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1.  Základní informace 
 
Název organizace:  Kulturní centrum Labuť Říčany, příspěvková organizace  
Právní forma: příspěvková organizace 
IČ:  00354082 
Zřizovatel:  Město Říčany 
Adresa:  17. listopadu 214, Říčany, 251 01 
Statutární orgán:  Ing. Vladimír Levický, pověřený řízením 
Zástupce stat. orgánu:  Ludmila Řeháková 
 
 

2. Východiska pro organizaci a její koncepce 
 
 Podmínky, ve kterých KC Labuť působí, a zvolené zaměření organizace 
byly několikrát podrobně popsány v předchozích výročních zprávách. 
 Výchozí situace ve městě se z hlediska působení kulturních organizací 
mění jen nepatrně. Trendy potvrzují naše předchozí i současné sledování a z toho 
vyplývající závěry (monitorování kulturních preferencí obyvatel, SWOT analýzy apod.).  
 Říčany jsou městem s bohatou tradicí kulturního života. Ve městě jsou 
dobře fungující instituce jako např. knihovna, muzeum, galerie, základní umělecká 
škola, volnočasové centrum apod., a mnoho spolků a sdružení věnujících se různým 
formám umělecké činnosti (hudba, divadlo, tanec, některé disciplíny přesahující do 
sportovní oblasti). Obyvatelé Říčan jsou v průměru nadprůměrně vzdělaní a rovněž 
v nadprůměrné míře projevují zájem o oblast kultury. Jedním z mnoha dokladů tohoto 
faktu je např. již čtyřicetiletá existence Kruhu přátel hudby – sdružení aktivních 
návštěvníků komorních koncertů. 
 Z této charakteristiky musí zaměření KC vycházet. Díky příznivému složení 
obyvatelstva existují pro kulturní aktivity dobré předpoklady. Na druhé straně kulturní 
vyspělost obyvatel – potenciálních návštěvníků – znamená také jejich vyšší náročnost. 
Dramaturgii je tedy nutno věnovat náležitou péči a vybírat programy splňující vysoké 
nároky. 
 V zásadě se koncepce KC vyznačuje těmito body: 
 
– velká pozornost hudební oblasti všech žánrů s důležitým zastoupením vážné hudby 
– otevřenost dalším aktivitám (např. divadla, plesy, pořady pro školy, přednášky, 
soutěže, festivaly apod.) 
– pořádání tanečních kurzů (tj. neokleštěné „taneční“ v plném rozsahu – důležitá 
aktivita) 
– další kurzovní a vzdělávací činnost – kurzy hudební, jazykové, školní poradna apod. 
– využívání prostor i pro akce města Říčany a jeho organizací (škol, ZUŠ apod.) 
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– podpora vybraných uměleckých souborů působících v Říčanech (Divadelní spolek 
Tyl, taneční klub Fuego, Říčanský komorní orchestr). 
 
 KC Labuť disponuje prostory, ve kterých lze kulturní činnost provozovat. 
Nejdůležitějším je sál o výměře 239 m2 (rozšířitelný o předsálí velikosti 41 m2), který 
byl v roce 2013 renovován, takže odpovídá současným požadavkům. Pro kurzovní 
činnost a výuku jsou využitelné učebny.  
 Provoz v KC je v hlavní sezóně téměř nepřetržitý. 
 

3.  Organizační struktura, pracovní úvazky 
 

Současná struktura (k 31. 12. 2017): 
 

  
Pověřený 
řízením  
(Levický) 

   

      

    
Programový a 
provozní úsek         
(ved. Řeháková) 

 

      

         
Ekonomika, 
účetnictví, 

personalistika
, 

mzdy 
(Bártová, 

Kriegerová) 

    

Dramaturgie, 
program  

(Řeháková, 
Bártová) 

  

        

     

Provoz, 
technika 

(Kadlčák, Pátek, 
Pilařová) 

  

        

     
Propagace 

(Pátek) 
  

        

 
 
 Pověřený řízením KC Labuť je Ing. Vladimír Levický, který je také ředitelem 
Husovy knihovny a má své pracoviště v sídle knihovny.  
 
