Výroční zpráva za rok 2018
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. 2018
programový a kulturně výchovný pracovník: Alena Urbánková
propagační a produkční pracovník: Filip Jedlička
propagační a produkční pracovník: Michaela Adamcová, Ondřej Ulrich
technik: Jindřich Helekal
MKP – FIDIKO Žamberk realizoval v roce 2018 celkem 634 pořadů a představení, které
v budově Divišova divadla navštívilo 36 817 diváků a dalších cca 3 100 jich navštívilo akce
konané mimo budovu divadla.

1

Hospodaření 2018
Dosažené náklady celkem:

7 007 321,14 Kč

Dosažené výnosy celkem:

7 397 038,78 Kč

Hospodářský výsledek PO FIDIKO k 31.12.2018:

389 717,64 Kč

(Pro srovnání za rok 2017 byl HV záporný: - 84 023,79 Kč.)
Odchylka od plánovaného hospodářského výsledku činí 5,56% celkového rozpočtu.
Rozpočet MKP - FIDIKO 2018 jsme pokryli z 56% příjmy z vlastní činnosti.
Mzdový limit HPP čerpáno:
Provozní personál OON čerpáno:
Příspěvek na provoz:
Z toho příspěvek na festival Orlická brána:

1 357 106 Kč
484 855 Kč
3 511 000 Kč
300 000 Kč

Fondy:
a) Rezervní fond – zůstatek:

5 034,46 Kč

b) Fond odměn – zůstatek:

49 000,00 Kč

c) Investiční fond – zůstatek:

742 925,00 Kč

Granty a dotace:
Město Žamberk poskytlo účelovou dataci ve výši 300 000 Kč na organizaci festivalu Orlická
brána a ta byla čerpána dle plánu v plné výši.
Celkový rozpočet festivalu byl 401 131 Kč.
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:

254 199 Kč

Výnosy z prodeje zboží dosáhly:

325 753 Kč
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Statistika 2018
DIVADLA A KONCERTY
V roce 2018 jsme pro diváky uspořádali 22 divadelních, hudebních, cestopisných i jiných
představení (18 titulů, celkem 4 770 návštěvníků včetně školních).
Nejvyšší návštěvnost: Turecká kavárna 325 diváků
Divadelní předplatné bylo opět prakticky vyprodáno, programované pořady úspěšné, díky
tomu můžeme rok 2018 označit za ještě o něco divácky lepší než předchozí.
Školní představení - připravili jsme 12 pořadů pro školy (22 představení a projekcí), které
vidělo 3700 diváků.
Pronájmy - roce 2018 jsme evidovali celkem 25 pronájmů divadla různými subjekty, v jejichž
rámci se uskutečnilo 51 představení (včetně školních), která jsme technicky a personálně
zajišťovali (10 893 diváků včetně školních).

ORLICKÁ BRÁNA 2018
Pod Tyršovou rozhlednou jsme zorganizovali dvanáctý ročník kulturního festivalu Orlická
brána naplněný divadlem, koncerty a projekcemi pro děti i dospělé, který během dvou dnů
opět navštívilo cca 3000 diváků.

KINO
Kino uvedlo: 525 filmových projekcí, které navštívilo 21 154 diváků
z toho:

5 film.projekcí v rámci Dětského film.festivalu ( 964 diváků)
6 film.titulů pro školy ( 10 projekcí, 1 400 diváků)
2 projekce v rámci Letního kina na Pěší zóně (122 diváků)
6 projekcí Letní kino s grilovačkou (226 diváků)

Dalších 36 projekcí mimo programové schéma jsme odbavili pro společnost KONZUM.
Průměrná návštěvnost na odehrané projekce činila 40 diváků.
Nejvyšší návštěvnost
Bohemian Rhapsody (hraje se i v r. 2019)

9 projekcí

1681 diváků

Po čem muži touží

11 projekcí

856 diváků

Tátova volha

10 projekcí

876 diváků

Hotel Transylvánie: Příšerózní dovolená

11 projekcí

764 diváků

Nejvyšší návštěvnost na jednu projekci:

Bohemian Rhapsody 302 diváků
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Promítací schéma kina v roce 2018: úterý, středa projekce od 20:00, čtvrtek, pátek projekce
od 17:00 a od 20:00 hod, sobota projekce od 14:00, 17:00 a 20:00 hod., neděle projekce
od 10:00 hod.,od 17.00 a od 20:00 hod.
Nově jsou zařazeny projekce pro děti v sobotu od 14:00 hod a v neděli od 10:00 hod.
Nepravidelně noční kino, v letních měsících Letní kino na Pěší zóně a Letní kino s
grilovačkou)
Filmový klub kina Žamberk
Pokračujeme v pravidelném programování FK, který je členem Asociace českých filmových
klubů, v roce 2018 jsme odehráli celkem 10 projekcí.

Další pravidelná činnost
Kino za „pade“ - film za „zlevněné vstupné“
Ladies Night - „projekce nejen pro ženy“ s doprovodným programem
Kino senior - nový cyklus projekce pro seniory v odpoledních hodinách
Filmový klub - páteční filmy s velkým F
Noční kino – na velké plátno a film není nikdy pozdě
Dětský filmový festival - 5 filmových dní s projekcí pro děti a losováním o ceny
Žamberské jarní slavnosti - tradiční divadelní festival, amatérské divadlo+další akce
Prázdninové promítání - letní dopolední prázdninové promítání pro děti mimo obvyklé
programové schéma
Oscarový březen - přehlídka oscarových snímků
Expediční kamera - festival cestovatelských filmů
Snow Film Fest - festival zimních filmů zaměřený na sport, cesty a dobrodružství
Varhanní koncert - součást Orlicko-kladského varhanního festivalu
Letní kino - na Pěší zóně Žamberk
Letní kino s grilovačkou - spolupráce s Pizzerií U divadla
Noc hororů - prostě když jeden horor nestačí
Promítání pro Konzum – projekce v pronájmu (nejsou v programech)
Spolupracovali jsme na organizaci akcí: Talent 2017, Běh Naděje, Barium, Mikulášské
promítání, podíleli jsme se na tradičním rozsvícení vánočního stromu, technicky a
organizačně jsme zajišťovali veškeré akce, které zde v pronájmu pořádaly různé subjekty.
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Závěr
Nepočítaje výstavy v předsálí a servis pro Město Žamberk a jeho organizace, realizovala
sama příspěvková organizace Městský kulturní podnik – FIDIKO Žamberk (v součtu
filmových projekcí, letního kina a akcí konaných mimo divadlo) rekordních 634 projekcí,
představení a akcí, které navštívilo více než 40 000 diváků.
Kino v Divišově divadle se umístilo na 113. místě mezi všemi kiny v ČR a je
nejnavštěvovanějším kinem v regionu umístěném v multifunkčním sále.
Mimo výše uvedených programů spolupracujeme na celé řadě akcí pro město Žamberk
jako výročí, oslavy, případně dalších organizací, např. Muzeum, ANIMO, školy, spolky, kde
zajišťujeme techniku a servis, propagaci (Běh Naděje, Barium, festival Ejhle loutka a další).
Provozně zabezpečujeme chod a údržbu budovy, techniky a okolí Divišova divadla.

Za Městský kulturní podnik - FIDIKO Žamberk

Mgr. Daniel Kubelka
ředitel
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