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1. Úvodní slovo
Vážení,
předkládám výroční zprávu obecně prospěšné společnosti Mělnické kulturní centrum – MEKUC – za rok 2014. V tomto roce vstoupila společnost do třetího roku své existence jako leader, který hraje v oblasti poskytování kulturních a vzdělávacích služeb na Mělníku významnou roli.
Mělnické kulturní centrum poskytuje kvalitní služby ve všech svých pobočkách, kterými jsou Masarykův kulturní dům, Městská knihovna Mělník,
Turistické informační centrum a galerie Ve Věži. S každým rokem přicházíme s novými projekty a svou nabídku postupně rozšiřujeme. Z ohlasů
našich návštěvníků je zřejmé, že se nám daří být otevřenou a přátelskou společností, do jejíchž poboček se mělničtí pravidelně vrací.
Dominantní postavení potvrdilo Mělnické kulturní centrum v roce 2014 i při organizaci velkých městských akcí a projektů. MEKUC se stal, vedle
města Mělníka, spolupořadatelem Mělnického vinobraní 2014. Vůdčí roli v organizaci hrál i při pořádání Mělnického kulturního léta a Mělnických vánočních trhů. Ve spolupráci s jinými organizacemi a sdruženími se MEKUC zapojuje do mnoha dalších aktivit, které se ve městě konají.
S potěšením konstatuji, že podmínky pro poskytování služeb v oblasti kultury a pro pořádání a organizování kulturních projektů zůstaly
v Mělníku velmi dobré i po podzimních volbách do městského zastupitelstva. Značná podpora města Mělníka, jehož představitelé kultuře věnují
velkou pozornost, napomáhá udržet iniciativní občanskou společnost, která se prostřednictvím neziskových subjektů aktivně zapojuje do života
ve městě.
Můj dík patří všem zaměstnancům i dobrovolníkům a členům správní a dozorčí rady společnosti. Děkuji také městu Mělník za finanční i jinou
podporu, kterou nám poskytuje a bez níž bychom naše služby nemohli nabízet. Bez odhodlání, nasazení, aktivity a podpory všech uvedených by
se Mělnickému kulturnímu centru o.p.s., nepodařilo vybudovat tak silnou pozici, kterou nyní ve městě zastává.

Radka Kareisová
ředitelka společnosti
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2. O společnosti
2.1. Poslání a principy
Mělnické kulturní centrum, obecně prospěšná společnost (o.p.s.), byla městem Mělníkem zřízena za účelem zajišťování kulturní a vzdělávací činnosti, zajišťování úkolů
vyplývajících ze zákona o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihoven
a informačních služeb v platném znění a k zajištění celoročního provozu Turistického
informačního centra v Mělníku. Posláním společnosti je zabezpečovat všem občanům
a institucím přístup ke kulturním hodnotám a informacím v knihovních a informačních
fondech, zajišťovat přístup ke kultuře a vzdělávání a poskytovat ucelený soubor turistických informací o městě Mělníku a jeho okolí.
Hlavním cílem společnosti je vytvářet živé, pulsující centrum kulturního a společenského dění města Mělníka a poskytovat zde kulturní a vzdělávací služby. Spojením svou
činností zcela odlišných středisek (kulturní dům, knihovna, galerie a turistické centrum)
do jedné společnosti je akcentována možnost aktivně působit na široké spektrum obyvatel města. Činnost Mělnického kulturního centra by měla být nosným pilířem kulturního,
uměleckého i vzdělávacího dění ve městě a garancí dostupnosti kulturních služeb. V rámci
MEKUC jsou dodržovány tyto principy:
otevřenost – poskytování kulturních a vzdělávacích služeb pro všechny věkové a sociální skupiny obyvatel,
spolupráce s komunitou – poskytování zázemí pro práci lokálních spolků a sdružení
a vzájemná spolupráce při pořádání akcí přesahujících činnost MEKUC,

V souvislosti s převzetím a provozováním Turistického informačního centra nedošlo ani
v roce 2014 k posunu ve vymezení kompetencí MEKUC v oblasti cestovního ruchu a propagace města. Koncem roku 2014 se otevřela diskuse na toto téma se zástupci města. Cílem
pro následující roky je jasnější definování a rozdělení kompetencí v této oblasti, navázání
užší spolupráce s městem.
Městská knihovna Mělník provozuje svou činnost v nevyhovujících prostorách vily Karoly. V dalším roce chceme otevřít debatu na toto téma. Střednědobým cílem je nalezení
nových prostor pro knihovnu ve spolupráci s městem a její následné přestěhování do prostředí odpovídajícího požadavkům na provoz moderní knihovny. Střednědobým cílem je
také rekonstrukce divadelního sálu Masarykova kulturního domu.
V delším horizontu by se MEKUC měl stát mimo jiné i tvůrčím centrem, kde budou vznikat vlastní umělecké projekty realizované v rámci činnosti Masarykova kulturního domu,
galerie Ve Věži, anebo jako projekty města Mělníka.

Základní informace:
Název: Mělnické kulturní centrum, o.p.s.
Sídlo: U Sadů 323, 276 01 Mělník
IČ: 242 101 37

propojování činností a zájmů – v MEKUC jsou připravovány a realizovány programy i napříč jednotlivými středisky,

DIČ: CZ 242 101 37

důraz na kvalitu poskytovaných služeb – kvalita je stejně důležitým kritériem jako
očekávaný zájem návštěvníků,

Zakladatel: město Mělník

identifikace a atraktivita – informování o aktivitách MEKUC jasnou a nezaměnitelnou formou s cílem přesvědčit obyvatele Mělníka o kvalitní kulturní nabídce v jejich okolí.

Právní forma: obecně prospěšná společnost
Registrace: Městský soud v Praze, oddíl O, vložka 874

2.2. Budoucí cíle a cíle splněné
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Mělnické kulturní centrum, o.p.s. je největší a nejvýznamnější společností poskytující
kulturní služby na Mělníku. MEKUC využil svého silného postavení a zaujal pozici leadera
při organizaci velkých městských projektů, jakými jsou Mělnické kulturní léto, Mělnické vinobraní či vánoční trhy. V této pozici se MEKUC stal přínosným partnerem pro odbor kultury a školství, který organizaci městských akcí koordinuje, a splnil tak jeden ze svých cílů
z předchozích let.
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3. Lidé ve společnosti
Střediska o.p.s.

3.1. Řídící orgány společnosti

Mekuc

V průběhu roku 2014 nedošlo ke změnám ve složení správní a dozorčí rady.

Masarykův kulturní dům

Správní rada

Městská knihovna Mělník

Bc. Vladimír Líbal – předseda správní rady

Turistické informační centrum

MVDr. Ctirad Mikeš

galerie Ve Věži

Mgr. Petr Volf

Společnost nemá organizační složku v zahraničí.

Mgr. Milan Schweigstill
Ing. Jiří Čermák
Mgr. Zuzana Jansová
Jarmila Erbanová
Anna Oppitzová
Ing. Petr Širc
Dozorčí rada
Mgr. Ondřej Tichota – předseda dozorčí rady
Ing. Jan Faltys
Ing. Iva Šourková
Ředitelka společnosti: Ing. Radka Kareisová

3.2. Zaměstnanci, externí spolupracovníci a dobrovolníci
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V roce 2014 pracovalo v MEKUC na hlavní pracovní poměr 26 zaměstnanců, 6 resp.
5 z nich na zkrácený pracovní úvazek. V květnu odešla uklízečka z MKD na základě dohody
o rozvázání pracovního poměru uzavřené na vlastní žádost. Uvolněné pracovní místo bylo
obsazeno v červnu. Pracovní úvazek byl prodloužen na 40 hodin týdně. V říjnu odešla lektorka knihovní dílničky na mateřskou dovolenou, její místo bylo obsazeno v témže měsíci.
Dva zaměstnanci pracovali na místech vyhrazených pro uchazeče o zaměstnání.
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4. Aktivity společnosti,
poskytování služeb
V průběhu roku 2014 pracovala ve společnosti řada pracovníků na základě dohod o provedení práce. Celkem jich bylo 25. Dohody byly uzavírány s uvaděčkami a lektorkami
jazykových kurzů, pracovníky v oblasti PR a zpracovávání textů, technickými asistenty, dozorci při mimořádných akcích, uklízečkami pracujícími nad rámec běžného úklidu
a v souvislosti s přípravou a organizací Mělnického vinobraní. Nově byla na DPP zaměstnána také pracovnice na pozici dramaturg filmových programů.
Některé služby jsou ve společnosti poskytovány na základě stálé externí spolupráce.
Mezi externí spolupracovníky patří hlavní účetní, jejíž kompetence v oblasti ekonomiky
a daňového poradenství jsou určeny smlouvou a vnitřními předpisy společnosti. Externě
spolupracuje na jednotlivých projektech MEKUC také s kurátorkou a produkční výstav
v galerii Ve Věži. Dlouhodobá externí spolupráce je uzavřena i s dalšími subjekty, které
poskytují služby dlouhodobě, ale nepravidelně na základě potřeb společnosti.

