál Šimon, Komárek 
88 Kabina Šimon, Komárek 
 WC Martínek, Knollová 
89, 90 Skládky ve velkém sálu Martínek 
91, 92 Kancelář – ICM Šimon, Daněk 
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Odloučené pracoviště KD Hronovická 
 
KD 1 Velký sál – přízemí Ondřejová 
KD 2 Malý sál – 1. patro Ondřejová 
KD 3 Jeviště – přízemí Ondřejová 
KD 4 Jeviště – salonek – přízemí Ondřejová 
KD 5 Kancelář – velká – 1. patro Ondřejová 
KD 6 Kancelář – malá – 1. patro Ondřejová 
KD 7 Recepce – přízemí Kulhánek 
KD 8 Šatna – hlavní – suterén Ondřejová 
KD 9 Šatna – muži – suterén Ondřejová 
KD 10 Šatna – ženy – suterén Ondřejová 
KD 11 Šatna – pod jevištěm – sut. Ondřejová 
KD 12 Bar – přízemí Kulhánek 
KD 13 Bar – 1. patro Kulhánek 
KD 14 Dílna údržby – suterén Kulhánek 
KD 15 Rozvodna – hlavní – sut. Kulhánek 
KD 16 Rozvodna – vedlejší – sut. Kulhánek 
KD 17 Technické studio – přízemí Kulhánek 
KD 18 Catering – suterén Ondřejová 
KD 19 Sklad – bar – přízemí Kulhánek 
KD 20 Sklad – přízemí Kulhánek 
KD 21 Úklidová komora – přízemí Ondřejová 
KD 22 Balkon – 1. patro Ondřejová 
KD 23 Chodba – přízemí Ondřejová 
KD 24 Schodiště  Ondřejová 
KD 25 Chodba – 1. patro Ondřejová 
KD 26 WC – muži – přízemí Ondřejová 
KD 27 WC – ženy – přízemí Ondřejová 
KD 28 WC – těl. post. – přízemí Ondřejová 
KD 29 WC – 1. patro – Bar Ondřejová 
KD 30 WC – 1. patro  Ondřejová 

 
S1 Sklad velký – J. Palacha Ondřejová 
S2 Sklad malý – Závodu Míru Pleskotová 

 



Dům dětí a mládeže - BETA a 
odloučené pracoviště KD Dubina 



HODNOTÍCÍ ZPRÁVA 

DDM BETA Pardubice 

ŠKOLNÍ ROK 2020/2021 
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1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 

a) Název zařízení:    Dům dětí a mládeže BETA Pardubice  
    k 1. 1. 2018     hlavní pracoviště: Štolbova 2665, 530 02 Pardubice 
      odloučené pracoviště: J. Zajíce 983, 530 12 Pardubice 
b) Zřizovatel:     Statutární město Pardubice 
c) Právní forma:    příspěvková organizace 
d) IČO:     72051159   
e) Ředitelka:     Mgr. Miriam Lukešová, jmenována 1. 9. 2020 
f) Rozhodnutí o zápisu  
   do rejstříku škol a školských zařízení: č. j. SpKrÚ 63420/2009 OŠKT 
   k 1. 2. 2018     č. j. KrÚ 2441/2018, SpKrÚ 80060/2017 
   

2. CHARAKTERISTIKA ZAŘÍZENÍ 

Dům dětí a mládeže BETA Pardubice je školským zařízením Statutárního města Pardubice 
s celoročním provozem. Je určen pro všechny, kteří si v pestré nabídce volnočasových aktivit najdou 
tu svoji, chtějí se něčemu novému naučit, chtějí si najít nového kamaráda či koníčka, nebo si 

odpočinout od starostí, případně objevit v sobě skrytý talent.  
Výchovně-vzdělávací činnost DDM BETA pro děti, žáky, studenty i další zájemce je každoročně 

uskutečňována formou pravidelné zájmové činnosti (zde najde svůj program na obou pracovištích 

přibližně 1700 účastníků týdně), dále formou příležitostné a spontánní činnosti, soutěžemi, 

přehlídkami, individuální poradenskou i prázdninovou činností.  
Tradičně v zaměření zájmových útvarů převažují kroužky hudební, taneční, pohybové a výtvarné. 

