Městský kulturní podnik - FIDIKO Žamberk
příspěvková organizace
Divišovo divadlo, Nádražní 39, 564 01 Žamberk, tel. 465 614 583, IČO: 72068272, DIČ: CZ72068272

Výroční zpráva za rok 2017

Preambule
Městský kulturní podnik - FIDIKO je příspěvková organizace města Žamberk s právní subjektivitou, která dle zřizovací
listiny zajišťuje kulturní program a správu budovy Divišova divadla. Posláním organizace je příprava a realizace kvalitní
nabídky širokého spektra programů nejen k udržení, ale především zvyšování možností kulturního vyžití občanů města
Žamberk i okolí. Organizace respektuje strategii a názory zřizovatele na poslání a povahu rozvoje kulturního života
ve městě a správu a využití svěřeného objektu a majetku, který má ve výpůjčce.
Organizace vznikla k 1.7. 2010 rozhodnutím RM transformací organizační složky města.
Statutární orgány:
Zřizovatel:

Město Žamberk

Ředitel:

Mgr. Daniel Kubelka

Zaměstnanci na HPP v r. 2017:
programový a kulturně výchovný pracovník:
propagační a produkční pracovník:
propagační a produkční pracovník:
technik:

Alena Urbánková
Filip Jedlička
Michaela Adamcová
Jindřich Helekal

MKP ‒ FIDIKO Žamberk v roce 2017 realizoval celkem 551 pořadů. Budovu divadla navštívilo 36 114 diváků
a dalších 3 150 diváků přišlo na akce konané mimo budovu.
Hospodaření
Dosažené náklady celkem:
Dosažené výnosy celkem:
Hospodářský výsledek PO FIDIKO k 31.12.2017:
(Pro srovnání za rok 2016 byl HV kladný: +380 246,19 Kč.)

6 815 504,27 Kč
6 731 480,92 Kč
- 84 023,79 Kč

Odchylka od plánovaného hospodářského výsledku činí 1,27% celkového rozpočtu.
Rozpočet MKP - FIDIKO 2017 jsme pokryli z 57% příjmy z vlastní činnosti.
Mzdový limit HPP čerpáno:
Provozní personál OON čerpáno:
Plánovaný příspěvek na provoz:
Příspěvek na festival Orlická brána:

1 237 076 Kč
425 437 Kč
2 527 000 Kč
300 000 Kč

Fondy
a) Rezervní fond ‒ zůstatek:
b) Fond odměn ‒ zůstatek:
d) Investiční fond ‒ zůstatek:

65 034,46 Kč
49 000,00 Kč
556 073,00 Kč

Granty a dotace
Účelová dotace rozpočtu 300 000 Kč na festival Orlická brána byla čerpána dle plánu v plné výši.
Od Pardubického kraje jsme získali dotace na Žamberské jarní slavnosti a Orlickou bránu ve výši 15 000 Kč a 25 000 Kč.
Další příjmy
Z reklamní činnosti jsme získali:
Výnosy z prodeje zboží dosáhly:

208 005 Kč
304 351 Kč

Statistika 2017
KINO
Promítací schéma v roce 2017 bylo: úterý, středa, čtvrtek, pátek, sobota, neděle (+čtvrtek a neděle odpolední projekce
pro děti) a pátek a sobota projekce i od 17:00., nepravidelně noční kino, v letních měsících letní kino na Pěší zóně)
Kino uvedlo:
z toho:

490 projekcí, které navštívilo 21 191 diváků
5 projekcí v rámci Dětského ﬁlmového festivalu (1 030 diváků)
13 projekcí pro školy (1 592 diváků)
6 projekcí v rámci Letního kina (cca 400 diváků)

Průměrná návštěvnost kina činila 43 diváků na jednu projekci.
Nejvyšší návštěvnost:
Po strništi bos
Anděl Páně 2
Star Wars: Poslední z Jediů
Padesát odstínů temnoty

