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1. Základní informace, rozsah, charakter a zaměření MěKS
Název organizace:
Právní forma:
IČ:
Zřizovatel:
Adresa:
Statutární orgán:
Zástupce stat. orgánu:

Městské kulturní středisko Říčany
příspěvková organizace
00354082
Město Říčany
17. listopadu 214, Říčany, 251 01
do 30.6.2008 Petr Rasken Chaloupka, ředitel
od 1.7.2008 Ing.Vladimír Levický, pověřený řízením MěKS
Ludmila Řeháková

MěKS je víceúčelovou institucí, zaměřenou na různé formy kultury a vzdělávání, zejména
pak na :
- koncerty hudby různých žánrů včetně vážné hudby
- divadelní představení pro dospělé i pro děti
- taneční kurzy
- přednášky a besedy
- festivaly, přehlídky, soutěže
- pořady pro školy a neziskové organizace či ve spolupráci s nimi
- plesy
- výukové a vzdělávací kurzy (stálé kurzy jazykové, hudební, psychologie apod.)
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- úzkou spolupráci s tradičními říčanskými spolky (Tyl, Fuego, ŘKO, TJ Tourist - šachy).
MěKS disponuje sálem o maximální kapacitě cca 360 míst, který je možné dispozičně
upravovat podle konané akce. Dále využívá učebny pro stálé kurzy.
Prostory v MěKS jsou příležitostně používané také dalšími říčanskými organizacemi
(MěÚ, ZUŠ, školy, neziskové organizace apod.).
V hlavní sezóně (cca od poloviny září do června) je sál MěKS prakticky denně
využíván, v běžném týdnu takto:
pondělky – zkoušky stálých spolupracujících souborů Fuego (tanec) a Tyl (divadlo)
úterky - zkoušky stálých spolupracujících souborů Fuego a Říčanského komorního orchestru
středy – koncerty
čtvrtky – činnost spolupracujících škol, ZUŠ, příp. stálé soubory Fuego a Tyl.
pátky – taneční kurzy
soboty – zkoušky souboru Fuego, taneční kurzy
neděle – zkoušky Fuego a Tyl, divadelní pohádky pro děti
Tento přehled je rámcový, bývá aktuálně obměňován. „Mezery“ ve využití sálu (včetně
dopoledních hodin) bývají většinou ihned vyplněny novými akcemi, školními programy,
rozšířením zkoušek souborů apod.

2. Organizační struktura, pracovní úvazky
V roce 2008 byla zavedena nová organizační struktura organizace:

pověřený
řízením
(Levický)

programový a
provozní úsek
(ved. Řeháková)

Ekonomika,
účetnictví,
personalistika

Dramaturgie,
program

Provoz,
technika
Propagace
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Pověřený řízením MěKS je Ing. Vladimír Levický, který je také ředitelem Husovy
knihovny a má své pracoviště v sídle knihovny.
Další pracovníci působí v objektu MěKS.
Na úvazek 1,00:
Ludmila Řeháková – vedoucí programového a provozního úseku, produkční, dramaturgyně
Anna Bártová – mzdová účetní, účetní, pokladní, administrativní práce, pořadatelka
Vladimír Vlasák – domovník
Radim Kadlčák – technik a uklízeč
Alena Pilařová – uklízečka
Na úvazek 0,20:
Zdeňka Kriegerová – ekonomka a účetní
Na dohodu o činnosti (do 20 hodin týdně):
Jiří Barda – lektor kurzů kytary a sboru Bardáček. Je jediným z lektorů takto zaměstnávaný,
ostatní lektoři zde působí formou pronájmu učeben. V roce 2008 dobíhaly již uzavřené
smlouvy a nepodařilo se dosáhnout kladné finanční bilance těchto kurzů. V dalším období
bude s lektorem uzavřena nová smlouva s cílem odstranit prodělávání na těchto akcích.
Na dohodu o provedení práce (do 150 hodin ročně):
Tyto dohody jsou uzavírány nepravidelně, podle aktuálně probíhajících akcí (např. asistenti
při tanečních kurzech, pořadatelé při větších koncertech apod.). Většinou jsou využíváni
studenti.
Mateřská dovolená:
Adéla Donátová
V personální oblasti došlo k zásadní změně oproti předchozímu období. Koncepce
nového vedení klade zvýšený důraz na ekonomickou stránku. Dokonalý a stálý přehled o
finanční situaci je považován za hlavní nástroj řízení a základní předpoklad další činnosti.
Opouští se proto koncepce předání ekonomické, účetní a personální agendy externím
subjektům (v tomto případě Městskému úřadu), při které tato dokonalá a stále aktuální
informovanost není zajištěna, a tyto činnosti organizace vykonává vlastními pracovníky.