V letošním školním roce bylo připravováno rozšíření nabídky zájmových útvarů s cílem reagovat na 
poptávku a situaci ve společnosti.  

Veškerá činnost probíhá pod vedením zkušených pedagogů a odborníků z praxe. 
 

3. PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ 

3.1 Interní zaměstnanci v DDM BETA 

Jméno Funkce 
Vzdělá

ní 

 

Úvazek V DDM BETA 

Mgr. Miriam Lukešová ředitelka, PVČ VŠ 1 rok 1 
Mgr. Tereza Černá vedoucí OPV, PVČ VŠ 3,5 roku 1 
Mgr. Barbora Komínková  PVČ VŠ 14 let 1 

Jana Línková 
vedoucí OHV, PVČ 
do 31. 12. 2020 SŠ 10 let 1 

Jitka Folbrechtová vedoucí OEV, PVČ SŠ 17 let 1 
Eva Zemanová PVČ, do 31.12 2020 SŠ 3 roky 1 
Mgr. Iveta Zemanová PVČ, propagace, od 1. 1. 2021 VŠ 0 let 0,5 

Ing. Vít Hořeňovský 
vedoucí OHV, PVČ, od 1. 1. 
2021 VŠ 0 let 0,5 

Marie Stará 
vedoucí hospodářského 
oddělení do 31. 7. 2021 SŠ 34 let 1 

Olga Bíšková uklízečka  ÚO 1,5 roku 0,75 
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Mgr. Lenka Krištofíková  ekonomka  VŠ 1,5 roku 0,5 
Libor Hoch správce budovy, údržba ÚO 21 let 0,25 

 

Jméno Funkce Vzdělání 

 

Úvazek v DDM BETA 

Ing. Zora Hrabaňová vedoucí o.p.Dubina, PVČ VŠ 15 let 1 
Bc. Jana Radostová vedoucí OHV, PVČ VŠ 3,5 roku 1 
Ing. Jana Ševčíková vedoucí OEV, PVČ VŠ 2,5 roku 1 
Hana Kudrnová vedoucí OPV, PVČ SŠ 10 let 1 
Bořivoj Chaloupka školník, údržba  ÚO 1,5 roku 0,75 
Pavlína Kurečková uklízečka – do 31.12.2020 ÚO 3 roky 0,5 
Magda Rjapošová Uklízečka – od 1. 2. 2021 ÚO 0 let 0,5 
 

3.2. Externí zaměstnanci DDM 

Externí zaměstnanci jsou důležitou a podstatnou částí personálního zabezpečení zájmových 

útvarů. S DDM BETA Pardubice dlouhodobě spolupracují desítky externistů, od studentů 

konzervatoře po zkušené odborníky z praxe. Část externích vedoucích je bývalými žáky DDM, 
přinášejí nové podněty a nápady pro práci s dětmi spousta z nich je navíc našimi bývalými žáky. 
V průběhu školního roku 2020/21 si čtyři naši vedoucí doplnili pedagogické vzdělání formou 
absolvování akreditovaného kurzu prostřednictvím CVV Pardubice.  
 

V tomto školním roce s námi spolupracovalo celkem 43 externistů, z toho 10 mužů a 33 žen. 4 
lektoři zatím nedosáhli plnoletosti a pracovali proto pod dohledem pedagoga volného času. 
 

Věkové složení externistů popisuje následující tabulka a připojený graf. Je velmi pozitivní, že 

převážnou část externích spolupracovníků tvoří lidé do 30 let, s perspektivou dlouhodobé spolupráce.  
 
Věk Počet vedoucích % 
do 18 let 4 9% 
18 - 30 let 25 58% 
30 - 45 let 7 16% 
nad 45 let 7 16% 
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4. DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ  

 

Vzdělávání pedagogických pracovníků probíhalo v rámci možností podle plánu DVPP 
2020/2021. Mnoho seminářů, na kterých byli PVČ přihlášeni k prohlubování kvalifikace, se kvůli 

protiepidemickým opatřením vlády neuskutečnilo, některé byly převedeny do online formy.  
Interní pracovníci DDM BETA Pardubice se zúčastnili těchto vzdělávacích akcí: 
 

