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Městské kulturní středisko Říčany
251 01

Říčany u Prahy, 17. listopadu 214, tel.: 323 602 45, Mail: meks@ricany.cz
http://kultura.ricany.cz

Základní údaje o organizaci
Název: Městské kulturní středisko Říčany
Právní forma: příspěvková organizace
IČO: 00354082
Zřizovatel organizace:
Statutární orgán:

město

Říčany

Petr Rasken Chaloupka, ředitel

Zástupce statutárního orgánu:

Adéla Donátová

Účetnictví zajišťuje firma: finanční odbor MěÚ Říčany
Webové stránky: www.kultura.ricany.cz

Provoz MěKS
Koncem ledna roku 2007 došlo ke změně vedení Městského kulturního střediska – k
31.1.2007 odešla do důchodu ředitelka Soňa Bartáková a pokladní Milada Susová a
nastoupil nový ředitel Petr Chaloupka. K mírným změnám provozu docházelo postupně. Po
odchodu uklízečky Marie Kroutilové nastoupil Radim Kadlčák, který mimo úklidu zastává
zároveň funkci technika, což ušetřilo nemalé náklady na techniky externí (nemluvě o jeho
hudebních vystoupeních na akcích MěKS). Na místo pokladní a zástupkyně ředitele byla po
prázdninách přijata Adéla Donátová, která do té doby spolupracovala externě.
Byla také změněna pravidla v případech hudebních kurzů, které byly dosud mírně
prodělečné, takže lektoři již nejsou zaměstnáváni na smlouvy (s jedinou výjimkou Jiřího
Bardy), ale vedou si kurzy sami a prostory v MěKS si pronajímají. MěKS pak pro ně zajišťuje
propagaci na webových stránkách apod.
V roce 2008 bude ve vstupních prostorách MěKS vytvořen alespoň malý prostor pro
stálé výstavy. Také zde bude umístěn počítač pro veřejnost.
Z důvodu nemožnosti provozovat v MěKS dvě souběžné akce (sál a předsálí jsou
odděleny pouze jedněmi koženkovými dveřmi, které nedostatečně tlumí zvuk) byl
zpracován projekt odhlučnění (další koženkové dveře + tlumící závěs, cena cca 45.000 Kč).
V prostoru mezi oběma dveřmi vznikne malý nouzový sklad stolů a židlí. Na velké akce
bude samozřejmě možné sál a předsálí opět propojit.
Další úpravy byly připravovány koncem roku a chystají se na začátek roku 2008 (dle
výsledku hospodaření): malý bar u sálu v bývalém skladu, zkušebna v bývalé kotelně...

Propagace aktivit MěKS
Propagace aktivit MěKS probíhá především prostřednictvím lokálních tiskovin
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(Říčanský kurýr, Zápraží, Jesenický kurýr, Kamenický zpravodaj, Velkopopovický
zpravodaj, reklamní časopis A10 a dalších). Přehled význačnějších kulturních akcí přináší i
MF Dnes, občas Country rádio, Český rozhlas 2 nebo rádio Blaník. Kulturní program je také
zasílán dalším deníkům a časopisům, internetovým informačním portálům i
specializovaným serverům (Folk & Country, Country World, Akce v Česku apod.).
Samozřejmostí jsou vlastní internetové stránky s programem, fotografiemi a někdy i přímo
s hudebními či filmovými ukázkami chystaného programu.
V roce 2007 byla uzavřena smlouva se společností APromotion o bezplatné výrobě
plakátů A2 pro akce MěKS a Muzea. Plakáty jsou vylepovány prostřednictvím firmy Rengl v
Říčanech i v blízkém okolí. Od firmy navíc obdržíme 20.000 Kč, určených na úhradu výlepu
těchto plakátů. Na některé zajímavé akce bývají navíc vytištěny ještě další samostatné
plakáty.
Personální situace
Počet stálých pracovníků 5 (ředitel, zástupkyně ředitele, domovník, uklízečka, uklízeč +
technik)
Dohody o pracovní činnosti 4 (lektor hry na kytaru, technik, administrativní síla, topič)
Dohody o provedení práce 6 (asistenti v tanečních kurzech, topič, technik)