Adresa: U Sadů 323, Mělník
Odpovědnost za středisko: Ing. Radka Kareisová, ředitelka MEKUC, o.p.s.
Masarykův kulturní dům, mimořádná funkcionalistická stavba, je od roku 2008 státem chráněnou kulturní památkou, stejně tak jako socha prezidenta T. G. Masaryka od
Vincence Makovského (bronzový odlitek), která je dominantou vstupního prostoru MKD.
Masarykův kulturní dům (dále také MKD) je největším multifunkčním zařízením ve městě. Poskytuje širokou nabídku služeb v oblasti kultury, volnočasových aktivit, vzdělávání a
společenských aktivit. Cílem je zprostředkovat programovou nabídku návštěvníkům všech
věkových kategorií v takové kvalitě a rozmanitosti, aby význam činnosti MKD přesahoval
hranice města Mělníka.

Na základě dohody s úřadem práce byla v roce 2014 v MEKUC vytvořena dvě společensky účelná místa vyhrazená pro uchazeče o zaměstnání. Od února 2014 vznikla ve
společnosti samostatná pozice pokladní vstupenek. Osobní náklady, které tím společnosti
vznikly, hradily na základě žádosti společnosti úřad práce (formou příspěvku na společensky účelné místo vyhrazené pro uchazeče o zaměstnání) a městský úřad formou navýšení
dotace.

4.1.1. Programová nabídka MKD

V rámci projektu Odborné praxe pro mladé do 30 let byl od 1. června 2014 ve společnosti zaměstnán další uchazeč o zaměstnání. Cílem projektu je rekvalifikovat mladé nezaměstnané a umožnit jim praxi ve vybrané a předem určené oblasti, kterou bylo v MEKUC
zvučení, osvětlování a technická podpora pořádaných akcí. Zaměstnanci na odborné praxi
se v prvních měsících plně věnoval mentor z řad zaměstnanců MEKUC. Náklady na zaměstnance i mentora nesl úřad práce. Společnost čerpala od úřadu práce dotaci ve výši
278 tis. Kč

Divadelní a taneční přestavení pro dospělé

V průběhu roku 2014 vykonávaly povinnou studentskou praxi v MEKUC dvě
studentky.
Dobrovolníci
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4.1. Masarykův kulturní dům

Také v roce 2014 odpracovali pro MEKUC řadu hodin dobrovolníci, kterým patří za jejich práci velký dík. Dlouhodobě se příliš nedaří získat pro společnost dobrovolníky z řad
středoškolských studentů, o které MEKUC usiluje s přáním vybudovat u studentů kladný
vztah ke kultuře a společnosti a vytvořit dlouhodobý zájem o kulturní a společenské dění
ve městě. Získání těchto dobrovolníků je naším dalším cílem.

Největší část programů MEKUC, téměř 200 akcí, se během roku odehrála v prostorách
Masarykova kulturního domu. Funkcionalistická budova disponuje několika prostory – divadelním sálem s kapacitou 523 diváků, tanečním sálem s kapacitou 150 diváků a hudebním sálem pro maximálně 90 diváků.
Profesionální představení
Profesionálních činoherních představení pro dospělé publikum se během roku uskutečnilo celkem 9. Největší zájem z nich měli návštěvníci MKD o představení Shirley Valentine,
monodrama s herečkou Simonou Stašovou. Stejná herečka účinkovala po boku herce
Oldřicha Víznera i ve druhém nejnavštěvovanějším představení, inscenaci Římské noci.
Třetím nejnavštěvovanějším divadelním představením bylo další monodrama, Caveman.
V nabídce byly dále autorské inscenace pražského Dejvického divadla Teremin, Koule královéhradeckého Klicperova divadla a Korespondence V+W pražského Divadla Na zábradlí.
Dále se na jevišti divadelního sálu MKD objevily inscenace Králova řeč (pražské Divadlo
pod Palmovkou), Návštěvy u pana Greena (režie Vladimír Michálek) a Testosteron (pražské Divadlo Komedie). Vystoupení profesionálních tanečníků, taneční večer studentského
souboru Balet Praha Junior a jeho hostů, přilákalo 175 diváků.
Amatérská představení
V rámci tradiční přehlídky amatérských souborů Divadelní večery Vladimíra Dědka bylo
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uvedeno 5 představení, domácí Nové divadlo Mělník představilo své inscenace Dva na
kanapi a Podivuhodné odpoledne dr. Zvonka Burkeho (49, resp. 32 diváků).

Divadelní představení pro děti a mládež
Víkendová představení
Víkendových představení pro děti bylo celkem 17, většinou se jednalo o hrané a loutkové
divadelní hry, v jednom případě o taneční představení. Tyto programy se trvale setkávají
s vysokým zájmem návštěvníků, průměrná návštěvnost byla 211 diváků na představení.
Během zimních měsíců se konal 42. ročník divadelní přehlídky dětských představení
v podání amatérských souborů Divadlo dětem, který nabídl 5 divadelních představení
a závěrečný karneval se soutěžemi o ceny. Nové divadlo zde představilo svoji pohádku
Květ zapomnění a dvě z představení zařazených do přehlídky (Mrňouskové a Čarovný
kámen) byla druhým, resp. třetím nejnavštěvovanějším pořadem této kategorie za rok
(372, resp. 352 diváků). Nejnavštěvovanějším dětským víkendovým programem byl pořad
Michal k snídani (385 diváků).
Baletní představení Petr Pan v provedení souboru Bohemia Balet, které bylo uvedeno
jako rodinné představení, zhlédlo 189 návštěvníků. Představení určená celým rodinám
bychom rádi uváděli i v dalších sezónách.
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V nabídce MKD byly i koncerty vážné hudby – Soprano koncert, na kterém se představila operní pěvkyně Jana Štěrbová, Classical duo, představující spojení klavíru a andské
flétny v provedení Petra Smetáčka a Vlada Urlicha a koncert vyhledávaného Škampova
kvarteta.
Velké množství diváků tradičně přilákala vystoupení místních folklorních souborů Jarošovci a Jarošáček. Soubory se představily nejen při tradičním vánočním představení, ale i
při příležitosti jubilea mladšího ze souborů. Také vánoční a letní koncerty místního pěveckého sboru Chrapot se setkaly s velkým zájmem posluchačů.

Hudebně-taneční a hudebně-literární pořady
MEKUC pravidelně pořádá hudebně-taneční pořady, určené nejen starší generaci. Tradiční pořady Přívoranka, Hezky česky a Trdlovačka mají stálou návštěvnost věrných seniorů, stejně jako novější a na mladší zájemce zaměřená Tančírna. Velkému zájmu se těší
každoroční společenské setkání pořádané při příležitosti svátku sv. Martina.
Na konci listopadu představil své hudebně-literární pásmo soubor HuReSFrČ (Hudebně-recitační spolek Františka Černického), který působí pod patronací společnosti MEKUC.
Představení nazvané Voskovec + Werich + Ježek a my… se setkalo s velkým ohlasem
a nastartovalo další uvádění vzpomínkového pořadu v Mělníku i mimo něj.