• Studium pro ředitele školských zařízení, CCV Pardubice – Mgr. Miriam Lukešová 
• GDPR, 2K Consulting – všichni zaměstnanci  
• BOZP, PO – Mgr. Milan Plecháček – všichni zaměstnanci  
• Základy první pomoci, resuscitace, FZS Univerzity Pardubice – všichni zaměstnanci 
• Specifika online výuky, DACOMM – všichni pedagogové DDM 
• Jak postupovat při nepříjemném rozhovoru, Mgr. Žáčková – všichni PVČ  
• Vývoj dětské kresby, CCV – Jitka Folbrechtová, Iveta Zemanová, Jana Línková, Jana 

Radostová 
• Winter Disco camp, Beethoven D.C. – Barbora Komínková 
• Bločkování, Aladine – Jana Ševčíková, Zora Hrabaňová 
• Práce s polymerovou hmotou, Aladine – Jana Ševčíková, Zora Hrabaňová 
• Výtvarný kurz, Aladine – Jana Radostová 

 

5. PRAVIDELNÁ ZÁJMOVÁ ČINNOST  

 

Ve školním roce bylo v DDM BETA naplněno k 31. 10. 2020 celkem 236 zájmových útvarů 
na všech odděleních. K 31. 10. 2021 bylo přihlášeno celkem 1533 účastníků. Stabilní zájem jsme 

zaznamenali o zájmové vzdělávání u dětí školního věku, největší poptávka pak byla po zájmových 
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útvarech na oddělení pohybové výchovy, zejména Taneční centrum BETA a Pohybové studio Hroch 
jsou velmi oblíbené. Díky skvělému vedení tréninků a mnoha výborným výsledkům, kterých oba 
soubory dosahují v soutěžích je o členství v nich velký zájem. 

Během přísných protiepidemických opatření, kdy děti nemohly prezenčně navštěvovat 

kroužky, probíhala činnost více než 60 % útvarů online formou. Přestože zájem dětí o online aktivity 
v jarních měsících značně upadal, podařilo se nám zůstat v kontaktu s většinou našich účastníků 

zájmového vzdělávání 
 

Počet zájmových útvarů a jejich naplněnost na odděleních DDM ke konci školního roku: 

 

DDM BETA - oddělení Počet ZÚ Počet účastníků k 30. 6. 21 

Pohybová výchova 64 993 

Hudební výchova 131 199 

Estetická výchova 41 296 

Celkem 236 1488 

 

6. PŘÍLEŽITOSTNÁ ČINNOST 

 

Většina příležitostných akcí, které byly připravovány pro školní rok 2020/2021(koncerty, 
výstavy, taneční vystoupení, soutěže apod.) musela být zrušena kvůli opatřením vlády v souvislosti 
s pandemií covid-19.   

Kolektiv pedagogických pracovníků na situaci reagoval přípravou a realizací venkovních 

výukových programů pro školky, školy a družiny. Ve městě bylo postupně připraveno několik tras 

venkovních her. Na oknech a výlohách budov probíhaly výstavy prací účastníků zájmového 
vzdělávání.  

 
Celkem jsme s 3461 účastníky uspořádali 68 příležitostných akcí.  

 
 

Výukové programy a pořady, přehlídky  
a soutěže vyhlášené DDM Štolbova 

Počet akcí Počet účastníků 

VP – oddělení estetiky 42 995 

Venkovní hry 10 368 

Pěvecká soutěž Pardubické štěbetání  zrušena 

Výtvarná soutěž – Pohádkový sen 1 122 

Taneční soutěž Beta dance 2020  zrušena 

 49. ročník Ligy škol v orient. běhu ZŠ  zrušena všechna 4 kola 

Perníkový festiválek  zrušen 
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Mezi další oblíbené a úspěšné příležitostné akce patří: 

- Tvořivé dílny pro seniory ve spolupráci se zřizovatelem, celkem bylo uspořádáno 6 dílen /  
  odpadly 4 dílny, které nahradíme v podzimních měsících nového školního roku 
- Velký dětský karneval v ABC klubu – zrušen 
- Karneval pro veřejnost DDM BETA o. p. Dubina – zrušen 