3. Kulturní činnost
3.1. Celkový přehled kulturních akcí v roce 2008
4.1.
6.1.
9.1.
12.1.
13.1.
16.1.
18.1.
19.1.

taneční dospělí
taneční mládež pokračovací
setkání seniorů (Komunitní centrum)
ples Skautů
dětský karneval
Dechové trio Z. Rysa - koncert v rámci Kruhu přátel hudby (KPH)
taneční dospělí
ples myslivců
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20.1.
21.1.
26.1.
31.1.
2.2.
3.2.
6.2.
8.2.
9.2.
10.2.
13.2.
15.2.
16.2.
17.2.
20.2.
23.2.
24.2.
27.2.
29.2.
1.3.
2.3.
6.3.
8.3.
9.3.
12.3.
14.3.
16.3.
19.3.
22.3.
28.3.
30.3.
30.3.
4.4.
5.4.
6.4.
6.4.
9.4.
10.4.
11.4.
12.4.
13.4.
16.4.
20.4.
25.4.
4.5.
5.5.
7.5.
8.5.
10.5.
11.5.

taneční mládež pokračovací
promítání – Klub přátel horroru
taneční mládež pokračovací
koncert žáků ZUŠ
ples hasičů
taneční mládež pokračovací
vernisáž výstavy fotografií Jiřího Káše v předsálí
taneční dospělí
ples roku
taneční mládež pokračovací
soubor Jakuba Pustky - koncert v rámci KPH
taneční dospělí
ples Sokolů
taneční mládež pokračovací
promítání – Klub přátel horroru
taneční mládež pokračovací
Říčanský pohár - taneční soutěž
Jakub Šafr kvartet - koncert v rámci KPH
taneční dospělí
ples oddílu rugby
taneční mládež pokračovací
setkání seniorů v sále
ples Záchranné služby
taneční mládež pokračovací
koncert Štěpána Kojana (kytara, zpěv)
taneční dospělí
taneční mládež pokračovací
Max Brod trio - koncert v rámci KPH
Říčanský Herold (od 14 do 24) – country minifestival
česko-japonský koncert v rámci ZUŠ
pohádka Loupežník a Manka
taneční mládež pokračovací
pořad pro seniory v rámci Komunitního centra
ples tanečního sdružení Fuego
Zlatovláska - pohádka pro děti
taneční mládež pokračovací – prodloužená
Adam Skoumal (klavír) - koncert v rámci KPH
představení DS Tyl
taneční dospělí
NVU, Volant, No Side, Zakázané ovoce - punkový koncert
Zázračný pramínek - pohádka pro děti
setkání seniorů
vernisáž výstavy řemesel
taneční dospělí
Konvalinka - pohádka pro děti
vernisáž výstavy o československých legiích
přednáška o legiích pro školy - PhDr. Z. Fořtová
šachový turnaj v bleskové hře
Smokie revival a Markýz John – koncert
taneční dospělí

5

12.5.
15.5.
21.5.
28.5.
29.5.
4.6.
19.6.
25.6.
23.8.
20.9.
24.9.
25.9.
26.9.
27.9.
3.10.
5.10.
9.10.
10.10.
11.10.
13.10.
14.10.
14.10.
16.10.
17.10.
17.10.
18.10.
18.10.
19.10.
20.10.
21.10.
22.10.
26.10.
30.10.
31.10.
1.11.
3.11.
5.11.
6.11.
8.11.
9.11.
10.11.
11.11.
11.11.
13.11.
14.11.
15.11.
16.11.
19.11.
20.11.
22.11.