 Pracovníci působící v objektu KC Labuť: 
 

 Na úvazek 1,00: 
Ludmila Řeháková – vedoucí programového a provozního úseku, produkční, 
dramaturgyně 
Anna Bártová – mzdová účetní, účetní, pokladní, administrativní práce, pořadatelka 
Radim Kadlčák – technik 
Alena Pilařová – uklízečka  
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 Na úvazek 0,75 
Ondřej Pátek – propagační pracovník, pořadatel, údržbář. Dříve v KC Labuť působil 
v rámci dohod o pracovní činnosti v přibližně stejném rozsahu. 
 
 Na úvazek 0,35: 
Zdeňka Kriegerová – ekonomka a účetní 
 
Celkem v KC Labuť: 5,1 úvazku. 
  
  
 Na dohody o pracovní činnosti a o provedení práce: 
Tyto dohody jsou uzavírány nepravidelně, podle aktuálně probíhajících akcí (např. 
asistenti při taneční kurzech, pořadatelé při větších koncertech, pracovníci na 
distribuci propagačních matriálů, pro zvukařské práce při některých koncertech apod.). 
Dále je s 1 pracovníkem uzavřena dohoda na obsluhu plynové kotelny v topné 
sezóně.  
 

 
4. Kulturní činnost  
 
 V přehledu jsou uvedeny akce kulturního charakteru pořádané KC Labuť  
a vybrané, významnější akce dalších říčanských subjektů (škol, ZUŠ), na kterých se 
KC Labuť aktivně podílelo. Nejsou uvedeny např. pravidelné zkoušky zde působících 
organizací, komerční nájmy sálu, akce MěÚ (setkání s obyvateli, školení, volby) či 
přípravné akce.  
 (Koncerty komorní hudby z cyklu Kruhu přátel hudby jsou označeny jako 
„KPH“) 