- Účast děvčat z kroužků TC BETA na tanečních pohárových soutěžích – byla zrušena  
- Účast tanečníků z kroužků PS Hroch na tanečních postupových soutěžích – proběhly pouze  

  online soutěže sólo a dua 

- Účast dětí z kroužku country tanců Virginia na tanečních soutěžích – byly zrušeny 
- Účastí našeho hasičského kroužku na akcích pro veřejnost – Hasičský den na letišti, Noc  
  vědců na univerzitě 
- Výlety a besídky Kontaktního klubu  
- Hudební koncerty v průběhu celého školního roku – závěrečné koncerty zrušeny 
- Akademie DDM BETA o. p. Dubina – závěrečný pořad oddělení pohybové a hudební  
  výchovy – musel být zrušen 

- Výstavy prací našich výtvarníků a keramiků na konci školního roku – zrušeno 

- „Indiánské prázdniny“ – tradiční tvoření s dětmi v motolské nemocnici – zrušeno 

 

 

7. LETNÍ TÁBORY 

 

Ve školním roce 2020/2021 jsme uspořádali 1 pobytový tábor pro keramiky a výtvarníky.  
Příměstských táborů bylo 13. Celkem se prázdninových aktivit zúčastnilo 360 účastníků.  
 

Název tábora Termín 
Počet 

účastníků 
Počet 

vedoucích 

Hasičský tábor 7. - 9.7. 10 1 
Tábor Kontaktní klub 12. – 16. 7. 9 1 
Příroda v Betě voní, chutná, baví nás 12. – 16. 7.           29             3 
Keramické tvoření 12. – 16 7. 27 2 
Taneční tábor TC BETA1 12. – 16. 7. 35 3 
Rozmarné léto 19. – 23. 7. 25 3 
Na krok zpátky do pohádky  26. – 30. 7. 13 3 
Sportovně-taneční tábor PS Hroch 9. – 13. 8. 53 7 
Sportovní tábor Na Špici 9. – 13. 8. 18 2 

Taneční tábor TC BETA 2 16. – 20. 8.                      40 4 
Výpravy za zvířátky 16. – 20.8. 22 3 
Krok za krokem celým rokem 21. – 28. 8. 20 2 
Šikulové a akci 23. – 27. 8. 26 3 
„Ten dělá to a ten zas tohle … “ 
Pobytový tábor 23. – 27. 8. 33 7 

Celkem  14 táborů 360 44 
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8. DALŠÍ ČINNOST ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ 
 

Osvětová, informační a individuální činnost 

Zahrnuje informativní schůzky a jednání s externími vedoucími, osvětu a informovanost 
rodičů, všechny pedagogické a pracovní porady v domě dětí. Koordinační porady v rámci 
Pardubického kraje a porady určené ředitelům příspěvkových organizací města.  

 
Spontánní činnost  

Spontánní činnost zahrnuje zejména využití kluboven na stolní tenis. Byly využity spíše 

výjimečně i s ohledem na situaci, kdy byl větší část roku DDM pro veřejnost uzavřen. Pro rodiče 

čekající na své děti byl na chodbě v 1. patře budovy Dubina umístěn kulečníkový stůl.  
 

9. ORGANIZACE SOUTĚŽÍ A PŘEHLÍDEK  

 
Situace s olympiádami a dalšími soutěžemi vyhlašovanými MŠMT byla poměrně dlouho nejasná. 

Až na přelomu kalendářního roku bylo rozhodnuto, které soutěže a jakou formou budou probíhat. 

Zároveň proběhla změna financování organizace soutěží, od tohoto ročníku každý organizátor žádá o 

dotaci individuálně.  
 

 
Vzhledem k omezením bylo po dohodě s ostatními organizátory a na základě pokynů MŠMT 

pořádáno celkem 10 soutěží MŠMT – 4 kola okresní a 6 krajských, s celkovou účastí 139 dětí. 
  

Ostatní kola soutěží byla s ohledem na Covid-19 zrušena. Stejně tak většina tanečních soutěží a 
přehlídek.  

 

10. SPOLUPRÁCE S JINÝMI ZAŘÍZENÍMI A ORGANIZACEMI   

 

Školy, mateřské školy 
 

DDM úzce spolupracuje s mateřskými a základními školami, zejména nabídkou výukových 

programů zaměřených na výtvarné a pracovní činnosti. Do programu pro školy byly zařazeny 
preventivní výukové pořady. Průběžně probíhala poradenská a konzultační činnost pro děti i dospělé, 
vedoucí táborů i dětských kolektivů, pro učitele i rodiče, pro studenty, pracovníky SVČ apod.  