koncert žáků ZUŠ
přehlídka chovatelství a trofejí – Okresní myslivecký spolek
Lyra da Camera - koncert v rámci KPH
akademie tanečních kurzů Alice Bardové
akademie tanečních kurzů Alice Bardové
Říčanský komorní orchestr - koncert
Koncert kytarového kurzu a sboru Bardáček, celkem 4 x za den
Bürokrati – představení divadla ExCeS
Říčany open - šachový turnaj – osmidenní od 23.8. do 30.8.
taneční kurzy - mládež, od 16,30 a 20 hod.
Jak Eliška veselé království zachránila – pohádka pro děti
Slavnostní složení slibu před krajskými volbami
Abba world revival - koncert pop, revival
taneční kurzy - mládež, od 16,30 a 20 hod.
taneční kurzy - dospělí, od 19 a 21 hod.
taneční kurzy - mládež, od 16,30 a 20 hod.
Hop trop – koncert country
Smokie revival, Queen revival – koncert
taneční kurzy - mládež, od 16,30 a 20 hod.
veletrh neziskových organizací
veletrh neziskových organizací
Richard Pachman a F.Glorieux – koncert
Brazílie-Amazonka v rytmu samby – beseda
schůze volební okrskové komise
taneční kurzy - dospělí, od 19 a 21 hod.
schůze volební okrskové komise
taneční kurzy mládež – prodloužená
Fuego cup – taneční soutěž
přednáška k 90.výročí vzniku čsl.legie (připravilo Muzeum)
setkání seniorů a zdravotně postižených
Štěpán Rak - kytara - koncert v rámci KPH
Trampoty čertíka Culínka – pohádka
Divadelní komedie - představení DS Tyl
taneční kurzy - dospělí, od 19 a 21 hod.
taneční kurzy - mládež, od 16,30 a 20 hod.
Po stopách Inků - beseda a přednáška
Promoculture - beseda a přednáška
Rue Bonaparte 17 - představení festivalu Šatoplet.podzim
taneční kurzy - mládež, od 16,30 a 20 hod.
Mrazík – představení v rámci festivalu Šatopletův podzim
prezentace návrhu zeleně, beseda – Komunitní centrum
prezentace návrhu zeleně, beseda – Komunitní centrum
prezentace návrhu zeleně, beseda – Komunitní centrum
Equus – představení v rámci festivalu Šatopletův podzim
taneční kurzy - dospělí, od 19 a 21 hod.
taneční kurzy - mládež, od 16,30 a 20 hod.
Šelmy a šelmičky - pořad pro děti
Jaroslav Svěcený - housle - koncert v rámci KPH
Ach, ta něha našich dam ! - festival Šatopletův podzim
Taneční kurzy mládež - prodloužená II.
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23.11.
26.11.
27.11.
28.11.
29.11.
30.11.
1.12.
3.12.
4.12.
5.12.
6.12.
7.12.
8.12.
10.12.
10.12.
11.12.
12.12.
12.12.
13.12.
14.12.
15.12.
16.12.
18.12.
19.12.
31.12.

Alenčiny rošády - představení v rámci festivalu Šatopletův podzim
Aneta Langerová - koncert pop
Znalci – představení v rámci festivalu Šatopletův podzim
taneční kurzy - dospělí, od 19 a 21 hod.
taneční kurzy - mládež, od 16,30 a 20 hod.
Adventní prozpěvování – ZUŠ
Fleret a Jarmila Šuláková - koncert
Grónsko – země mizejícího ledu – beseda s J. a A. Klempířovými
Mikulášský koncert – ZUŠ
Mikulášská pro děti – Junák
taneční kurzy - mládež, od 16,30 a 20 hod.
Mikulášská vánoční merenda – divadlo Andromeda
setkání dárců krve - Červený kříž
vánoční posezení - Komunitní centrum
Říčanský komorní orchestr – koncert
vánoční besídka pro děti
adventní koncerty pro ZŠ a ZUŠ
taneční kurzy - dospělí – prodloužená
taneční kurzy - mládež - Věneček I.
taneční kurzy - mládež - Věneček II.
Dámská šatna - divadelní představení DS Tyl
koncert kytarového kurzu a sboru Bardáček, celkem 4 x za den
vánoční besídka pro děti
vánoční koncert ZŠ Bezručova
Silvestr - se skupinou Repete a s videodiskotékou

Nejsou uvedeny nájmy sálu. Akce cizích subjektů jsou uvedeny, když se MěKS na nich
aktivně podílelo (nejsou uvedeny např. pravidelná čtvrteční a páteční výuka tanečního odboru
ZUŠ, některé pořady škol, komunitního centra apod.). Jak jsme uvedli výše, využití sálu
v sezóně je prakticky každodenní (jednou nebo více akcemi denně).