 
datum akce 
3.1. Taneční pokračovací (od 16.30 a od 18.30) 
6.1. Taneční dospělí (od 19.00 a od 21.00) 
8.1. Dětský karneval s Jazykovým studiem Sylvy Maříkové  
8.1. Taneční pokračovací (od 16.30 a od 18.30) 
9.1. Kdo si počká,ten se dočká – divadlo K. Krejčíka 
10.1. První říčanská veřejná tančírna  
11.1. Symfonie z Nového světa – pořad pro školy 
14.1. Ples – Skauti  
15.1. Taneční pokračovací (od 16.30 a od 18.30) 
17.1. Jazzové večery v Říčanech – Polydor Jazz Sextet 
18.1. KPH – Marek Kozák – klavír 
20.1. Taneční dospělí (od 19.00 a od 21.00) 
21.1. Ples – myslivci  
22.1. Taneční pokračovací (od 16.30 a od 18.30) 
23.1. Setkání seniorů s hudbou – Seniorcentrum  
24.1. Chůvičky – divadelní představení – Stránčické divadlo 
26.1. První říčanská veřejná tančírna 
27.1. Ples Rancheras – Restaurace U Labutě 
28.1. Ples Elektro Kadlec 
29.1. Taneční pokračovací (od 16.30 a od 18.30) 
2.2. Ruská zavařenina – divadelní představení DS Tyl 
3.2. Taneční dospělí (od 19.00 a od 21.00) 
4.2. Ples – hasiči  
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5.2. Taneční pokračovací – karneval 
7.2. První říčanská veřejná tančírna 
8.2. KPH – housle Ivan Ženatý, klavír Sandra Shapiro (USA) 
9.2. Představení pro ZŠ – divadlo pro děti – Divadelní centrum Zlín 
11.2. Farní ples 
12.2. Taneční pokračovací (od 16.30 a od 18.30) 
15.2. Jazzové večery v Říčanech – Old Timers Jazz Band 
17.2. Taneční dospělí (od 19.00 a od 21.00) 
18.2. Ples Rugby 
19.2. Taneční pokračovací (od 16.30 a od 18.30) 
22.2. Věra Martinová – Tour 2017 – koncert  
23.2. Andromeda – divadélko pro MŠ  
23.2. Generálka taneční akademie - ZUŠ (14.00 -18.00)  
23.2. První říčanská veřejná tančírna 
24.2. Ples Sokolové – Šibřinky 
25.2. 6. reprezentační ples Města Říčany 
26.2. Taneční pokračovací (od 16.30 a od 18.30) 
1.3. Petr Kolář s kapelou – koncert  
2.3. Taneční akademie – ZUŠ Říčany 
3.3. Taneční dospělí (od 19.00 a od 21.00) 
4.3. Ples Záchranné zdravotní služby 
5.3. Taneční pokračovací (od 16.30 a od 18.30) 
6.3. Jan Nedvěd s kapelou – koncert 
7.3. Návštěvní den u M. Šimka – zábavný pořad s písničkami 
8.3. Koncert KPH – Kalabis kvintet 
9.3. Konference Města Říčany 
10.3. Ples ZŠ Bezručova 
11.3. Ples Jazykové školy Langfor 
12.3. Taneční pokračovací (od 16.30 a od 18.30) 
13.3. Setkání seniorů s hudbou – Seniorcentrum  
14.3. První říčanská veřejná tančírna 
15.3. Jazzové večery v Říčanech – Jazz Messengers 
17.3. Taneční dospělí – závěrečný večírek s živou hudbou 
18.3. Taneční dospělí – závěrečný večírek s živou hudbou 
19.3. Taneční pokračovací (od 16.30 a od 18.30) 
22.3. Benefiční koncert pro Adélku s Anetou Langerovou (spolu se ZŠ 
Bezručova) 
23.3. Šestnáctitisícikilometrovej vejšlap – beseda – Petr Hirsch 
26.3. Taneční pokračovací - Fialková závěrečná 
27.3. Pěvecká soutěž Patriot – ZUŠ Říčany 
29.3. Divadlo pro učitele – Divadlo  bez zábradlí 
30.3. První říčanská veřejná tančírna 
31.3. Sto zvířat – Elephantour – koncert ska kapely 
4.4. Hradišťan & Jiří Pavlica – koncert  
5.4. Koncert KPH – Smetanovo trio 
8.4. Ples – taneční kroužek Fuego 
11.4. První říčanská veřejná tančírna 
12.4. Jazzové večery v Říčanech – Bandleaders Jazz Band 
18.4. Žena za pultem II. – J.Lábus a O.Kaiser v komedii 
21.4. Abba world revival – koncert revivalové kapely 
22.4. Minidiskotéka v cirkuse – pořad pro děti 
25.4. Zázraky přírody – ZŠ u Říčanského lesa 
25.4. TS Dance EB – stepařské soustředění     



 