17 projekcí
9 projekcí
6 projekcí
5 projekcí

1478 diváků
1161 diváků
541 diváků
541 diváků

Nejvyšší návštěvnost na jednu projekci:
Mimi šéf 2D
1 projekce 308 diváků
DIVADLA A KONCERTY
V roce 2017 jsme uspořádali celkem 27 divadelních, hudebních, cestopisných i jiných představení celkem pro 5 526 diváků.
Nejvyšší návštěvnost:
Koncert Big Bandu Letohrad
Už nikdy sám (divadelní představení)

300 diváků
301 diváků

Z toho školní divadelní a koncertní představení
Pro základní a mateřské školy, gymnázium a učiliště jsme připravili 10 divadelních, hudebních a vzdělávacích titulů,
které navštívilo 2 243 diváků. Dalších 26 představení pro školy s celkem 5 765 diváky proběhlo v režimu pronájmu.
Pronájmy
Technicky a personálně jsme zajistili celkem 20 pronájmů divadla různými subjekty (včetně škol),
v jejichž rámci se uskutečnilo: 39 představení pro 9 397 diváků.
Orlická Brána
Zorganizovali jsme 11.ročník kulturního festivalu Orlická brána (pod Tyršovou rozhlednou), který navštívilo cca 3000 diváků.
V rámci festivalu jsme nabídli 17 různých představení, vystoupení a koncertů, 2 ﬁlmy, celkem 101 účinkujících.
Filmový klub měl v roce 2017 celkem 8 projekcí.
Spolek divadelních ochotníků Diviš reprízoval hry Herci jsou unaveni a Ženitba a připravil pásmo poezie Dr. Alberta.
Zkoušky různých subjektů
V budově divadla proběhlo 69 zkoušek, celkem v rozsahu 150 hodin.
Z další činnosti zmíním:
Kinobar1 (ﬁlmové projekce v Pivovaru Kanec)
Kino za „pade“, Kino „na slepo“ (nové formáty kina),
Čtvrtý Žamberský divadelní ples,
Dětský ﬁlmový festival (5 ﬁlmových projekcí, losování o ceny),
Žamberské jarní slavnosti (amatérské divadlo+ další akce)
Expediční kamera (festival cestovatelských ﬁlmů)
Snow Film Fest (festival zimních ﬁlmů)
Varhanní koncert (hudební produkce)
Letní kino na Pěší zóně

Úspěšný byl i druhý rok letních dopoledních prázdninových promítání pro děti.
V předsálí proběhlo 5 výstav amatérských výtvarníků.
Na celé řadě akcí se různou formou spolupodílíme.
Jde například o: Electroswingový ples, Talent 2016, Běh Naděje, Barium, tradiční rozsvícení vánočního stromu.
Závěr:
Nepočítaje výstavy v předsálí a servis pro Město Žamberk a jeho organizace, realizovala sama příspěvková
organizace Městský kulturní podnik ‒ FIDIKO Žamberk (v celkovém součtu ﬁlmových projekcí, letního kina a akcí
konaných mimo DD) rekordních 551 akcí pro celkem skoro 40 000 diváků.
Kino v Divišově divadle se umístilo na 109. místě mezi jednosálovými kiny v ČR (v r.2016 to bylo 113.místo)
a je nejnavštěvovanějším kinem v regionu v sálech s multifunkčním provozem.
Do celkového počtu zajišťovaných akcí nepočítáme výročí, oslavy a pořady města, případně jeho dalších organizací
(Muzeum, ANIMO, školy), na nichž jsme stejně jako v minulých letech spolupracovali, případně zajišťovali techniku
a servis (Běh Naděje, Barium, festival Ejhle loutka a další). Každoročně také poskytujeme servis a podporu pro
zkoušky spolků, organizací a škol, celkem za rok v rozsahu cca 300 h.
Provozně zabezpečujeme chod a údržbu techniky, budovy a okolí Divišova divadla.
Divadelní předplatné bylo opět prakticky vyprodáno, programované pořady úspěšné, díky tomu můžeme rok 2017
označit za ještě o něco divácky lepší než předchozí.

Za Městský kulturní podnik - FIDIKO Žamberk

Mgr. Daniel Kubelka
ředitel