3.2. Komentář k pořadům a akcím:
3.2.1. Koncerty
Sál MěKS umožňuje pořádat hudební pořady různých žánrů.
Vážná hudba: V Říčanech již několik desetiletí působí sdružení Kruh přátel hudby.
Počtem členů kolem 100 přesahuje běžné poměry i v daleko větších městech. MěKS vytváří
na každou sezónu (podzim – léto) cyklus koncertů, na který pro členy tohoto KPH vydává
abonentní vstupenky (se slevou oproti běžnému vstupnému). Koncerty jsou samozřejmě
přístupné i dalším zájemcům. Z koncertů v roce 2008 bychom zmínili např. vystoupení
kytaristy Štěpána Raka (22.10. – 148 diváků) či houslisty Jaroslava Svěceného (19.11. – 186
diváků).
Další žánry: Postupně se dařilo zajistit vystoupení opravdu známých a atraktivních
umělců. Nejvýznamnější koncerty: Aneta Langerová (26.11. – 419 diváků – místa jen
k stání), Jarmila Šuláková se skupinou Fleret (1.12. – 170 diváků), Hop trop (country – 9.10.
– 164 diváků). I ostatní koncerty byly relativně úspěšné.
Všeobecně bychom v souladu s dříve předloženou koncepcí chtěli koncerty ještě
rozšířit, považujeme je za jednu z nejcennějších aktivit. Snažíme se jejich finanční bilanci
nastavit tak, aby výtěžek ze vstupného alespoň pokrýval honoráře umělců (jsme k tomu