Školní představení

Přednášky a besedy

Další pořady pro děti a mládež jsou převážně dopolední pořady určené školám různých
stupňů (představení jsou otevřená i zájemcům z široké veřejnosti). Spolupráci se školami
věnuje MEKUC velkou pozornost, pro pedagogy vydává každoročně nabídkové katalogy
na celý školní rok. Školních představení bylo v roce 2014 uspořádáno 11, nejvyšší účast
byla na inscenaci určené středním školám Evžen Oněgin (316 diváků); pohádková představení určená mladším žákům Na kouzelném paloučku, Tři zlaté vlasy děda Vševěda, Tři
prasátka a Tři pohádky na Vánoce vidělo vždy více než 200 diváků.

V roce 2014 se v MKD konalo celkem 24 přednášek, tematicky uskupených až na výjimky do tří cyklů – přednášky Z dějin výtvarného umění, přednášky o zdraví a cestovatelské
přednášky. S největším zájmem se setkaly dvě přednášky-audiovizuální show profesionálních cestovatelů – Madagaskar a Aljaška. K početné návštěvě přilákala zájemce také
přednáška o českých letcích v Anglii Na křídlech RAF konaná při příležitosti výročí konce
2. sv. války. Zájem vzbudila i beseda s významnými českými žokeji Josefem Váňou a Josefem Bartošem.

Koncerty

Novinky v programu MKD

Během roku se konaly koncerty z cyklu Swingové večery, tradičně pořádané ve spolupráci s jeho spoluzakladatelkou Alenou Herynkovou. Představení konaná vždy první středu
v měsíci se neomezují na swing, posluchači často slyší i jiné hudební styly (např. vystoupení Jany Koubkové nazvané Smrt standardismu! nebo koncert uskupení Los Rumberos
Duo). Z velkých koncertů konaných v divadelním sále zaujala mělnické posluchače nejvíce
vystoupení Věry Špinarové a Ondřeje Havelky za doprovodu kapely Melody Makers. S velkým ohlasem se setkaly také koncerty vokálního uskupení 4tet a zpěváků Petra Spáleneho a Xindla X. Prostor dostali i písničkáři Wabi Daněk nebo Jan Burian.

Film mekuc
Novinkami roku 2014 byly v MKD zahájení cyklů Film mekuc a LiStOVáNí. Cyklus projekcí hraných i dokumentárních filmů Film mekuc nabízí převážně současné filmy, které
získaly ocenění na některém z významných světových festivalů (Cannes, Benátky, Sundance aj.) nebo jiné uznání (např. výroční ceny). Projekcím předchází úvodní slovo seznamující diváky s tvůrci filmu a širšími souvislostmi vzniku díla. První projekce se uskutečnila
11. září, kdy českému dokumentárnímu filmu Olga předcházel koncert britského hudeb-
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níka Alasdaira Bouche. Jak koncert, tak projekce se setkaly s velkým zájmem diváků. Následovaly dvě projekce vybraných snímků z mezinárodního festivalu animovaných filmů
Anifilm 2014 – projekce pásem filmů pro dospělé a pro děti. Do konce roku pak byly dále
uvedeny filmy Ida, Cizí oběd, Je muž, který je vysoký, šťastný?, Pátrání po Sugar Manovi a Happy, Happy. Projekt si během čtyř měsíců našel své diváky a úspěšně pokračuje
v následujícím roce.

MEKUC nabízí své reprezentativní prostory k pronájmu; během zimní sezony se zde
uskutečnilo několik plesů zejména mělnických škol, od září se pravidelně konaly taneční
kurzy manželů Kvasničkových.

Přehled vybraných programů a návštěvnosti v roce 2014 – MKD

LiStOVáNí
Cyklus scénických čtení LiStOVáNí, netradiční, většinou „akční“ ztvárnění rozmanitých
literárních děl českých i zahraničních autorů, si za několik let své existence získal velkou
oblibu a na první pohled okouzlil i mělnické publikum, které mohlo zhlédnout v listopadu
ztvárnění humoristické knihy S. Clarka Factor Merde v provedení zakladatele LiStOVáNí,
herce Lukáše Hejlíka, a jeho kolegyně Petry Bučkové. Projekt taktéž úspěšně pokračuje
i v roce 2015.

Další pořady
V MKD se pravidelně konaly vernisáže výstav škol a amatérských uskupení, které dostávají prostor ve vstupní hale a hudebním sále MKD. V červnu se v prostorách MKD
tradičně konal hlavní program festivalu folklorních souborů Mělnický vrkoč (dopolední
program pro školy a večerní programy pro veřejnost). Rovněž v červnu se konala většina
představení základních a středních škol, tzv. akademií. Svou činnost zde prezentoval také
taneční kroužek při MEKUC a mělnický dům dětí a mládeže. Na konci října byla slavnostně
uvedena obrazová publikace Na Mělníku s fotografiemi Miroslava Páska, zajímavostí byly
dvě předvolební debaty konané v prostorách MKD při příležitosti podzimních komunálních voleb. V říjnu se v MKD konala tradiční prezentační výstava Vzdělávání určená žákům
základních škol a jejich rodičům. Výstava byla uspořádána ve spolupráci s Úřadem práce
ČR a EURES Příbram. Během celého roku vystupovali v MKD v rámci školních koncertů
žáci mělnické ZUŠ.

Kurzy, workshopy
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Z nabídky kurzů zaujaly v roce 2014 především výtvarné kurzy a workshopy. Každý měsíc
byl uspořádán některý z workshopů, zaměřený na vánoční/velikonoční aranžování, pletení z pedigu, tvoření z keramiky ad. Z nabízených jazykových kurzů byl otevřen pouze kurz
německého jazyka.

Ostatní program v MKD
Mělnické kulturní centrum pravidelně spolupořádá v MKD tradiční programy ve spolupráci s městem. V roce 2014 to byly například Den města nebo výstava Velká válka uspořádaná k výročí 100 let od začátku I. světové války.

typ pořadu

počet pořadů

počet návštěvníků

profesionální divadelní představení
(včetně baletu) – dospělí

10

2.731

amatérská divadelní představení – dospělí

5

299

pořady pro děti

17

3.590

programy pro školy

11

2.075

koncerty (včetně Mělnického vrkoče)

33

4.323

hudební pořady

19

704

přednášky

24

588

Film mekuc

8

229

Listování

1

40

výstavy – návštěvníci na vernisážích

6

380

výstava Vzdělávání

1

500

prezentace ZŠ, SŠ a ZUŠ a dalších zájmových
spolků a organizací

14

4.330

jednorázové akce

16

1.130

165

20.919

CELKEM

Pozn: U neplacených pořadů a u pořadů evidovaných mimo vstupenkový systém
společnosti je počet určen odhadem. Přehled neobsahuje plesy, kurzy a workshopy.
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4.1.2. Zaměstnanci
Činnost a provoz Masarykova kulturního domu zajišťuje na HPP šest pracovníků
(dvě produkční, technik, uklízečka, pokladní a propagační referent, který však částečně
pracuje v oblasti propagace i pro jiná střediska a graficky připravuje materiály pro celou společnost). Významně se na činnosti MKD podílí také pracovníci střediska Mekuc
(ředitelka, ekonomka a správce budov), kteří pracují rovněž pro ostatní střediska. Uvedení
zaměstnanci zajišťují i další aktivity, jako jsou Mělnické kulturní léto, Mělnické vánoční
trhy, Mělnické vinobraní a další. Neúnosná situace týkající se nedostatku zaměstnanců
byla v roce 2014 částečně vyřešena díky zaměstnání uchazečů o zaměstnání po dohodě
s mělnickým úřadem práce.

4.2. Městská knihovna Mělník
Adresa hlavní budovy knihovny: Husova 40–41, Mělník, Vila Karola
Pobočky: Slovany
Chloumek
Odpovědnost za středisko: Mgr. Hana Lumpeová, ředitelka knihovny
Městská knihovna Mělník je veřejná knihovna s univerzálně budovaným fondem. V současné době má tři oddělení, která slouží čtenářům v hlavní budově vily Karoly (oddělení
pro studující s informačním centrem, oddělení pro dospělé a oddělení pro děti). Pro volnočasové aktivity provozuje dílničku pro děti. Ve čtvrtích Slovany a Chloumek provozuje
své pobočky.