 6 

26.4. Václav Koubek s kapelou 
27.4. První říčanská veřejná tančírna 
29.4. Šachový turnaj – Klub šachistů Říčany 
30.4. Step Cup Říčany – 2. ročník stepařské soutěže 
2.5. Jarní koncert Říčanského komorního orchestru – 65. výročí souboru 
4.5. Koncert ZUŠ Říčany spolu s  taneční akademií 
5.5. Monkey Business – koncert 
9.5. Wabi Daněk a Miloš Dvořáček – koncert 
10.5. Divadlo Věž – pořad pro školy 
10.5. 5 dolarů za lásku – divadelní představení – Dipona Louňovice 
11.5. Muzikálové melodie – pořad pro děti s J. Kopeckým 
11.5. ZUŠ – pěvecký sbor 
11.5. První říčanská veřejná tančírna (19.00-22.30) 
15.5. Koncert ke Dni Matek – ZUŠ 
16.5. Jazzové večery v Říčanech - Steamboat Stompers 
17.5. Josef Zíma s kapelou a hosty 
19.5. Xavier Baumaxa a Jazz Punk Trio – koncert  
20.5. Šachový turnaj – Klub šachistů Říčany 
22.5. Setkání seniorů s hudbou – Seniorcentrum Říčany 
23.5. „Odemykání dětského potencionálu“ – Rugby 
24.5. Koncert KPH – Wolfgang Emanuel Schmidt (cello), Jan Simon (klavír) 
27.5. Šachový turnaj – Klub šachistů Říčany 
30.5. První říčanská veřejná tančírna  
31.5. Vernisáž a koncert žáků Petra Malínka (ze ZUŠ Říčany) 
7.6. Halina Pawlovská – manuál zralé ženy – „one woman show“ 
10.6. Akademie tanečních kurzů Alice Bardové 
13.6. Famiredo, Mamas&Mamas – koncert pěveckých sborů 
14.6. Letní koncert žáků Jiřího Bardy 9.45, 11 a 12.15 h. 
14.6. Letní koncert žáků Jiřího Bardy 19 h. 
15.6. První říčanská veřejná tančírna  
17.6. Říčanské filmaření – „Tajná“ projekce filmu ve 21.30 
18.6. Fuego – akademie tanečních kurzů 
19.6. ZUŠ – absolventský koncert 
21.6. ZŠ Bezručova - Absolventský koncert žáků (dopol.) 
23.6. TP FEST - I.Základní škola Říčany (od 10 a od 18 h.) 
27.6. První říčanská veřejná tančírna 
28.6. Letní akademie žáků A. Donátové – klavír 
22.7.   Společenský večer – vietnamská komunita 
26.8.-2.9. Open Říčany – šachový turnaj, 15. ročník (denně od 26.8. do 2.9.) 
5.9. Záskok – Divadlo Járy Cimermana 
6.9. Ben Cristovao – koncert pro žáky z říčanských škol 
9.9. Taneční základní – mládež (od 17 a od 20 hod.) 
12.9. První říčanská veřejná tančírna  
16.9. Taneční základní – mládež (od 17 a od 20 hod.) 
19.9. II. Memoriál Jiřího Kadluse – jazzová přehlídka 
20.9. Zkouška muzikálu, večer představení ZŠ Bezručova 
21.9. První říčanská veřejná tančírna (19.00-22.30) 
22.9. Street food festival 
23.9. Taneční základní – mládež (od 17 a od 20 hod.) 
25.9. Přednáška – vliv psychiky na lidské zdraví – MUDr. Karafiátová 
27.9. Absolventský koncert – Š. Staněk – kytara  
2.10. Setkání seniorů – Seniorcenrum Říčany 
4.10. Domácí štěstí - M. Dolinová, I. Hüttnerová 
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6.10. Taneční dospělí (od 19 a od 21 hod.) 
7.10. Michalovi mazlíčci – Michal Nesvatba 
7.10. Taneční základní – mládež (od 17 a od 20 hod.) 
8.10. Zlatý oříšek – soutěž pro talentované děti 
9.10. Parnahaj – pořad pro školy - historie hudby 
10.10. První říčanská veřejná tančírna 
11.10. Michal Pavlíček s kapelou – koncert 
14.10. Taneční základní – mládež (od 17 a od 20 hod.) 
15.10. Fuego Cup – soutěž ve standardních a lat. tancích 
16.10. Putování ztracené kapky – pořad pro ZŠ a MŠ 
18.10. Koncert KPH – orchestr Virtuosi di Praga  
19.10. Putování ztracené kapky – pořad pro ZŠ a MŠ 
20.10. Pořad pro školy – J. Vávrová 
20.10. Taneční dospělí (od 19 a od 21 hod.) 
21.10. Taneční základní – mládež (od 17 a od 20 hod.) 
24.10. Rostlino – lékařská konference – pořad o zdraví ve spolupráci s Městem 
24.10. První říčanská veřejná tančírna  
25.10. Jazzové večery – Jazz Bluffers a D.Kuncová 
27.10. Robert Křesťan a Druhá tráva – folkový koncert 
28.10. Taneční základní – mládež (od 17 a od 20 hod.) 
1.11. Jakub Kohák, Matěj Ruppert – talk show 
2.11. Šatopletův podzim – Peklo v hotelu Westminster  
3.11. Taneční dospělí (od 19 a od 21 hod.) 
4.11. Taneční základní – prodloužená (od 17 a od 20 hod.) 
5.11. Šatopletův podzim – Malý člověk jménem Ngali  
6.11. Překvapte Říčany – prezentace projektu Města 
7.11. První říčanská veřejná tančírna  
8.11. Koncert KPH – Eva Urbanová a Moravské klavírní trio 
9.11. Šatopletův podzim – IL Congelatore – Zmrazovač  
9.11. Šatopletův podzim – S úsměvem nepilota  
10.11. Šatopletův podzim – ILCongelatore – Zmrazovač (od 9 hod.) 
11.11. Taneční základní – mládež (od 17 a od 20 hod.) 
13.11. Planeta Země – Brazílie – vášnivé srdce Ameriky 
16.11. Šatopletův podzim – Poincarého domněnka  
17.11. Taneční dospělí (od 19 a od 21 hod.) 
18.11. Taneční základní – mládež (od 17 a od 20 hod.) 
19.11. Šatopletův podzim – Sněhurka - divadlo pro děti  
20.11. Adventní setkání seniorů – Seniorcentrum Říčany 
21.11. První říčanská veřejná tančírna  
22.11. Jazzové večery – Old Timer Jazz Band 
23.11. Šatopletův podzim – Klaun  
24.11. The Drops, Troufalost - koncert 
25.11. Taneční základní – mládež (od 17 a od 20 hod.) 
30.11. Šatopletův podzim – Zlomatka – DS Tyl  
1.12. Taneční dospělí (od 19 a od 21 hod.) 
2.12. Taneční základní – Věneček I. 
3.12. Taneční základní – Věneček II. 
4.12. Mikulášský koncert – ZUŠ Říčany 
5.12. Besídka pro sociálně slabé rodiny – odbor soc.věcí 
6.12. Aneta Langerová – turné Na Radosti 2017 
7.12. Fleret a Zuzana Šuláková – Vánoce na Valašsku 
8.12. Vánoční koncert žáků Adély Donátové 
11.12. Generální veřejná zkouška ŘKO (Říčanského komorního orchestru) 
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12.12. Vánoční koncert ŘKO 
13.12. Vánoční koncerty žáků a sboru J. Bardy (3 dopolední, 1 večerní) 
14.12. Jazzové Vánoce – Sestry Havelkovy, Collegium Boba Zajíčka 
15.12. Poradenské centrum Úsměv – večírek pro děti 
15.12. Taneční dospělí – Vánoční večerek I. 
16.12. Taneční dospělí – Vánoční večerek II. 
16.12. Fuego – vánoční taneční akademie 
19.12. První říčanská veřejná tančírna  
20.12. Koncert KPH – Adamus ensemble, hoboj M. Hrabánková 
21.12. Petr Pachman a Dita Hořínková – adventní koncert 
22.12. Vánoční koncert 8-13 h. - děti, od 17 h. pro rodiče – ZUŠ Bezručova 
28.12. Fuego – akademie tanečních kurzů 
31.12. Silvestr (se skupinou Repete) 
  