Kulturní aktivity
Akce v MěKS
MěKS samo pořádá většinu kulturních akcí v objektu – v roce 2007 šlo o koncerty
vážné hudby, blues, rockabilly, bluegrass, folk, swing, rock, divadelní představení
amatérských souborů i profesionálních umělců, pohádky pro děti, vánoční adventní
koncerty, taneční zábavy apod.
Výstavní akce v MěKS byly zatím pouze jako doprovodné k jiným akcím (výstavy
obrazů), případně šlo o výstavy jiných subjektů (ZUŠ, ZŠ). Vlastní výstavní činnost MěKS
začne v roce 2008, kdy plánováno několik vlastních výstav – především fotografie. Pro tyto
výstavy budou upraveny vstupní prostory MěKS. Pro výstavy jiných subjektů je prozatím
používáno předsálí.
Poměrně často jsou prostory MěKS pronajímány pro akce dalších pořadatelů – plesy,
akce pro školy, divadelní představení i koncerty kapel různých stylů. U akcí pro školy,
dosud pořádaných různými agenturami, se chystá na rok 2008 menší změna – některé z
akcí a výchovných koncertů bude organizovat přímo MěKS.
V prostorách MěKS se konají také bezplatné akce – většinou jde o akce městského
úřadu, komunitního centra, vystoupení souborů místní ZUŠ, šachové turnaje, Veletrh
neziskových organizací a další.
Šatopletův divadelní podzim
Již 11 let pořádá místní divadelní spolek Tyl v MěKS divadelní podzim, na který jsou
zvány amatérské soubory z širokého okolí. Za tuto dobu si tato přehlídka získala vcelku
slušný počet diváků i příznivé ohlasy médií.

Kruh přátel hudby (KPH)
Pro sezónu 2006-2007 byl nejen zachován stejný počet koncertů jako v minulých
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letech (vždy sedm), ale navíc byl rozšířen o dvě vystoupení (multifolkovou a swingovou
kapelu Bezefšeho v r. 2007 a swingový Jakub Šafr Quartet v r. 2008), na které mají
abonenti Kruhu přátel hudby vstup také zdarma. Bohužel jediná činnost říčanského
Kruhu přátel hudby spočívá ve výběru repertoáru, na vlastní činnosti a organizaci koncertů
se členové Kruhu nepodílí (jsou-li ovšem jací - říčanský KPH není registrován u
Ministerstva vnitra a oficielně tedy neexistuje). Funkci KPH tak ve skutečnosti supluje
MěKS.
Pro další sezónu 2008-2009 bylo předběžně dohodnuto zajištění dramaturgie
prostřednictvím Jana Páleníčka, hudebníka a ředitele umělecké agentury Triart
Management. Chystá se opět sedm koncertů vážné hudby, doplněné o další koncerty
„lehčích“ žánrů – swing, jazz, folk, blues.
Kruh přátel horroru (KPHr)
Z důvodu likvidace místního kina byl koncem roku založen Kruh přátel horroru,
který ve spolupráci se společností Charon Media s.r.o. zahájí činnost v roce 2008.
Promítání bude zajištěno dataprojektorem v předsálí MěKS a předpokládá se promítání cca
jednou měsíčně, pokaždé s odbornou přednáškou na aktuální téma (horory, gangsterské
filmy, sci-fi).
Přehled vybraných kulturních aktivit v r. 2007
Divadelní představení DS Tyl - Poslední ze žhavých milenců
Myslivecký ples
Pololetní koncert ZUŠ
Ples Jazykového studia
Koncert folkové kapely Paleta
Hasičský bál
Ples roku
Sokolské šibřinky
Divadlo Pavla Trávníčka – Létající snoubenky
taneční soutěž Říčanský pohár
Ples TJ Rugby
Večer se Zdeňkem Troškou
Ples Záchranné služby
Pohádka O Červené Karkulce
Koncert kapely Blues Roberta Slezáka
Divadelní představení Komunita (2x)
Koncert Quarteta Pavla Haase
Ples Policie ČR
Autorské čtení Ondřeje Slaniny “Houmrova cesta ke slávě“ (2x)
Ples TK Fuego
Divadelní představení Klaun
Taneční zábava Ada & Denny
Jedlička – kytarový koncert
Koncert rhythm & blues kapely Mimoband
Koncert multifolkové kapely Bezefšeho
Divadlo Kejklíř – Tři zlaté vlasy Děda Vševěda
Taneční zábava Ada & Denny