4.2.1. Knihovnické služby
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Prezenční a absenční půjčování probíhá ve všech odděleních knihovny a v obou pobočkách. Meziknihovní výpůjční službu zajišťuje knihovna v oddělení pro studující dle požadavků čtenářů. Snaží se rovněž vyhovět i požadavkům žádajících knihoven, které objednávají knihy pro své čtenáře. Bibliograficko-informační služba (BIS) je poskytována ve
všech půjčovních odděleních, proto také každé oddělení buduje příruční knihovnu, kde jsou
k dispozici slovníky, encyklopedie a základní literatura ze všech vědních oborů sloužící k
zodpovídání dotazů BIS. V oddělení pro studující je prezenčně půjčována literatura, týkající se regionu Mělník, toto oddělení převzalo také náplň informačního centra, jehož
prostory byly uvolněny pro jiné aktivity knihovny (dílnička pro děti, prostor pro další
vzdělávání seniorů i dalších uživatelů). Výpůjční systém v hlavní budově knihovny je plně
automatizován.
V roce 2014 požádala knihovna o poskytnutí grantu Ministerstvo kultury ČR za účelem
plné automatizace výpůjčního protokolu a on-line připojení pobočky na Slovanech. Grant

MKČR poskytlo ve výši 40.000 Kč. V průběhu roku 2015 bude výpůjční protokol pobočky
automatizován za pomoci AKS Clavius, stejně jako v hlavní budově knihovny. Od Krajského úřadu Středočeského kraje získala knihovna v roce 2014 dotaci na obnovu výpůjčního
protokolu v dětském oddělení ve výši 47.000 Kč.
Doplňování knižního fondu provádějí pracovnice knihovny průběžně. Nejvíce nových
knih odebírá knihovna od nakladatelství Albatros, Fragment a od společnosti Euromedia Group, s nimiž má uzavřené výhodné dlouhodobé smlouvy. Využívány jsou rovněž
nabídky dalších nakladatelů a vydavatelů, případně místní knihkupectví. Pro zpracování
nových přírůstků i retrospektivní katalogizaci je používán knihovnický program Clavius.
Novinky knihovního fondu jsou pravidelně uveřejňovány v měsíčníku Mělnická radnice,
na zajímavé tituly (např. regionální literaturu) nebo na knihy, které mají souvislost s programem MKD (divadelní představení, Listování, přednáška cestovatele Leoše Šimánka), je
upozorňováno na webových stránkách knihovny.
Retrospektivní vkládání fondu ve vile Karole je již dokončeno. Stále probíhá retrospektivní zpracování posledních zbytků nezpracovaného knižního fondu ve skladu na Slovanech.
Všichni zaregistrovaní čtenáři mají legitimace s čárovým kódem, jímž jsou opatřeny také
knihy. Půjčování probíhá pomocí snímacího scanneru.
Další služby a aktivity knihovny
Knihovna pravidelně připravuje a pořádá literární besedy a další programy pro všechny
stupně mělnických škol, ale také pro školy z nejbližšího okolí. Ve své nabídce i realizaci vychází z požadavků jednotlivých škol. Vzdělávací služby poskytuje knihovna také seniorům.
V roce 2014 pokračovala knihovna v individuálních hodinách výuky práce s počítačem
a internetem, pro dospělé začala nově knihovna organizovat také tvůrčí dílny.
V roce 2014 probíhaly pravidelné programy v literárně výtvarné dílně pro děti. Ta byla
zřízena v prostorách bývalého informačního centra na podzim roku 2012. Výtvarné dílničky jsou otevřeny vždy v pondělí dopoledne pro nejmenší děti a ve středu odpoledne
pro děti starší. Ve středu jsou pro starší děti připraveny také stolní hry s cílem vytvořit
z knihovny další místo smysluplného setkávání. Aktivity dílničky, jejíž prostory jsou velmi
omezené, se od počátku setkaly s nečekaným zájmem. V roce 2014 navštívilo program
dílniček 496 dětí, 119 dospělých se zúčastnilo dalších akcí připravených pro ně.
V oddělení pro studující, v oddělení pro děti a v prostoru výtvarné dílny je zaveden
a zpřístupněn pro veřejnost internet. Využívat ho mohou nejen senioři, kteří si tak ověřují
své nově nabyté znalosti, ale také nezaměstnaní, kteří jsou evidováni na Úřadu práce.
Knihovna se aktivně podílí i na akcích dalších poboček MEKUC i ostatních mělnických organizací. V dubnu spolupracovala se ZŠ Jungmannovy sady na běhu historickým centrem.
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V knihovně bylo jedno ze stanovišť, na kterém účastníci plnili úkoly. Pro Muzejní noc pořádanou Regionálním muzeum Mělník připravily a realizovaly pracovnice knihovny tvořivou
dílnu a čtení. V červenci se některé pracovnice knihovny zapojily do programu Mělnického
kulturního léta. Výtvarné dílničky společně se čtením proběhly na nově upraveném a veřejnosti zpřístupněném dvorečku v knihovně a v parku před MKD. V rámci letního parku
byl v roce 2014 uspořádaný také úspěšný knižní bazar. Během podzimu se zaměstnanci
knihovny podílely na doprovodných programech galerie Ve Věži. Společně se ZŠ Kly se
knihovna na základě dlouholeté spolupráce zapojila do projektu Už jsem čtenář – knížka
pro prvňáčka.
Knihovna se tradičně zapojuje také do celostátních akcí určených registrovaným
čtenářům i neregistrovaným návštěvníkům. Březen – měsíc čtení slouží ke zdůraznění propojenosti tradičních knih a nových technologií. Knihovna se zúčastnila také Noci
s Andersenem, která se koná pravidelně první dubnový pátek. V rámci ní shlédly děti
nejprve divadelní představení, pohádku Hanse Christiana Andersena Sněhová královna,
a potom si v knihovně četly, hrály, tvořily a hledaly vílu Karolu. Další celostátní akcí, do
které se mělnická knihovna zapojila, byla Férová snídaně sloužící k propagaci férových
a regionálních surovin. Akce proběhla 10. května na mnoha místech České republiky. Také
Týden knihoven slouží po celé republice ke zviditelnění knihoven. V mělnické knihovně
proběhla v tomto týdnu amnestie pro nepořádné čtenáře, den otevřených dveří, tvoření
v knihovní dílničce na téma kniha, knihovna a čtení.

Doplňování knižního fondu
celkem						2.279
z toho pro dospělé					1.392
pro děti					887
Čtenáři celkem					1.642
z toho dospělí a dospívající				
1.140
Návštěvníci					33.451
Výpůjčky celkem				

101.732		

z toho pro dospělé celkem				

76.171			

z toho naučná					13.596			
18.305

z toho naučná					

3.038

Zaměstnanci

z toho periodik					

7.256

Činnost knihovny a jejích poboček zajišťuje 9 pracovnic, z toho dvě na zkrácený úvazek.
Zaměstnanci spolupracují také při zajištění některých mimoknihovních aktivit společnosti
(informační kiosky při vinobraní).

Kolektivní formy práce		

Společnost klade důraz na personální rozvoj, který v konečném důsledku opět slouží ke
zkvalitnění služeb čtenářům. Pracovnice z oddělení pro dospělé se zúčastnily přednášek
o národních literaturách. Pracovnice oddělení pro děti se zúčastnily přednášky o komunikaci prostřednictvím internetu a rukodělného semináře pro pracovníky dětských oddělení.
Pracovnice kreativní dílničky pro nejmenší se účastní pravidelných pracovních pololetních seminářů, které slouží k výměně praktických informací a načerpání nových poznatků.
Pro pracovníky, kteří zpracovávají knižní fond, bylo uskutečněno školení o připravovaných změnách katalogizačních pravidel. Ředitelka knihovny absolvovala seminář o novém občanském zákoníku se zaměřením na činnost knihoven. Většinu školení organizuje
Středočeská vědecká knihovna v Kladně, která je pověřena metodickým řízením knihoven
ve Středočeském kraji.