Uvedený přehled akcí koresponduje s koncepcí činnosti KC, zmíněnou v předchozím 
bodě. 
K jednotlivým typům akcí: 
 
Hudební pořady 
 Primární aktivita KC Labuť. O koncerty je zájem. Návštěvnost v Říčanech 
výrazně převyšuje průměr ve srovnatelných místech a ve srovnatelných zařízeních 
(včetně hlavního města), čehož si velmi ceníme. KC Labuť pořádá koncerty prakticky 
všech hudebních žánrů.  
 
 Vážná hudba: V Říčanech již 40 let působí sdružení Kruh přátel hudby 
(KPH). KC Labuť vytváří na každou sezónu (podzim – léto) cyklus koncertů, na který 
pro členy KPH vydává abonentní vstupenky (se slevou oproti běžnému vstupnému, 
koncerty jsou samozřejmě přístupné i dalším zájemcům na jednorázové vstupenky). 
V loňské výroční zprávě jsme uváděli, že bylo opět skokově dosaženo dlouhodobého 
rekordu v návštěvnosti v celé historii (192 držitelů abonentních vstupenek na cyklus 
koncertů Kruhu přátel hudby) s tím, že bude obtížné jej opět překonat. Nicméně v roce 
2017 (resp. na sezónu 2017/18) si abonentní vstupenku zakoupilo 198 návštěvníků – 
opět rekordní výsledek, o kterém se v nedávné době ani nesnilo.  
 K držitelům abonentních vstupenek se samozřejmě přidávali další 
návštěvníci, kteří si kupovali vstupenky na jednotlivé koncerty zvlášť. 
  