V průběhu protipandemických opatření učitelky MŠ a ZŠ ocenily venkovní hry a výukové 

programy „v obálkách“, kdy si děti podle návodů vyrobily z dodaného materiálu třeba adventní 

kalendář.  
Dobrá spolupráce se školami se projevila při přípravě soutěží vyhlašovaných MŠMT. 
Od 1. ledna 2016 máme v budově DDM BETA Štolbova ul. nájemce ZŠ V Pohybu. Spolupráce s 

vedením školy je dobrá. Ve školním roce 2020/2021 zajišťovala škola vzdělávání pro 35 dětí. 

Vyučování probíhá v prostoru 2. NP. 
 
Nabídka pro dospělé 
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V nabídce DDM BETA nechyběly kurzy pro studenty i dospělé (cvičení pro dospělé, tanec pro 
rodiče, keramika i kreativní činnosti – aranžmá, tisk na textil, drátkování, enkaustika a jiné). 
 
 
 
Kultura pro všechny 
 

DDM BETA se jako jedna z organizací poskytujících vzdělávání a trávení volného času pro 

děti i dospělé obyvatele města Pardubice zapojila do projektu SmP „Kultura pro všechny“, jehož cílem 

je mj. odstraňovat bariéry v přístupu ke kultuře a vzdělávání. Připravili jsme nabídku pro seniory, 

handicapované a pro děti cizinců. Absolvovali jsme zážitkový seminář v centru Kosatec zaměřený na 

účinnou pomoc handicapovaným spoluobčanům při jejich účasti na námi pořádaných akcích. 
 
ABC klub  
 

Nedílnou součástí budovy DDM BETA Pardubice je ABC klub  s prostory – velký sál se čtyřmi 

šatnami pro účinkující, přísálí a kavárna. Dlouholetý nájemce těchto prostor, firma A. C. IN ukončila 

svoji nájemní smlouvu k 31. 10 2020.  
Vzhledem ke covidovým opatřením bylo výběrové řízení na nového nájemce vyvěšeno po 

dohodě se zřizovatelem k 1. 7. 2021.   Do výběrového řízení se přihlásili dva zájemci – firma RYPE a 
ZŠ V Pohybu. Výběrová komise vybrala jako vítěze společnost RYPE, s níž byla podepsána nová 

nájemní smlouva.  
 

 
 
 
 
Magistrát, městské obvody a další spolupráce 
 

Již řadu let spolupracujeme s Magistrátem města Pardubice. V tomto školním roce byla 

většina dříve tradičně pořádaných akcí zrušena. Nicméně zůstáváme v kontaktu a věříme, že na 
spolupráci znova navážeme v rámci možností. 

Velmi dobrá je oboustranně užitečná spolupráce s městskými obvody 1 a 3, kde jsou 
umístěna pracoviště DDM. 

Rádi bychom pokračovali ve spolupráci s Krajskou knihovnou, Nemocnicí Pardubice, kluby 
seniorů, Dětským centrem Veská. S těmito organizacemi byla v letošním školním roce spolupráce 

znemožněna.  
 
11. PROPAGAČNÍ ČINNOST 
 

Na začátku školního roku 2020/21 byl diskutován, vypracován a odsouhlasen Plán 

komunikace a propagace DDM BETA Pardubice. Součástí plánu byla provedená SWOT analýza, 

identifikace cílových skupin a komunikačních kanálů. Na základě těchto údajů jsme stanovili plán 

propagace. Úspěšně se podařilo medializovat Andělský rekord, kdy o DDM informoval nejen 
regionální, ale také celostátní tisk a ČRo Pardubice.  