			

děti					502			

z toho pro děti celkem				

V roce 2014 odešla pracovnice knihovní dílničky na mateřskou dovolenou, na tuto dobu
byla přijata pracovnice na zástup.
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Číselné údaje za rok 2014

besedy celkem					

73		

z toho pro dospívající a dospělé			

7

pro děti					68			
výstavky nových knih				48
další kulturní akce					

82

Metodická činnost
konzultace					80 			
soubory knih					153			
v nich svazků					7.685
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3.4. Turistické informační centrum
Adresa: Legionářů 51, Mělník
Odpovědnost za středisko: Jana Kirchnerová, vedoucí TIC

4.3.1. Poskytované služby
Hlavní náplní činnosti Turistického informačního centra (dále také TIC) je především
bezplatné poskytování informací o městě Mělníku, místech v regionu a dalších informací
z oblasti cestovního ruchu. Jedná se hlavně o informace a přehledy otevíracích dob hradů,
zámků, muzeí a galerií, nabídky ubytovacích a stravovacích zařízení ve městě a v přilehlém okolí. Velmi oblíbená zůstává stále také možnost vyhledání místních i mezinárodních
autobusových a vlakových spojení, její výhodou je ucelená kombinace všech dopravců.
Návštěvníci si v informačním centru mohou vybrat z mnoha bezplatných propagačních
materiálů, map či průvodců. Zakoupit je možné mapy, průvodce, publikace i propagační
nebo dárkové předměty s motivem Mělníka. Sortiment zboží je průběžně rozšiřován podle přání zákazníků. TIC je prodejním místem pro sběratelské turistické známky (Mělník
č. 427, Chrám sv. Petra a Pavla s kostnicí č. 1894 a Mělnické podzemí č. 1627), pamětní
karty (Mělník č. 0146), turistické vizitky (Mělník č. 0210 a další) a turistické klíče (Mělník
a Kokořín č. 50 a další), turistické výletky a minivýletky a turistické nálepky. V nabídce je
též bohatý výběr pohlednic.
Běžnou součástí poskytovaných služeb je možnost zakoupit, rezervovat nebo vyzvednout již rezervované vstupenky na představení MEKUC, konané především v MKD, ale
také na některé další příležitostně konané jednorázové akce jiných pořadatelů (koncerty,
festivaly…). Tato služba je návštěvníky velmi hojně využívána, především díky příznivé
otevírací době TIC.
Turistické informační centrum bylo v roce 2014 otevřeno denně, včetně víkendů a svátků,
s výjimkou 24. až 26. prosince od 9 do 17 hodin. Během roku jej navštívilo celkem 53.293
osob, z toho 7.559 cizinců, mezi nimiž převládali návštěvníci z Německa (2.537), Nizozemska (1.234) a Ruska (1.218).
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Součástí činnosti TIC je provozování prohlídek zrekonstruovaného mělnického podzemí
a centrální studny. V současné době je veřejnosti zpřístupněna pouze chodba vedoucí ke
studni. Studna byla vyhloubena pravděpodobně při vzniku města, tj. ve 13. století, pro
které byla v tu dobu jedinou zásobárnou vody. Studna je hluboká 54 m, v nejširším místě má průměr 4,54 m, což ji činí nejširší známou studnou v České republice. Prohlídky
podzemí probíhají celoročně, dle zájmu až osmkrát denně. Návštěvníky provázejí v průběhu týdne střídavě dva průvodci, v případě nutnosti také pracovnice TIC. Tuto prohlídku
s průvodcem absolvovalo za rok 2014 8.136 návštěvníků. Největší zájem byl v měsících

srpnu (1.361 návštěvníků), červenci (1.173 návštěvníků), červnu (995 návštěvníků) a květnu
(967 návštěvníků). Ani v zimních měsících zájem o návštěvu podzemí neustal – nejnižší měsíční počet návštěvníků podzemí byl v prosinci, a to 175. Prohlídka, během které
zájemci s průvodcem nejprve sestoupí do podzemí a poté prochází podzemní chodbou
až ke studni pod náměstím Míru, stojí 50 Kč, děti, studenti a důchodci platí o polovinu
méně. V nabídce je také skupinová sleva (10 %) a rodinné vstupné (100 Kč). Prohlídka trvá
30 až 40 minut podle velikosti skupiny.
Pracovníci infocentra průběžně aktualizují turistický portál www.melnik.info.cz, jehož
správa zůstává stále pod městem Mělník, pravidelně aktualizují také informace týkající
se našeho regionu v rámci spolupráce s mnoha dalšími turistickými portály. Kompletní přehled informací vztahujících se k Mělníku i regionu je k nalezení také na webových
stránkách MEKUC.
Turistické informační centrum spolupracuje stejně jako ostatní pobočky MEKUC s městem Mělníkem a s dalšími pořadateli jiných akcí ve městě a v rámci nich poskytuje zvláštní
služby, nejčastěji bezplatný vstup do studny.
Stejně jako v předchozích letech, i v roce 2014 TIC úspěšně prošlo nezávislou kontrolou
agentury Czech Tourism, která je uskutečňována metodou tzv. Mystery shoppingu. Do
tohoto programu se TIC přihlašuje dobrovolně. Výsledkem z roku 2014 je zařazení mezi
nejlepší infocentra v ČR se 100% výsledkem bez závad.
Ani v průběhu roku 2014 se nepodařilo zcela vyjasnit kompetence v souvislosti s poskytováním služeb v rámci cestovního ruchu. Jasné vymezení kompetencí chybí především ve
výrobě tiskovin (propagačních letáků, map a podobně) a aktivní propagaci města. I přes
tyto nejasnosti se MEKUC zapojuje do propagace města Mělníka ve stále větší míře.
Zaměstnanci
V Turistickém informačním centru pracuje 5 pracovníků, z toho dva průvodci na zkrácený pracovní úvazek. Počet pracovníků je vyhovující.
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4.4. Galerie Ve Věži
Adresa: Pražská brána, ulice 5. května, 276 01 Mělník
Externí spolupráce: dramaturgie výstav, produkce: MgA. Silvie Gajdošíková
Odpovědnost a vedení střediska: Ing. Radka Kareisová, ředitelka MEKUC
				
a MgA. Silvie Gajdošíková

4.4.1. Výstavy
V lednu byla k vidění výstava z Mělníka pocházející výtvarnice Milli Janatkové nazvaná
Z malostranského dvora na Šumavu, provázená koncertem autorky a workshopem.
Únor a březen patřily výstavě uznávaného tvůrce komiksů Honzy Bažanta s nazvané
Velký Mirek. I tato výstava byla programově doplněna autorským workshopem. Následovala prezentace děl Heleny Čubové nazvaná Pukavec Svět, představující zejména
autorčiny grafiky a ilustrace, provázená workshopem zaměřeným na výrobu razítek a
knížky. Od poloviny května do konce června se v galerii konala výstava Afrika Ve Věži,
kombinující obrazy české malířky Radu Tesaro a kolekci originálního afrického umění sběratelky Marie Imbrové. Sběratelka uspořádala ve Věži besedu na téma Soudobé
sběratelství afrického umění a artefaktů, součástí výstavy byl také workshop výroby afrických masek. Měsíce letních prázdnin patřily výstavě místní výtvarné skupiny
Skoba, doprovázené workshopem výroby vějířů vedeným jednou z vystavujících, Aidou
Legnerovou. V září byla otevřena atraktivní výstava Mělnické vinobraní 1913–2013,
mapující ve spolupráci se Státním okresním archivem Mělník prostřednictvím dobových
tiskovin (zejména replik historických plakátů) vývoj nejznámější mělnické slavnosti s více
než stoletou tradicí. Od začátku října do začátku prosince trvala v galerii výstava známého českého výtvarníka, básníka a hudebníka Davida Cajthamla. Expozice nazvaná
Co je po konci… ukazovala dekadentní část autorovy tvorby, se zaměřením na grafiky. Autor navštívil Mělník kromě vernisáže také 1. listopadu, kdy vedl workshop pro děti
a večer vystoupil se svojí milostnou poezií. Zbytek roku patřil nedaleko Mělníka žijícímu
fotografovi Miroslavu Páskovi, který zde pod kurátorským vedením Dr. Vladimíra Czumala představil výběr svých fotografií z publikace Na Mělníku.

4.4.2. Koncerty
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Kromě výstav a s nimi spojených workshopů a dalších setkání probíhaly v galerii také
komorní koncerty – v roce 2014 zde vystoupili například Dagmar Andrtová-Voňková, Bedřich Ludvík, Adam Rut, originální duo HUSO nebo dvojice Karel Žďárský a Martin Peřina
alias Sousedi.