   
 KC Labuť nezapomíná ani na hudební umění v regionálním měřítku, 
spolupracuje s Říčanským komorním orchestrem a poskytuje mu prostory ke zkoušení 
i ke koncertům.  
 
 
 Rock, pop:  V KC Labuť s úspěchem vystoupila řada známých kapel a 
zpěváků, např. A. Langerová, P. Kolář, M. Pavlíček, Monkey bussines, Xavier 
Baumaxa či  Sto zvířat. 
 
 Jazz: KC pravidelně uvádí koncerty pod názvem „Jazzové večery 
v Říčanech“ se známými, renomovanými kapelami a sólisty, ponejvíce z oblasti 
tradičního jazzu a swingu (např. Polydor Jazz sextet, Steamboat Stompers, Old 
Timers, z vokalistů např. J. Smigmator, D. Kuncová, D. Emingerová apod.) Tradičně 
úspěšný je již několik let uváděný pořad Jazzové vánoce. Letošními hosty byly Sestry 
Havelkovy a Collegium Boba Zajíčka.  
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 Folk, country: V roce 2017 byly hosty KC Labuť např. Hradišťan s J. 
Pavlicou, W. Daněk, J. Nedvěd, V. Martinová, V. Koubek, R. Křesťan či Fleret 
se Zuzanou Šulákovou. 
 
Další pořady a akce: 
 
  Divadlo: Významným úspěchem bylo uvedení hry Záskok s protagonisty 
Divadla Járy Cimrmana, úspěšná byla i představení s H. Pawlovskou, M. Dolinovou, I. 
Hüttnerovou, J. Kohákem, M. Ruppertem apod. Dále se pořádala představení pro děti, 
např. oblíbené pořady s Milošem Nesvadbou či Mílou Růžičkovou a také pohádky pro 
menší děti. Osvědčuje se také spolupráce se říčanskými školami, s kterými jsou 
domlouvány návštěvy. Dramatické umění je v KC Labuť výrazně zastoupeno zde 
působícím divadelním spolkem Tyl, který je každoročně hlavním organizátorem 
festivalu Šatopletův podzim. Jde o kulturní událost s nadregionálním významem. 
 
 
 Taneční kurzy: Jsou důležitou součástí kulturní a vzdělávací činnosti KC 
Labuť. Mají v Říčanech dlouholetou tradici (podle pramenů do prvorepublikové doby) 
a vysokou odbornou a společenskou úroveň. V současné době se pořádají kurzy pro 
mládež (základní a pokračovací) a kurzy pro dospělé (pro začátečníky a pro 
pokročilé). Kurzy vede taneční mistr Ing. Ivan Vít s manželkou.  
 
 V KC Labuť se dále konají vzdělávací pořady, přednášky a besedy (pro 
školy i pro veřejnost, vzdělávací, cestopisné, přírodovědné apod.) a plesy (ve 
spolupráci s organizacemi, o jejichž ples se jedná, většinou formou nájmů).  
 
 Každoročně zde probíhá také krajské kolo významné celostátní soutěže pro 
talentované děti Zlatý oříšek, při níž děti předvádějí své umění v různých 
uměleckých, sportovních či vědeckých disciplínách. 
 
 Již druhý rok zde pravidelně (cca dvakrát měsíčně) probíhá tančírna 
(pojmenovaná „První veřejná říčanská tančírna“).  Návštěvníci (volně příchozí) mají 
možnost procvičovat taneční kroky běžných společenských tanců na k tomu vybranou 
hudbu a konzultovat je se zkušenými tanečníky.  
 
 Významnými akcemi jsou dále šachové turnaje, zejména mezinárodní 
šachový turnaj Říčany open (vždy koncem léta). 
  
 V Říčanech působí dlouhodobě řada uměleckých, sportovních a dalších 
sdružení. KC Labuť podle svého statutu spolupracuje zejména s divadelním spolkem 
Tyl, tanečním klubem Fuego a s Říčanským komorním orchestrem.  KC Labuť 
poskytuje těmto sdružením prostory pro jejich činnost a spolupracuje s nimi při akcích 
včetně potřebného organizačního zajištění.  
 