7

nuceni rozpočtem), což ale není reálné vždy. Budeme se pokoušet získávat další prostředky,
abychom mohli kvalitu i počet těchto akcí dále zvyšovat i s rizikem občasné záporné finanční
bilance.
3.2.2. Divadelní představení
Nejvýznamnější je spolupráce s místním divadelním souborem Tyl, kterému také
poskytujeme zázemí a možnost zkoušení. Soubor vystupuje příležitostně na večerních
představeních v MěKS. Spolu s ním MěKS pravidelně pořádá podzimní divadelní festival
Šatopletův podzim.
Kromě toho se příležitostně pořádají představení dalších divadelních souborů, např.
pohádky pro děti.
3.2.3 Taneční kurzy
Mají v Říčanech dlouholetou tradici (podle pramenů do prvorepublikové doby).
V současné době se pořádají kurzy pro mládež (základní a pokračovací) a kurzy pro dospělé
(pro začátečníky a pro pokročilé. Lektorem je Ing. Ivan Vít.
Počet přihlášených účastníků:
Základní kurzy pro mládež: 172
Pokračovací kurzy pro mládež: 82
Kurzy pro dospělé: 104
3.2.4. Přednášky a besedy
Zřejmě nejzajímavější byla přednáška polárníků Jaroslava a Aleny Klempířových o
jejich výpravě a delším pobytu v Grónsku. Akce se zúčastnilo 21 návštěvníků. (Pořad s touto
tématikou uvedli Klempířovi později ve sledovaném čase na TV Nova – kdybychom
přednášku uspořádali po této TV relaci, účast by byla jistě vyšší). Pořádaly se i další akce
s přírodovědnou, cestopisnou či historickou tématikou s podobnou návštěvností. Masová
účast zde není primárním cílem, pořady jsou zaměřeny spíše na skupiny návštěvníků se zájmy
korespondující s tématy přednášek, někdy i dosti specializovanými. Přitom je sledována
ekonomická stránka, záporná finanční bilance je považována za nežádoucí, s ohledem na ni je
stanovována úhrada přednášejících či vystupujících. Vyhýbáme se také různým
pseudovědeckým produkcím (typu spasení světa láskou, léčení veškerých nemocí
zaříkáváním, nalezení smyslu života v předání všeho majetku náboženské sektě apod.), dbáme
na řádnou odbornou úroveň.
3.2.5. Klub přátel horroru
Jednalo se o akci připravovanou od roku 2007 - promítání v předsálí pomocí
dataprojektoru a následnou odbornou přednášku na téma uváděného filmového žánru
(nepočítalo se, jak by z názvu vyplývalo, jen s horrory, ale i s dalšími druhy filmového
umění). Vycházelo se ze snahy alespoň částečně zaplnit mezeru vzniklou ukončením činnosti
místního kina. Zájem návštěvníků však nedosáhl očekávání a v akci se v druhém pololetí
2008 již nepokračovalo.
3.2.6. Festivaly, přehlídky, soutěže
Jedná se o již tradiční akce, jako jsou:
- divadelní festival Šatopletův podzim (viz výše v části „Divadelní představení“)
- šachový turnaj Říčany open
- taneční soutěž Říčanský pohár.
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3.2.7. Pořady ve spolupráci se školami a dalšími neziskovými organizacemi
Většinou jde o využívání sálu v MěKS těmito organizacemi pro jejich akce, v menší
míře MěKS nabízí organizacím také vlastní pořady (např. cestopisné a přírodovědecké
přednášky). Rozsah tohoto využívání sálu je značný. Významná byla např. pravidelná
čtvrteční a páteční výuka tanečního oboru, kterou provozovala ZUŠ v 1. pololetí, kromě toho
zde pořádala koncerty svých žáků a akce k různým dalším příležitostem (vánoční, ke Dni
matek apod.). Obdobně sál využívaly Komunitní centrum, Muzeum Říčany, základní školy
apod.
3.2.8. Plesy
MěKS je pořádalo ve spolupráci s organizacemi, o jejichž ples se jedná, většinou
formou nájmů.
3.2.9. Výukové a vzdělávací kurzy a další poskytované služby
Pořádají se v učebnách, v některých případech i v sále. Jedná se o:
- jazykové kurzy
- hudební kurzy (klavír, sólový zpěv, kytara, bicí nástroje, sborový zpěv)
- poradenské centrum pro rodinu a školu
- výuku tance (mimo hlavní taneční kurzy – taneční kroužek Fuego)
- klinickou logopedii.
Lektoři jsou vzhledem k MěKS v nájemném vztahu kromě Jiřího Bardy, který vede
kurzy kytary a sborového zpěvu (soubor Bardáček) – je zaměstnán na dohodu o pracovní
činnosti. (Bližší údaje viz část 2 – Organizační struktura, pracovní úvazky)
Pozn.: Taneční kurzy pro mládež a pro dospělé jsou pro svůj význam zmiňovány zvlášť
(výše).
3.2.10. Spolupráce s tradičními říčanskými spolky
V Říčanech působí dlouhodobě řada uměleckých, sportovních a další sdružení. MěKS
úzce spolupracuje s těmito z nich:
- divadelní spolek Tyl
- taneční kroužek Fuego
- šachový oddíl TJ Tourist
- Říčanský komorní orchestr
MěKS poskytuje těmto sdružením prostory v objektu pro jejich činnost a spolupracuje
s nimi při akcích včetně potřebného organizačního zajištění. Výrazným projevem této
spolupráce jsou např. výše zmíněné festivaly a šachový turnaj (Šatopletův podzim, Říčanský
pohár, Říčany open), koncerty Říčanského komorního orchestru, nastudování a uvedení
nových divadelních her apod.
3.2.11. Výstavy
MěKS není zařízením typu galerií a nemá ambice je suplovat, avšak zejména v předsálí
lze umístit výtvarné i jiné objekty. K dispozici je několik stojanů na obrazy. V roce 2008
proběhly např. výstavy fotografií Jiřího Káše, ukázky řemesel či výstava z historie
československých legií (doprovázená přednáškou historičky PhDr. Zlaty Fořtové). Jako
perspektivní se nám jeví zaměřit se na specializované výstavy u příležitosti určité kulturní
akce.
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3.2.12. Silvestr
Touto akcí jsme chtěli přispět k prohloubení pocitu obyvatel, že se v Říčanech utěšeně
rozvíjí kulturní i společenský život, že se tu stále něco děje a rozhodně zde „nedávají lišky
dobrou noc“. Jelikož se tyto akce dříve v MěKS nepořádaly, vědomě jsme tímto podstupovali
riziko neúspěchu poměrně nákladné a organizačně náročné produkce. Výsledkem byla
nakonec účast 70 platících návštěvníků. Vzhledem k tomu, že šlo o novou, nevyzkoušenou
záležitost a jakési „vypuštění kontrolního balónku“, považujeme tuto návštěvnost za relativně
dobrou a spoléháme na to, že spokojení návštěvníci nejenže přijdou na Silvestra 2009 opět,
ale své zkušenosti rozšíří mezi veřejnost, takže příští Silvestry bude sál zaplněn podstatně
více.
Na programu byla vynikající živá kapela Repete a po půlnoci videodiskotéka.
Nechybělo losování tomboly. Večer uváděl herec a moderátor Jiří Procházka.

