Výroční zpráva 2019

1

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.
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Rok 2019 byl pro MKP – FIDIKO Žamberk rekordní počtem návštěvníků i výší tržeb.
Realizovali jsme celkem 669 pořadů a představení, které v budově Divišova divadla
navštívilo 40 454 diváků a dalších cca 3 600 jich navštívilo akce konané mimo budovu
divadla.

Hospodaření 2019
Dosažené náklady celkem:

7 794 416,93 Kč

Dosažené výnosy celkem:

8 143 658,25 Kč

Hospodářský výsledek PO FIDIKO k 31.12.2019:

349 241,32 Kč

(Pro srovnání za rok 2018 byl HV kladný: 389 717,64 Kč.)
Odchylka od plánovaného hospodářského výsledku činí +4,48% celkového rozpočtu.
Rozpočet MKP - FIDIKO 2019 jsme pokryli z 54% příjmy z vlastní činnosti.
Mzdový limit HPP čerpáno:
Provozní personál OON čerpáno:
Příspěvek na provoz:
Z toho příspěvek na festival Orlická brána:

1 449 486 Kč
445 334 Kč
3 772 660 Kč
400 000 Kč

Fondy:
a) Rezervní fond – zůstatek:

335 724,78 Kč

b) Fond odměn – zůstatek:

108 717,00 Kč

c) Fond investic – zůstatek:

742 925,00 Kč

d) Fond kulturních a sociálních potřeb – zůstatek:

56 461,85 Kč

Granty a dotace:
Město Žamberk poskytlo účelovou dotaci ve výši 400 000 Kč na organizaci festivalu Orlická
brána a ta byla čerpána dle plánu v plné výši.
Celkový rozpočet festivalu byl 529 595 Kč.
Od Pardubického kraje jsme získali dotace na Žamberské jarní slavnosti a Orlickou bránu
ve výši 15 000 Kč a 10 000 Kč.
Další příjmy:
Z reklamní činnosti jsme získali:

159 814,00 Kč

Výnosy z prodeje zboží dosáhly:

508 920,13 Kč
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Statistika 2019
DIVADLA A KONCERTY
V roce 2019 jsme pro diváky uspořádali 25 divadelních, hudebních, cestopisných i jiných
představení (20 titulů, celkem 5246 návštěvníků včetně školních).
Nejvyšší návštěvnost: Vandráci Vagamundos 2 představení – 649 diváků
Zkurvení havlisti – 313 diváků
Divadelní předplatné bylo opět prakticky vyprodáno, programované pořady úspěšné, díky
tomu můžeme rok 2019 označit za ještě o něco divácky lepší než předchozí.
Školní představení - připravili jsme 16 pořadů pro školy (22 představení a projekcí), které
vidělo 3800 diváků.
Pronájmy - roce 2019 jsme evidovali celkem 26 pronájmů divadla různými subjekty, v jejichž
rámci se uskutečnilo 53 představení (včetně školních), která jsme technicky a personálně
zajišťovali (11 250 diváků včetně školních).

ORLICKÁ BRÁNA 2019
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
Celkem jsme připravili 569 filmových projekcí, které navštívilo 26 305 diváků.
Průměrná návštěvnost na odehrané projekce činila 46 diváků.
(Včetně letních kin, festivalů a projekcí pro školy a firmy.)

Kino v Divišově divadle navštívilo: 25 601 diváků z toho:
4 projekce festivalu Jeden svět pro školy (862 diváků)
5 film.projekcí v rámci Dětského filmového festivalu (1222 diváků)
11 projekcí pro školy (1160 diváků)
10 projekcí pro společnost KONZUM
1 projekce pro Správu budov Žamberk
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Letní kino:
2 projekce Letního kina na Pěší zóně (100 diváků)
2 projekce Letní kino s grilovačkou (60 diváků)
2 projekce na fotbalovém stadionu (314 diváků)

Nejvyšší návštěvnost:
Ženy v běhu

18 projekcí

3481 diváků

Bohemian Rhapsody

14 projekcí

1821 diváků

9 projekcí

1340 diváků

Ženy v běhu

297 diváků

Jak vycvičit draka

Nejvyšší návštěvnost na jednu projekci:
Promítací schéma kina v roce 2019:
úterý, středa projekce od 20 h
čtvrtek, pátek projekce od 17 h a od 20 h
sobota projekce od 14h, 17 h a 20 h
neděle projekce od od 17 h a od 20 h

Filmový klub kina Žamberk:
Pokračujeme v dlouholeté tradici FK Žamberk, který je členem Asociace českých filmových
klubů. V roce 2019 jsme odehráli celkem 10 projekcí.

Další pravidelná činnost:
Kino za „pade“ – 2x měsíčně film za „zlevněné vstupné“
Kino senior – 2x měsíčně projekce pro seniory od 14h
Filmový klub - páteční filmy
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
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Oscarový březen - přehlídka oscarových snímků
Vary ve vašem kině – přehlídka filmů MFF KV
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
Letní kino na fotbalovém stadionu - novinka
Noc hororů - když jeden horor na jednu noc nestačí
Promítání pro Konzum – projekce v pronájmu (nejsou v programech)
Spolupracovali jsme na organizaci akcí: Talent, 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
Příspěvková organizace Městský kulturní podnik – FIDIKO Žamberk připravila rekordních
669 projekcí, představení a akcí, které navštívilo více než 43 000 diváků (v součtu filmových
projekcí, letního kina a akcí konaných mimo divadlo, včetně pronájmů).

Kino v Divišově divadle se umístilo na 120. místě mezi všemi kiny v ČR a je
nejnavštěvovanějším kinem v regionu umístěném v multifunkčním sále.
Mimo výše uvedeného zajišťujeme take výstavy a zkoušky spolků a organizací.
Spolupracujeme také 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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fidiko@fidiko.cz
465 614 583
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