 Sál KC Labuť je hojně využíván školami a dalšími neziskovými 
organizacemi (ZUŠ, Komunitní centrum, Muzeum apod.). Většinou jde o akce 
připravované těmito organizacemi, v některých případech však také KC Labuť nabízí 
vlastní pořady pro tyto instituce (např. vzdělávací pořady pro školy).  
 
 Významná je kurzovní činnost v KC Labuť. Byly již zmíněny taneční kurzy, 
které jsou zřejmě nejdůležitější aktivitou v tomto směru. Dále se jedná o: 
- jazykové kurzy 
- hudební kurzy (klavír, sólový zpěv, kytara, bicí nástroje, sborový zpěv) 
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- poradenské centrum pro rodinu a školu 
- výuku tance (mimo již zmíněné hlavní taneční kurzy – taneční klub Fuego) 
- klinickou logopedii. 
 Lektoři jsou vzhledem k KC Labuť v nájemném vztahu.  
 Žáci hudebních a tanečních kurzů mívají pravidelně příležitost 
uskutečňovat svá vystoupení v sále KC Labuť, zejména u příležitosti zakončení 
pololetí či školního roku,  
a získávat tak cenné zkušenosti z veřejného vystoupení před publikem. Příkladem 
jsou letní a vánoční koncerty sboru Bardáček či přehrávky žáků kurzů klavíru a bicích 
nástrojů. 
  

 
5.  Hospodaření  KC Labuť v roce 2017 
  

 Údaje jsou uváděny v Kč. 
 
výnosy: 
 

provozní dotace od zřizovatele       2 864 530,00 

sponzorské dary 10 000,00 

příspěvek Nadace Český hudební fond  15 000,00 

výnosy ze vstupného z kulturních akcí (koncertů 
apod.)  

1 956 052,00 

výnosy z tanečních kurzů  853 833,00 

výnosy z pronájmu služebního bytu  81 336,00 

výnosy z nájmů nebytových prostor  445 215,00 

přefakturace energií restauraci  106 311,00 

ostatní výnosy (úroky, šatna, prodej služeb, 
reklama apod.)  

139 759,00 

fond odměn 94 000,00 

rezervní fond  287 199,00 

celkem      6 853 235,00 

 

náklady: 
 

materiál a drobný majetek        315 258,00 

energie     560 996,00 

opravy a údržba 238 644,00 

honoráře za kulturní akce 1 974 610,00 

honoráře za taneční kurzy 213 620,00 

poplatky OSA, Dilia 50 988,00 

ostatní služby (telefony, SW, stravenky, cestovné)   443 309,00 

mzdové a osobní náklady (vč. pojistného)   2 669 905,00 

ostatní náklady (pojištění, poplatky apod.)      74 715,00 

celkem   6 542 045,00 

 
 
Hospodářský výsledek roce 2017 činí 311 189 Kč. 
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 Stav fondů:    

Fond odměn: 27 000 

FKSP: 24 228 

Fond reprodukce majetku: 49 981 

Fond rezervní 502 809 

 
Organizace nemá závazky a pohledávky po lhůtě splatnosti. 
 
 

 
 
6.  Závěr 
  
 V úvodních kapitolách této výroční zprávy jsou popsána východiska a 

předpoklady, z kterých KC Labuť ve své koncepci a činnosti vychází. V další části jsou 

pak uvedeny konkrétní údaje o činnosti KC a o hospodaření. S ohledem na ně vychází 

rok 2017 opět jako velmi úspěšný ve všech oblastech. Jsme přesvědčeni, že směr, 

kterým se organizace ubírá, je správný. 

  Z mnoha dobrých výsledků zmiňme tedy alespoň již výše uváděný 

rekordní počet 198 držitelů abonentních vstupenek na cyklus komorních 

koncertů Kruhu přátel hudby. Jde bezesporu o historický úspěch, který 

zasluhuje pozornost. Zároveň je potvrzením správnosti dramaturgické 

koncepce. Stálí návštěvníci pamatují ne zcela nedávné doby, kdy hudebníci v sále 

oproti návštěvníkům často „hráli přesilovku“.  