4. Hospodaření MěKS v roce 2008
Údaje jsou uváděny v Kč.
Výnosy:
provozní dotace od zřizovatele
2 184 200
účelové dotace od zřizovatele
(židle, stoly, výstavní panely, opravy, vymalování sálu apod.)
306 750
granty od Středočeského kraje
20 000
příspěvek Nadace ČHF (část týkající se roku 2008)
5 000
sponzorské dary
27 333
příjmy z reklamy
85 000
příjmy ze vstupného
457 167
příjmy z kurzovného
752 372
příjmy z pronájmu služebního bytu
32 066
příjmy z nájmů nebytových prostor
248 913
přefakturace energií restauraci
160 716
ostatní příjmy (úroky, šatna apod.)
32 101
použití fondů
20 992
Celkem

4 332 610

Náklady:
materiál (včetně dovybavení z účelové dotace)
energie, vodné, stočné
opravy a údržba (včetně větších oprav z účelové dotace)
honoráře za kulturní akce a taneční kurzy
poplatky OSA, Dilia
ostatní služby (telefony, pojištění, SW, stravenky)
mzdové a osobní náklady (vč.pojistného)
ostatní náklady (cestovné, poplatky apod.)

185 066
731 458
99 227
264 654
2 127 213
28 490

Celkem

4 332 610

Hospodaření v roce 2008 tedy skončilo jako vyrovnané.
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220 435

676 068

Stav finančních fondů organizace k 31.12.2008:
Fond odměn:
10 000
FKSP:
1 910
Fond reprodukce majetku:
0
Fond rezervní
20 991
Závazky a pohledávky:
Organizace nemá závazky po lhůtě splatnosti.
Pohledávky po lhůtě splatnosti (do 1 roku) má organizace ve výši 73 682 Kč vůči nájemci –
Restaurace u Labutě. Byl sestaven splátkový kalendář, který je dodržován.

5. 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
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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:
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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.