Koncert rokenrolové kapely Lemon Nashville
Koncet bluegrassové kapely Brzdaři
Absolventský koncert ZUŠ
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Koncert Jana Simona a výstava obrazů Karla Pokorného
Učitelský koncert ZUŠ
Koncert Říčanského komorního orchestru
Vystoupení Jo-Jo Efektu Alice Bardové
Letní koncert kytarového kurzu Jiřího Bardy
Koncert punkové kapely Noside
Divadelní představení Dobytí Irska + koncert kapely Cain da Breth
Šachový turnaj Říčanský pohár
Taneční zábava Ada & Denny (6x)
Divadlo Pavla Trávníčka – Čachtická paní
Koncert Kvarteta Martinů + Jana Adamuse
Koncert trampské kapely Hop trop
Pohádka Krakonoš
Šatopletův divadelní podzim (7 divadelních představení)
Koncert pro seniory - dechová hudba Žatečanka
Veletrh neziskových organizací
Koncert Smokie Revival
Koncert dua Junek – Vokáč
Ondrafest – rockový festival
Večer s Josefem Náhlovským
Dětský soubor Mikeš
Divadelní drama Na šírém moři
Koncert ŘKO
Vánoční koncert kytarového kurzu Jiřího Bardy a Bardáčku
Vánoční koncert kurzů Hany Králové

Zájmové kurzy
Obsazení kurzů – průměrný stav v roce 2007
Kytara
Bardáček
Klavír
Bicí nástroje
Flétna
Základní taneční
Taneční pro pokročilé
Taneční pro dospělé

105
30
13
14
4
120
70

210

Mimo tyto kurzy bylo uvažováno o možnosti rozšíření o kurzy základní počítačové
gramotnosti (případně základy tvorby internetových stránek), zde jsme ovšem limitováni
nedostatkem prostor. V roce 2008 bude toto alepoň částečně vyřešeno volně přístupným
počítačem s možností technické pomoci.
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Vedlejší činnost
Dlouhodobé pronájmy:
Jazykové studio - Mgr. Sylva Maříková
Logopedie – Mgr. Věra Boháčová
Šachy - TJ Tourist Říčany
Poradenské centrum pro rodinu a školu – PhDr. Iveta Míková
Kurz pohybové a rytmické průpravy pro děti – TK Fuego
Angličtina – David Gore
Divadelní dílna – Maddalena Rossi
Křesťanská setkání – Centrum víry Agape

Výsledky hospodaření
MěKS hospodařilo v roce 2007 s rozpočtem 3.720.000,- Kč, z toho činil příspěvek od
zřizovatele 1.932.200,- Kč. Hospodaření MěKS za rok 2007 skončilo ziskem 168.847,- Kč,
především z těchto důvodů: na místo uklízečky byl přijat Radim Kadlčák, který navíc
vykonává funkci technika a drobnou údržbu v MěKS a na technickém zajištění akcí se též
podílí ostatní stálí zaměstnanci MěKS. Tím se omezilo zaměstnávání externích techniků
a dalších dodavatelů služeb. Další finanční prostředky byly uspořeny přechodem účetnictví
MěKS od soukromé firmy k finančnímu odboru Městského úřadu.
Bohužel se oproti minulým letům naopak snížily příjmy z komerčních aktivit
(pronájmů prostor pro komerční akce). Za prvé je již daleko menší zájem lidí o různé
nabídkové a přednáškové akce a za druhé nám byly Radou města zakázány prodejní akce
(prodeje typu „vše za 39,-“).
Nadále se také snižují příjmy ze vstupného, návštěvnost kulturních akcí neustále
klesá. Tento trend je samozřejmě vidět v celé republice, přesto jsme doufali, že jej zvýšenou
propagací a zajímavou nabídkou dokážeme překonat. Nepovedlo se. Některé připravené
akce jsme z důvodu extrémně nízkého předprodeje museli odvolat – Jiřího Krampola
(6 lístků), Ivana Hlase (5 lístků), Pavla Trávníčka (12 lístků). Nadále se tedy spíše
soustřeďujeme na akce menšího rozsahu (a především ceny). Nejprodělečnějšími akcemi
v MěKS jsou Říčanský pohár (cca -40.000,- Kč) a Klub přátel hudby (cca -80.000,- Kč za
sezónu).