Důraz klademe na aktuální webové stránky, osobní komunikaci s rodiči dětí, komunikaci na 

sociálních sítích a informování o našich úspěších a novinkách v práci DDM.  
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V průběhu školního roku byl též proveden audit užívání loga, kdy tiskopisy, webové stránky, 
nástěnky apod. se starým logem byly nahrazeny aktuální verzí, aby se zbytečně netříštilo povědomí o 

značce DDM BETA.  
Důležitými informacemi pro další směřování propagace DDM byl provedený průzkum 

spokojenosti zákonných zástupců dětí s kroužky a tábory pořádanými DDM. Kromě toho, že nás 

potěšila obecně vysoká celková spokojenost, přinesl nám průzkum několik zajímavých podnětů a 

námětů na zlepšení. Průzkum spokojenosti chceme provádět opakovaně každý rok, porovnávat mezi 

sebou výsledky a promítat je do další práce.  
 

 

12. MATERIÁLNĚ-TECHNICKÉ ZAJIŠTĚNÍ 

 

V současné době je hlavní budova DDM BETA ve Štolbově ulici majetkem Statutárního města 

Pardubice, od 1. 1. 2014 je ve výpůjčce.  
 
Druhá polovina školního roku byla ve znamení příprav na rekonstrukci, kdy byly zahájeny a do 

konce prázdnin téměř dokončeny dva velké projekty – generální oprava střechy celého objektu a 

výměna všech oken a dveří na vnějším plášti budovy. Rekonstrukce proběhla ve spolupráci 

s Odborem majetku a investic Magistrátu Statutárního města Pardubice, který zajistil výběrové řízení 

a také stavební dohled nad oběma projekty. Na tyto stavební úpravy navazovaly změny vnitřních 

prostor – výměna nábytku, podlahových krytin, změny dispozic a vybavení.  
 

Od ledna 2018 máme ve výpůjčce objekt bývalého kulturního domu na Dubině,  
ul. Jana Zajíce, dnes odloučené pracoviště DDM BETA Pardubice. V letošním školním roce proběhla 
generální revize vzduchotechniky. Dále proběhly drobné úpravy vnitřních prostor s cílem zpříjemnit 

prostředí a přizpůsobit ho prostředí pro děti. 
 
 Díky nové smlouvě s nájemcem ABC klubu využíváme dva dny v týdnu velký sál pro taneční 

tréninky. Rozvrh se podařilo vytvořit bez potřeby pronájmu tělocvičen v jiných objektech. Naopak 
některé sály a učebny jsou využívány krátkodobými nájemci a tyto příjmy z doplňkové činnosti nám 

tak přispívají na náklady na provoz.  
 

13. EKONOMICKÉ ZAJIŠTĚNÍ ČINNOSTI 

 

Vzhledem k vícezdrojovému získávání finančních prostředků pro činnost DDM BETA se podařilo 

zajistit celý průběh školního roku 2020/2021 bez problémů a bylo dosaženo kladného hospodářského 

výsledku. Finanční prostředky byly se souhlasem zřizovatele převedeny do rezervního fondu. 
Na tvorbě rozpočtu se následujícím způsobem podílely:   
1. Pardubický kraj     - přímá státní dotace 
2. MŠMT      - dotace soutěží vyhlášených MŠMT 
2. Zřizovatel Statutární město Pardubice  - příspěvek na provoz organizace   
                                 - příspěvek na volnočasové aktivity    
3. Úplata od účastníků pravidelné i příležitostné zájmové činnosti 
4. Sponzorské dary 
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14. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH KONTROL A INSPEKCE 

 

Ve školním roce 2020/2021 neproběhla v DDM BETA Pardubice žádná kontrola kromě povinných 

revizí a kontroly BOZP. 
 

15. ZÁVĚR 

 

Školní rok 2020/2021 byl stejně jako předchozí rok ve znamení omezení činnosti. Kromě toho, že 

jsme se snažili být co nejvíce v kontaktu s dětmi a dalšími účastníky zájmového vzdělávání, 

připravovali jsme nové aktivity přizpůsobené protocovidovým opatřením, tak jsme také připravovali 

nové kroužky pro následující školní rok. Nově tak u nás budou vyrůstat malí kutilové, kuchtíci nebo 

herci.  
 
Věříme, že jak nové aktivity, tak i upravené prostory budou děti moci využívat bez omezení a budou 
tak rozvíjet své talenty a trávit smysluplně volný čas.  
 

 

 

 

 

 

Vypracovala   

 

 
V Pardubicích 9. 10. 2021                                    Mgr. Miriam Lukešová 
       Ředitelka DDM BETA Pardubice   
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