4.5. Aktivity ve spolupráci s dalšími subjekty,
projekty ve veřejném prostoru
Vedle kulturních projektů, které uskutečňuje a pořádá Mělnické kulturní centrum ve
svých prostorách, se MEKUC zapojuje téměř do všech větších akcí pořádaných ve spolupráci s městem a dalšími subjekty pro širokou veřejnost.
V roce 2014 patřily k největším Mělnické kulturní léto – Mekul 2014, Mělnické vinobraní
a Mělnické vánoční trhy. Společnost se podílela i na dalších akcích pořádaných občanskými sdruženími či městem, kterým poskytovala podporu v různých formách.
Základní myšlenkou Mělnického kulturního léta je především podpora kulturně
-společenského života města Mělníka v letních měsících. MEKUC se do pořádání Mekul
zapojuje spolu s ostatními sdruženími a organizátory od prvního ročníku v roce 2012, postupně na sebe ale přebírá stále větší část organizace akce a stává se tak nejvýznamnějším partnerem pro město, které je pořadatelem. Zatímco dříve se MEKUC podílel na organizaci spíše technickou podporou, v roce 2014 zajišťoval již kompletní produkci hlavních
programových pilířů Mekul a významně se podílel i na dramaturgii nabízených hlavních
programů, kterými byly:
>> letní kino na Aušperku
>> koncerty na náměstí Míru
>> volnočasový park pro rodiny s dětmi v prostorách MKD a v parku před ním.
Projekt podporuje město finanční dotací, další zdroje na realizaci programů byly získány
od generálního partnera skupiny ČEZ. V roce 2014 byly do projektu zahrnuty kulturní
a společenské akce pořádané ve městě v době od června do září. Tyto byly jednotně propagovány právě pod hlavičku Mekul. Propagační kampaň zahrnující přípravu a výlep billboardů, mnoha druhů informačních i programových plakátů, distribuci letáků, spolupráci
s médii a mnoho dalšího zajišťovalo Mělnické kulturní centrum, které ji částečně hradilo
ze svých zdrojů. Mělnické kulturní léto je velmi úspěšný projekt, který láká do města tisíce
návštěvníků a napomáhá tak propagaci města a rozvoji cestovního ruchu.
V roce 2014 se MEKUC podílel významně také na organizaci Mělnického vinobraní.
Úzká spolupráce společnosti a hlavního pořadatele akce (města Mělníka) vycházela ze
skutečnosti, že v roce 2014 stála v čele příprav a organizace Mělnického vinobraní ředitelka společnosti. MEKUC měl své zástupce v týmu organizátorů, kteří připravovali slavnosti
od ledna 2014, dramaturgicky, produkčně a technicky zajišťoval dobovou a dětskou scénu,
podílel se na propagaci akce, zajišťoval zázemí pro účinkující soubory a informační služby.
Na konci roku bylo Mělnické kulturní centrum spolupořadatelem Mělnických vánoč-
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ních trhů. Ze strany MEKUC byla zajištěna dramaturgie a produkce hudebního programu, propagace trhů a částečně také ozvučení některých programů.
Řada aktivit se ve společnosti odehrává v rámci doplňkové činnosti. V souvislosti
s ní MEKUC především podnajímá prostory MKD pro pořádání různých akcí (většinou
kulturních a vzdělávacích) a poskytuje další služby, jako jsou zvučení, pořadatelská služba,
půjčování mobiliáře a manipulace s ním, zápůjčky techniky, zajištění požární hlídky apod.
Součástí doplňkové činnosti je také prodej reklamy.

4.6. Prezentace společnosti a marketing
Činnost Mělnického kulturního centra, o.p.s. je prezentována pod značkou MEKUC
nezaměnitelnou a jasnou grafikou. V grafické jednotě je realizován informační systém
Masarykova kulturního domu a knihovny, označení všech poboček, propagační materiály i webové stránky. MEKUC uskutečňuje propagaci svých pořadů všemi dostupnými
prostředky.
Svou programovou nabídku prezentuje společnost každý měsíc na tištěných plakátech
A1 a v programových letácích. Plakáty jsou vylepovány na 16 plochách ve vlastnictví
MEKUC a letáky jsou distribuovány na mnoha místech v Mělníku i v regionu. Díky prodeji
reklamy se podařilo pro plakáty A1 zajistit po celý rok bezplatný tisk. Tištěné plakáty A2
využívá MEKUC také pro propagaci programových cyklů, které upozorňují na tematicky
podobné pořady po delší dobu, jejich účinek je tedy větší. Uvedené programové tiskoviny
mají jednotnou grafickou podobu. Vedle graficky jednotných tiskovin využívá společnost
k propagaci programů také plakáty propagující konkrétní divadelní představení, koncerty
či jiné pořady.
Vedle tištěných materiálů inzeruje společnost také v médiích i na internetu. K propagaci
využívá rovněž mediální partnery, se kterými jedná v průběhu celého roku. V roce 2014
spolupracoval MEKUC především se čtrnáctideníkem A2, Rádiem 1, Českým rozhlasem
Region a s regionální televizí Mělníček TV.
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Webové stánky MEKUC, které byly během roku 2013 upraveny do podoby umožňující
samostatnou prezentaci jednotlivých poboček, jsou nedílnou součástí propagace společnosti a jejím významným nástrojem. V roce 2014 navštívilo stránky www.mekuc.cz 50.152
návštěvníků. Návštěvníci akcí MEKUC využívají webové stránky také k on-line rezervacím
a on-line nákupům vstupenek. Ti, kteří se prostřednictvím webových stránek přihlásili
k odběru novinek, jsou pravidelně informováni o připravovaných programech. Direct marketing je běžnou a samozřejmou součástí propagace společnosti. S veřejností komunikuje
MEKUC rovněž prostřednictvím Facebooku.

Součástí marketingové strategie je také provozování Klubu MEKUC. Klub nabízí dva
typy členství – Přítel MEKUC a Podporovatel MEKUC. V závislosti na vybraném typu
členství pak získávají členové klubu přednostní informace, různé výhody a slevy spojené s kulturní nabídkou. V roce 2014 bylo předplatné 4 z 5, zavedené koncem roku 2013,
již běžnou součástí propagace divadelních představení. Zájemci si z pěti her, nabízených
v pololetí sezony, vybírají alespoň čtyři představení za zvýhodněných podmínek. Kromě
nižší ceny za vstupenky přináší předplatné další výhody.
Velkou pozornost věnuje MEKUC rovněž propagaci dalších akcí pořádaných městem.
Propagační kampaně velmi často společnost koordinuje nebo přímo zajišťuje. Společnost
věnuje prezentaci svých i městských akcí značnou pozornost a finanční prostředky, neboť
považuje propagaci za nezbytnou a velmi důležitou součást poskytování obecně prospěšných služeb.

4.7. Informace o aktivitách společnosti
v oblasti výzkumu a vývoje
Ředitelka o.p.s. se v roce 2014 aktivně účastnila klíčového vzdělávacího projektu společnosti Plzeň 2015 v oblasti vzdělávání -– Arts Management. Projekt se uskutečňuje ve
spolupráci s Ústavem umění a designu Západočeské univerzity v Plzni jako akreditovaný
cyklus celoživotního vzdělávání.
Další aktivity v oblasti výzkumu a vývoje uskutečňuje městská knihovna v rámci svých
regionálních funkcí a v rámci vzdělávání svých pracovnic.

4.8. Informace o aktivitách v oblasti ochrany
životního prostředí
Společnost nevyvíjí žádné aktivity v oblasti ochrany životního prostředí.
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5. Hospodaření
Hospodaření Mělnického kulturního centra, o.p.s. bylo určeno rozpočtem, který byl
schválen správní radou o.p.s. a následně radou i zastupitelstvem města Mělníka.

ké energie v galerii Ve Věži, protože nedošlo k podpisu nájemní smlouvy. K plánovaným
nákladům nedošlo také při opravách a údržbě, k mírné úspoře došlo i v oblasti služeb.