Uzávěrka roku v číslech
Majetek
Obrazy
movité věci
DHIM

33.600,00
540.469,90
313.267,10

Celkem

887.337,00

5
Finanční majetek
Známky
Stravenky
Běžný účet
FKSP
Celkem
Fondy
FDM=účt. tř. 0
FO - nečerpán
FKSP
Celkem
Mzdové náklady
závazky vůči zaměstnancům
ost. závazky
zdravotní
sociální a zdravotní
úrazové
daně
Celkem

0,00
0,00
248.979,22
17.187,01
350.763,23
33.600,00
0,00
3.070,00
36.670,00
106.629,00
800,00
16.828,00
42.376,00
957,00
13.826,00
181.416,00

Inventura
Majetek MěKS v číslech je uveden v předchozím odstavci. V tomto přehledu uvádíme pouze
orientační přehled vybavení MěKS (důležitého pro provoz).
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔

Klavír Janáček pro koncerty vážné hudby
Dvě pianina pro výuku hudby
Bicí souprava pro výuku
Zvuková aparatura Monacor (dva zesilovače 2x500W, zesilovač 2x150w, equalizer,
mixážní pult 8+4 vstupy, reprobedny 2x500w, subwoofer 1000W)
Stmívací komplet + reflektory 4ks (ostatní reflektory v sále jsou majetkem DS Tyl)
Další vybavení sálu (DVD přehrávač, reprosloupy 2x150w, halogeny 6ks)
4ks PC (2x Celeron 2400MHz, Duron 800MHz, Pentium II 450MHz)
3ks tiskáren (Canon, Kyocera barevná, Kyocera černobílá s kopírkou)

V Říčanech, dne 30.12.2007

Vypracoval Petr Rasken Chaloupka
ředitel MěKS Říčany
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Příloha - Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím
Údaje jsou uvedeny v pořadí podle §5 odst. 1, bodů a) až j) tohoto odstavce
a) Základní údaje o organizaci a důvod a způsob jejího založení:
Oficiální název: Městské kulturní středisko v Říčanech
Městské kulturní středisko v Říčanech je příspěvkovou organizací založenou Městem Říčany.
Hlavním účelem organizace je zajišťování kulturní činnosti, vzdělávání a společenských aktivit
Města Říčany. Blíže viz zřizovací listina
http://www.meks.cz/files/dokumenty_ke_stazeni/zrizovacka_meks.pdf
Adresa: 17. listopadu 214, 251 01 Říčany
Tel.: 323 602 456
Identifikační číslo organizace (IČ): 00354082
Daňové identifikační číslo (DIČ): CZ 00354082
Email: meks@meks.cz
Provozní doba kanceláře MěKS (zde lze též zakoupit vstupenky):
pondělí až čtvrtek
9:00 - 16:30
pátek
9:00 - 15:00
Vstupenky se dále prodávají bezprostředně před pořadem v místě konání (před sálem)
Případné platby můžete poukázat na účet: 180029504/0600
Hotově můžete platit: v kanceláři MěKS – viz provozní doba (výše)
b) Organizační struktura, místo, kde lze získat informace či podat podněty či stížnosti
Organizační struktura je uvedena ve výročních zprávách, viz
http://meks.cz/vyrocni-zpravy
Získávat informace, předkládat dotazy, návrhy, podat žádost či stížnost lze:
• V sídle organizace na adrese 17. listopadu 214, 251 01 Říčany (osobně, ústně nebo písemnou
formou, příp. zasláním na tuto adresu)
• Emailem na adresu meks@meks.cz nebo
Organizace nevydává formuláře pro stížnosti, petice, návrhy apod., přijímá je v libovolné formě.
c) Opravné prostředky
Městské kulturní středisko není orgánem veřejné moci, nevydává správní rozhodnutí a nepostupuje se
tedy podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Nelze se proto bránit
formou odvolání a dalších opravných prostředků.
U stížností: Není – li stěžovatel spokojen s vyřízením své stížnosti v Městském kulturním středisku,
může podat stížnost u zřizovatele – Městský úřad Říčany, odbor školství a kultury, Komenského
nám. 1619/2, 251 01 Říčany.
d) Postup, který musí organizace dodržovat při vyřizování podnětů a stížností
Návrhy, podněty, upozornění, petice jsou přijímány a vyřizovány vedením Městského kulturního
střediska (statutárním orgánem nebo jeho zástupcem) do 10 dnů ode dne doručení, v případě