 Nelze ovšem nezmínit, že pro práci kulturního centra je šťastnou okolností i 

výzvou celkově vysoký stupeň vzdělanosti a kulturní vyspělosti obyvatel města. 

Návštěvníci jsou nároční, ale o to více umějí ocenit kvalitní kulturní nabídku a odmění 

ji velkou účastí i pochvalným uznáním.  

  

   
                                     - - - - - - - - - - - - - - 

 

 

   Děkujeme našemu zřizovateli – Městu Říčany za rozhodující podporu činnosti 
kulturního centra a za výbornou spolupráci. Vážíme si toho a oceňujeme, že Říčany 
patří k městům, kde je kulturní a vzdělávací činnost podporována.  
 

Dále děkujeme všem, kteří nějakou formou přispěli k naší činnosti – Nadaci 
Český hudební fond, firmám Pekařství Frydrych, Agentura Promotion, Alpine Pro, GB 
Engineering, Zöller, Ekoflor Hubert Neumann, Automatické mlýny Libochovice a 
dalším. 
  
 Dobře probíhá spolupráce s přilehlou restaurací U Labutě, která svůj provoz 
koordinuje s kulturními akcemi KC Labuť, což prospívá oběma stranám. V některých 
případech poskytuje také zdarma pohoštění a občerstvení pro účinkující umělce. 
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V Říčanech, 28.2.2017  Ing. Vladimír Levický, pověřený řízením KC Labuť 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. Dodatek – 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: Kulturní centrum Labuť Říčany, příspěvková organizace 
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.kclabut.cz/zrizovaci-listina  
Adresa: 17. listopadu 214,  251 01 Říčany 
 Tel.: 323 602 456 
Identifikační číslo organizace (IČ): 00354082 
Daňové identifikační číslo (DIČ): CZ 00354082 
Email:  rehakova@kclabut.cz   
Provozní doba kanceláře KC Labuť (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) a v Informačním centru Říčany (v kanceláři na Masarykově nám. 83, 251 01 
Říčany a v pobočce Nádraží Říčany, Nádražní 36/1, 251 01 Říčany). Lze je zakoupit 
také on – line pomocí vstupenkového systému. 
Případné platby můžete poukázat na účet: 180029504/0600 
Hotově můžete platit: v kanceláři KC Labuť – 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://www.kclabut.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) 

http://www.kclabut.cz/zrizovaci-listina
mailto:rehakova@kclabut.cz
http://www.kclabut.cz/vyrocni-zpravy
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• Emailem na adresu rehakova@kclabut.cz  nebo 
 vladimir.levicky@knihovna.ricany.cz    
• Zasláním do datové schránky s ID  4v6k5sv 
Organizace nevydává formuláře pro stížnosti, petice, návrhy apod., přijímá je v 
libovolné formě. 
 
c)  Opravné prostředky 
Kulturní centrum Labuť 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 Kc Labuť, 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 KC Labuť 
(statutárním orgánem nebo jeho zástupcem) do 10 dnů ode dne doručení, v případě 
obsáhlého prošetřování do 30 dnů. Po vyřízení je autor vyrozuměn o způsobu 
vyřízení. 
Stížnosti jsou přijímány a vyřizovány statutárním orgánem KC Labuť (pracovníkem 
pověřeným řízením KC Labuť). 
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 KC Labuť, viz http://www.kclabut.cz/zrizovaci-listina 
 
 
f)  Sazebník úhrad za poskytování informací 
KC Labuť neposkytuje informace za úplatu.  
 
g)  Výroční zprávy 
Viz  http://www.kclabut.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 KC Labuť netýkají 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - 

mailto:rehakova@kclabut.cz
mailto:vladimir.levicky@knihovna.ricany.cz
http://www.kclabut.cz/zrizovaci-listina
http://www.kclabut.cz/vyrocni-zpravy
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Údaje požadované podle §18: 
 
a) počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o 
odmítnutí žádosti: 
Podle zákona č. 106/1999 Sb. neobdrželo KC Labuť 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 KC Labuť 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. 
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