Rozpočet pro rok 2014 byl sestaven jako vyrovnaný s rozpočtovanými náklady a výnosy ve výši 16.164 tis. Kč. V průběhu roku 2014 došlo ke dvěma rozpočtovým úpravám.
První úprava se týkala příspěvku na organizaci Mělnického vinobraní a druhá nákladů
Mělnické kulturní léto. Náklady na pořádání městských akcí nebyly součástí původního
rozpočtu.

Výrazný nárůst nákladů je patrný v osobních nákladech. Příčinou bylo zaměstnání dvou
uchazečů o pracovní místa. Ti byli zaměstnáni na základě dohody s úřadem práce. Náklady na jejich mzdy a odvody nebyly původně rozpočtovány. Dalším důvodem je stále se
zvyšující množství poskytovaných služeb a větší požadavky na pracovní výkony i počty
pracovníků a s tím související odměny a odvody.

Největší část nákladů byla pokryta z účelové dotace, kterou poskytlo město Mělník,
zakladatel společnosti. Dotace v celkové výši 13.754 tis. Kč byla poskytnuta na základě
žádostí a uzavřených smluv o poskytnutí účelové dotace.

V roce 2014 bylo dosaženo základního a velmi důležitého ekonomického cíle společnosti.
Tím je zajištění finanční rezervy společnosti, nezbytné pro plánování činnosti v dalších
letech. K 31. 12. 2014 byl kladný hospodářský výsledek společnosti ve výši 1.401 tis.
Kč. Uvedeného cíle bylo dosaženo částečně úsporami nákladů, ale především dosažením
vyšších výnosů (příjem z prodeje zboží, příjem z reklamy, z nájemného, příjmy z jazykových kurzů). Zajištění dostatečných finančních rezerv umožňuje společnosti vytvářet strategické plány překračující období jednoho roku a zároveň svobodně uvažovat o zásadních
krocích spojených s vyššími náklady, jako jsou investice do modernizace provozu, náklady
spojené s řešením nevyhovujících prostor knihovny, atd. V této souvislosti bychom v průběhu roku 2015 rádi vytvořili fond sloužící k pokrytí uvedených nákladů.

Dotace byla členěna na tyto části:
a) dotace na činnost a mzdy v roce 2014		

13.314 tis. Kč

b) dotace na Mělnické kulturní léto			

240 tis. Kč

c) dotace na Mělnické vinobraní			

200 tis. Kč

V roce 2014 získal MEKUC, jako další zdroj pro financování nákladů, prostředky
z prodeje reklamy. Celkem se jednalo o 170 tis. Kč. Značnou část z uvedené částky poskytla skupina ČEZ, část prostředků agentura Promotion. Městská knihovna úspěšně žádala
o grant MKČR a Středočeský kraj. Od MKČR získala 40 tis. Kč na automatizaci výpůjček
v pobočce na Slovanech. Středočeský kraj poskytl grant ve výši 47 tis. Kč na modernizaci
technického zařízení v dětském oddělení. Část výnosů získala společnost z další doplňkové
činnosti (především podnájmy), ale i z činnosti hlavní (především tržby ze vstupného).

Komentář k hospodaření v roce 2014
Dotace na činnost Mělnického kulturního centra, o.p.s. byla použita výhradně na hlavní
činnost společnosti a dále na nákup majetku, který s hlavní činností společnosti souvisí.
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Ve srovnání s rozpočtem byly vynaloženy vyšší náklady ve skupině 501 Spotřeba. Důvodem byly náklady spojené s drobným majetkem. Pořízena byla mimo rozpočet jevištní
plošina, nový projektor a technika hrazená z grantu pro knihovnu. Ve srovnání s rozpočtem vynaložila společnost více prostředků na nákup zboží do TIC s ohledem na vyšší
prodeje.
Ke značným úsporám došlo ve skupině 502 – Spotřeba energií. Jedním z důvodů úspory
za teplo a plyn byla teplá zima. Náklady na elektrickou energii byly ušetřeny mimo jiné
i tím, že v průběhu roku 2014 nehradil MEKUC značnou část nákladů na spotřebu elektric-
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Náklady a výnosy
Vlastní výnosy společnosti v roce 2014 v tis. Kč

Náklady společnosti v roce 2014 v tis. Kč
Celkem

Hlavní činnost

Doplňková
činnost

1.050

1.050

0

z toho nákup knih

442

442

z toho nákup DHIM

220

spotřeba energií

Celkem

Hlavní činnost

Doplňková
činnost

tržby ze vstupného – pořady MKD

1.489

1.489

0

0

tržby ze vstupného – studna TIC

241

241

0

220

0

tržby kurzy v MKD

65

65

0

1.032

900

132

tržby půjčovné – knihovna

254

254

0

nákup zboží

288

288

0

příjem z reklamy

170

0

170

revize a opravy

183

183

0

tržby prodej zboží – TIC

383

383

0

cestovné

18

18

0

tržby za podnájem prostor MKD

731

0

731

náklady na reprezentaci

63

63

0

tržby ostatní

99

99

0

služby

4.028

3.937

91

odpisy bezúplatně nabytého HIM

772

772

0

osobní náklady

9.012

9.012

0

úroky běžný účet, smluvní pokuty

5

5

0

pojistné

87

87

0

CELKEM VLASTNÍ VÝNOSY

4.209

3.308

901

ostatní

5

5

0

neuplatněné DPH

223

223

0

odpisy dlouhodobého nehm. majetku

733

733

0

daň z příjmů

205

115

90

Výnos

Celkem

16.927

16.614

313

dotace na činnost o.p.s.

13.314 tis.

nákladová položka
spotřeba materiálu – 501

CELKEM NÁKLADY
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Výnos

Dotace, příspěvky a granty v roce 2014 v tis. Kč

dotace na vinobraní

200 tis.

dotace na Mělnické kulturní léto

240 tis.

granty pro knihovnu

87 tis.

dotace úřadu práce

278 tis

CELKEM

14.119 tis

Ve výnosech není zahrnuta položka odpisů. Společnost neúčtuje pomocí fondů.
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Aktiva a závazky společnosti

6. Příloha k účetní závěrce za rok 2014

Aktiva v roce 2014 v tis. Kč

Obecné údaje
stav k 1. 1. 2014

obrat

stav k 31. 12. 2014

DHM

2.485

- 472

2.013

oprávky k DHM – pouze v MKD

1.044

219

1263

zboží na skladě

377

27

350

finanční aktiva

2.878

1.502

4.380

pohledávky

375

119

256

náklady příštích období

90

12

78

5.161

653

5.814

Aktiva celkem
Pasiva v roce 2014 v tis. Kč

stav k 1. 1. 2014

obrat

stav k 31. 12. 2014

dodavatelé

266

89

355

zaměstnanci

455

7

462

stát

452

50

401

výdaje příštího období

237

41

196

výnosy příštího období

89

7

82

dohadné účty pasivní

43

27

70

2.350

496

2.846

0

0

0

výsledek hospodaření 2013

1.268

- 1.268

0

výsledek hospodaření 2014

0

0

1.401

5.161

- 748

4.413

vlastní jmění
fondy
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Pasiva celkem

Název společnosti: Mělnické kulturní centrum, o.p.s.
Sídlo společnosti: U Sadů 323, 276 01 Mělník
Právní forma: Obecně prospěšná společnost
Datum vzniku: společnost zapsána dne 6. 2. 2012 Městským soudem v Praze, oddíl O,
vložka 874
Identifikační číslo: 24210137

Předmět činnosti
hlavní činnost:
zajišťování kulturní a vzdělávací činnosti, pořádání kulturních a vzdělávacích pořadů, zajišťování volnočasových aktivit, zajišťování úkolů vyplývajících ze zákona o knihovnách a
zajištění provozu veřejné knihovny, zajištění celoročního provozu Turistického informačního centra v Mělníku a provozování mělnického podzemí.
doplňková činnost:
podnájem prostor, zápůjčky a obsluha techniky, kopírování, propagační služby.
Statutární orgán: Ing. Radka Kareisová, ředitelka
Řídící orgány společnosti:
Správní rada
>> Bc. Vladimír Líbal – předseda správní rady
>> MVDr. Ctirad Mikeš
>> Mgr. Petr Volf
>> Mgr. Milan Schweigstill
>> Ing. Jiří Čermák
>> Mgr. Zuzana Jansová
>> Jarmila Erbanová
>> Anna Oppitzová
>> Ing. Petr Širc
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Dozorčí rada

mělnické kulturní léto

>> Mgr. Ondřej Tichota
>> Ing. Jan Faltys

>> Ing. Iva Šourková

Generální
partner

Pořadatelé

Společnost je rozčleněna na pět účetních středisek:

>> nabytý bez úplaty: reprodukční pořizovací cenou.