obsáhlého prošetřování do 30dnů. Po vyřízení je autor vyrozuměn o způsobu vyřízení.
Stížnosti jsou přijímány a vyřizovány statutárním orgánem Městského kulturního střediska
(pracovníkem pověřeným řízením Městského kulturního střediska).
Při podání ústní stížnosti, kterou nelze vyřídit ihned, bude sepsán záznam, který bude po přečtení
předložen stěžovateli k podpisu.
Při opakované stížnosti bez nových skutečností bude tato založena, ale před jejím založením bude
stěžovatel písemně upozorněn.
Při podání anonymní stížnosti je s ní nutno pracovat jako s informací.
Pokud stížnost podává třetí osoba, bude písemně informována o tom, že vyřízení stížnosti bude
zasláno osobě, které se bezprostředně týká.
Běžná stížnost bude prozkoumána a vyřízena do 10 dnů ode dne jejího doručení, v případě obsáhlého
prošetřování do 30 dnů.
Pokud nebyla stížnost podána ústně nebo doručena osobně, je povinností organizace do 5 dnů od
doručení potvrdit písemně její příjem.
Stížnost je vyřízena tehdy, jestliže po jejím přešetření byla přijata opatření nutná k odstranění
zjištěných závad. Stěžovatel musí být o vyřízení vyrozuměn i v tom případě, kdy stížnost není
oprávněná.
e) Nejdůležitější předpisy, podle nichž organizace jedná a rozhoduje:
• Zákon 250/2000 Sb, §27 - 33 o příspěvkových organizacích
• Zřizovací listina Městského kulturního střediska, viz
http://www.meks.cz/files/dokumenty_ke_stazeni/zrizovacka_meks.pdf
f) Sazebník úhrad za poskytování informací
Městské kulturní středisko neposkytuje informace za úplatu.
g) Výroční zprávy
Viz http://meks.cz/vyrocni-zpravy
(zde jsou výroční zprávy od roku 2006 dosud)
h), i), j) Výhradní licence podle § 14 a odst.4, usnesení nadřízeného orgánu o výši
úhrad, adresa elektronické podatelny
Tyto body se Městského kulturního střediska netýkají
---------------Údaje požadované podle §18:
a) počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti:
Podle zákona č. 106/1999 Sb. neobdrželo MěKS žádnou žádost o informaci. Tudíž nebyla vydána ani
žádná případná rozhodnutí o odmítnutí žádosti.
b) počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0
c) opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí
povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a přehled všech výdajů, které
povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle
tohoto zákona, a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení:
Nic z uvedeného se v MěKS v předmětném roce nestalo.
d) výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní

licence:
Žádné licence nebyly poskytnuty.
e) počet stížností podaných podle § 16a, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich
vyřízení:
Žádné stížnosti nebyly podány.
f) další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona.
Organizaci není znám případ, kdy by nastal rozpor s tímto zákonem.