6. Závěr
Rok 2008 byl přechodný – vyznačoval se změnou ve vedení organizace a tím také
změnou filosofie řízení. Od pololetí se začaly uskutečňovat reorganizace vedoucí k vytvoření
nové struktury a k modifikaci činnosti MěKS prakticky ve všech oblastech – personální,
provozní, ekonomické i programové. Nejsou ještě dokončeny, budou pokračovat i v roce
2009 s cílem naplnění koncepce, kterou vedení zřizovateli předložilo.
Tímto sdělením nejsou dehonestovány předchozí výsledky ve středisku dosažené –
naopak je na co navazovat, MěKS je důležitou složkou života města Říčany již mnoho let.
Za jednoznačný úspěch považujeme zejména kvalitu a návštěvnost koncertů, a to ve
všech žánrech. Podařilo se vytvořit dobrou dramaturgii „vážných“ koncertů v rámci Kruhu
přátel hudby, což mělo za následek zvýšení počtu předplatitelů – členů tohoto Kruhu (nyní
cca 100) a zvýšil se i počet diváků kupujících si vstupenky na jednotlivé koncerty. I v dalších
žánrech se podařilo získat skutečně známé a atraktivní umělce (Aneta Langerová, Jarmila
Šuláková a další), což se projevilo ve vynikající návštěvnosti. S potěšením jsme zaznamenali
výbornou návštěvnost hned prvního koncertu v nové sezóně 2008/2009 – ABBA World
revival, což nás naplnilo optimismem, neboť podle všeho je v Říčanech o kulturní pořady
zájem.
V případě koncertů slavných „hvězd“ jsme si byli vědomi značného rizika – při
nedostatečné návštěvnosti by náklady na tyto koncerty znamenaly významné ohrožení
ekonomické bilance MěKS (při stávajícím velmi napnutém rozpočtu) se všemi
představitelnými důsledky. Akce jsme uskutečnili po důkladném zvážení všech aspektů.
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Novým pořadem byl Silvestr, který je blíže zmiňován v části 3.2.12. a který rovněž
považujeme za úspěšný. Jak bylo uvedeno, řídili jsme se názorem, že město musí žít bohatým
a rušným životem. Z této filosofie hodláme vycházet i v budoucnosti.
Těší nás ocenění mnoha návštěvníků – obyvatelů Říčan, vyjadřovaná při jejich
návštěvách našich pořadů.
Co se týče technické stránky, v roce 2008 se v MěKS uskutečnila výměna dlažby
v přízemí (před sálem) a rekonstrukce WC. Výrazně přispěla ke zlepšení komfortu pro
návštěvníky. Celkový technický stav objektu však zůstává stále neuspokojivý, v rámci
zejména finančních možností se dále řeší ve spolupráci se zřizovatelem. Problémem je častá
potřeba drobných oprav (mimo investice), která citelně zatěžuje rozpočet MěKS.
Zlepšení vyžaduje také vnitřní vybavení sálu, především ozvučení a osvětlení.
Již dříve jsme zmiňovali potřebu doplnění zvukové aparatury, avšak neuváděli jsme ji
zpočátku v nejvyšší prioritě. Chtěli jsme si nejprve ověřit, jaký bude o hudební produkce
zájem. Při malém zájmu by nemělo smysl koncerty více rozšiřovat a stávající aparatura by,
alespoň pro méně náročné akce, byla vcelku (s určitými limity) postačující. Ohlasem
návštěvníků jsme však byli sami překvapeni. Projevený zájem a výborná návštěvnost
koncertů nás přivádí k přesvědčení, že tyto pořady je třeba dále rozvíjet kvalitativně i
kvantitativně, a to na opravdu profesionální bázi. Pro mnoho hudebních produkcí (zvláště u
známějších interpretů, u rockových kapel apod.) stávající aparatura nevyhovuje a je nutné
najímat externí zvukaře s vlastním vybavením za vysoké honoráře (5 – 15 tisíc Kč za
koncert). Tyto náklady by doplněním aparatury odpadly, vložené investice by se tedy
poměrně brzy vrátily.
Doplnit je třeba také osvětlení pódia. Vlastní světelné vybavení střediska je zcela
nedostatečné, z velké části jsou využívány reflektory zapůjčené od divadelního souboru Tyl.
Platí zde totéž jako u zvukové aparatury. Pro náročnější produkce osvětlení nevyhovuje a je
třeba opět toto zařízení najímat, čímž se zvyšují náklady. Počítat s využíváním cizího majetku
(reflektorů, které patří divadelnímu souboru) jako s dlouhodobým či trvalým řešením je také
z koncepčního hlediska nevhodné.
Za podporu děkujeme našemu zřizovateli – Městu Říčany. Spolupráce s ním je
vynikající, což můžeme objektivně prohlásit na základě dlouholetých zkušeností z vedení
obdobných organizací.
Dále děkujeme všem, kteří nějakou formou přispěli k naší činnosti – pekařství
Frydrych, Středočeskému kraji, Nadaci Český hudební fond, firmám Zoeller, Annonce,
Engineering GM, Promotion Turnov, Děs Běs a dalším.

V Říčanech, 10.2.2009
Ing. Vladimír Levický
pověřený řízením MěKS Říčany
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