>> Městská knihovna – působí v hlavní budově a dvou pobočkách
>> Turistické informační centrum

Poøadatelé:
Hlavnípartner:
organizátor:
HlavníGenerální
organizátor:
Poøadatelé:

>> Galerie Ve Věži

l gika
l gika

STUDIOSTUDIO

Poøadatelé:

Spolupořatelé

Zakladatel společnosti: Město Mělník, nám Míru 1, 276 01, IČ: 00 237 051

DDM
DDM
Mìlník

l gika
Spoluorgánizátoøi:
Hlavní
organizátor:
Spoluorgánizátoøi:
l
gika
l
gika
Hlavní organizátor:
Hlavní organizátor:

Vklady do vlastního jmění:

STUDIO

Mìlník

STUDIO
STUDIO

Mediální partneøi:
Spoluorgánizátoøi:
Spoluorgánizátoøi:
Mediální partneøi:
Spoluorgánizátoøi:

DDM
Mìlník

DDM
Mìlník

DDM
Mìlník

Hlavní mediální
partner

Mediální partneøi:

Mediální partneøi:
Mediální partneøi:

Společnost oceňuje majetek:
>> nabytý za úplatu: pořizovací cenou

>> Masarykův kulturní dům

Generální partner:

Generální partner:
Generální
partner:
Poøadatelé:
Poøadatelé:

Způsoby ocenění, účtování a odepisování hmotného majetku

Organizační struktura:
>> Mekuc – zastřešující činnosti společnosti
Generální partner:

Účetnictví společnosti je vedeno podle zásad zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb. a navazujících předpisů zejména vyhlášky 504/2002 Sb. a českými účetními standardy pro
účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání.

peněžitý vklad zakladatele: 70.000,- Kč
nepeněžitý vklad zakladatele tvořený movitým majetkem dle inventárních soupisů
tvořících přílohu darovacích smluv.

Mělník nás baví

Dlouhodobý hmotný majetek v pořizovací ceně nad 40 tis. Kč je zařazen do jedné z odpisových skupin 1–6 a odpisován dle odpisového plánu. V účetnictví je evidován v účtové
třídě 02x.
Drobný hmotný majetek s pořizovací cenou pod 40 tis. Kč a vyšší než 3 tis. Kč je evidován na kartách operativní evidence a je o něm účtováno jako o spotřebovaném materiálu
na účtu 501. Zároveň je evidován v podrozvahové evidenci na účtu 981.
Dlouhodobý nehmotný majetek v pořizovací ceně nad 60 tis. Kč je odepisován dle odpisového plánu a v účetnictví je evidován v účtové třídě 01x.
Drobný nehmotný majetek s pořizovací cenou nižší než 60 tis. Kč a vyšší než 3 tis. Kč je
evidován na kartách operativní evidence a je o něm účtováno jako o nákladech – služby
na účtu 518. Zároveň je evidován v podrozvahové evidenci na účtu 981.
Během účetního období používá účetní jednotka k přepočtu cizí měny denní kurz ČNB
a k 31. 12. jsou majetek a závazky v cizí měně přepočteny platným kurzem ČNB k 31. 12.

Účetní období: 1. 1. 2014 – 31. 12. 2014

Mediální partneři

A

kulturní ètrnáctideník

použití loga kulturního čtrnáctideníku A2

možné varianty – černá na bílém či světlém podkladu, bílá na černém či tmavém, oranžová na černém či tmavém
barevná varianta – celý nápis vyplnit barvou PANTONE ORANGE 021, při 4C tisku – CMYK 0, 51, 87, 0
logo je tvořeno písmem Botanika Demi v řezu Bold
bezpečnostní zóna – 20 % šířky loga po všech stranách

A2

kulturní čtrnáctideník

A2

kulturní čtrnáctideník

A2

kulturní čtrnáctideník

A2 A

kulturní čtrnáctideník

kulturní ètrnáctideník

A

kulturní ètrnáctideník

červen – září

Majetkový podíl v dalších společnostech: žádný

Způsob zpracování a místo úschovy účetních záznamů:

Půjčky, úvěry, poskytnuté záruky a ostatní: žádné

Účetní záznamy jsou zpracovány pomocí SW Money v sídle společnosti a v sídle externího dodavatele účetních služeb. Účetní doklady jsou archivovány v sídle společnosti.

program akcí: www.mekul.cz

Počet zaměstnanců:

A

kulturní ètrnáctideník
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A

kulturní ètrnáctideník

K 31. 12. 2014 pracovalo ve společnosti 26 zaměstnanců na HPP, z toho 6 resp.5 z nich
pracovalo na zkrácený pracovní úvazek. V průběhu roku 2014 pracovalo 25 zaměstnanců
na vedlejší pracovní poměr na základě dohod o provedení práce.

Výsledky hospodaření dle činností v tis.:
hospodářský výsledek společnosti za 2014: 			
z toho

1.401 tis. Kč

Informace o použitých účetních metodách, obecných účetních zásadách,
způsobech oceňování a doplňující informace o hospodaření společnosti

hospodářský výsledek z hlavní činnosti

		

813 tis. Kč

hospodářský výsledek z doplňkové (hospodářské) činnosti		

588 tis. Kč

37

Pro zajištění hlavní činnosti o.p.s. byly využity tyto dotace a granty:
a) dotace na činnost a mzdy v roce 2014		

13.314 tis. Kč

b) dotace na Mělnické kulturní léto			

240 tis. Kč

c) dotace na Mělnické vinobraní			

200 tis. Kč

d) grant MKČR					

40 tis. Kč

e) grant Středočeský kraj				

47 tis. Kč

f) dotace úřadu práce				

278 tis. Kč

Základ pro výpočet daně z příjmů právnických osob je ve výši 1.169 tis. Kč.

Dary a veřejné sbírky:
V účetním období nebyly pořádány veřejné sbírky.
Tento dokument obsahuje pouze vybrané údaje z účetní závěrky společnosti k 31. 12.
2014. Ta byla ověřena auditorskou společností ADAMEC AUDIT, s.r.o., která k ní vydala
dne 30. 6. 2015 výrok bez výhrad. Výroční zpráva včetně úplné účetní závěrky a zprávy
auditora je uložena ve Sbírce listin.
Okamžik sestavení účetní závěrky: 25. 6. 2014

V Mělníku, dne 25. 6. 2014

Společnost využila možnosti dle § 20 odst. 7 Zákona 586/1992 Sb. a snížila základ daně
o 30 %. Společnost využila slevy na dani dle § 35 Zákona 586/1992 Sb. ve výši 16.920 Kč.
Daň z příjmů je ve výši 205.190 Kč.
Ing. Radka Kareisová
Osobní náklady za 2014: 9.012 tis. Kč

ředitelka, Mělnické kulturní centrum, o.p.s.

z toho
mzdové náklady		

		

6.703 tis. Kč

zákonné sociální pojištění		

1.566 tis. Kč

zákonné zdravotní pojištění			

564 tis. Kč

zákonné sociální náklady			

17 tis. Kč

stravenky				162 tis. Kč
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Členům řídících orgánů nebyly vyplaceny žádné odměny ani funkční požitky, předsedovi
správní rady jsou propláceny cestovní náhrady. Ve společnosti není zaměstnán žádný
člen řídících orgánů. Od srpna 2014 je ve společnosti na DPP zaměstnána Mgr. Linda Tichotová, manželka předsedy dozorčí rady Ondřeje Tichoty. S jejím zaměstnáním vyjádřili
souhlas členové dozorčí i správní rady. Členové řídících orgánů včetně jejich rodinných
příslušníků nefigurují ve smluvních vztazích s o.p.s.
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