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Úvod 

Městské kulturní středisko (dále jen MKS) je příspěvkovou organizací zřízenou městem Horní Slavkov 

za účelem zajišťování kulturní činnosti a udržování kulturních tradic na území města. Je pořadatelem, 

organizátorem a koordinátorem městských kulturních akcí, divadelních představení, koncertů, výstav, 

kina a provozovatelem knihovny a kavárny. V roce 2012 se jeho činnost rozrostla o provozování 

muzea a informačního centra. 

Personální obsazení  

V roce 2012 došlo ke změnám v personálním obsazení a zvýšení počtu pracovních míst. Pracovní 

pozice MKS lze rozdělit podle výkonu práce v hlavní a hospodářské činnosti organizace.  

V hlavní činnosti se počet osob zaměstnaných v hlavním pracovním poměru zvýšil ze 4 (ředitelka, 

knihovnice, uklízečka, údržbář) na 7 (6,375 úvazku). Navýšení pracovních míst proběhlo v červnu 

v souvislosti s rozšířením hlavního zaměření MKS a rozšířením o muzeum a informační centrum 

(1 pracovník muzea a IC).  V říjnu byla přijata ekonomka organizace na 0,5 úvazek a v prosinci vrátná 

na 0,875 úvazku.  

V hospodářské činnosti jsou na hlavní pracovní poměr zaměstnáni 2 lidé a to na pozici obsluhy 

kavárny.  

Při zajišťování kulturních akcí jsou využívány další pracovníci, se kterými jsou uzavírány Dohody 

o provedení práce. Jedná se většinou o pomocníky na obsluhu do kavárny při akcích typu diskotéka, 

slavkovské slavnosti, promítání kina, apod.) 

Personální obsazení 

Druh činnosti Pracovní pozice Úvazek 

Hlavní  Ředitelka  1 

Knihovnice 1 

Pracovník muzea a IC 1 

Ekonomka 0,5 

Uklízečka 1 

Údržbář 1 

Vrátná  0,875 

Hospodářská Obsluha kavárny  2 

celkem 8,375 
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Městské kulturní středisko 

Knihovna  

Městská knihovna měla v roce 2012 

221 registrovaných čtenářům, kterým 

mohla nabídnout k zapůjčení více jak 

16 700 knihovních jednotek, z nichž 

téměř 7 800 knihovních jednotek je 

řazeno do literatury krásné a přes 

5 300 do literatury naučné. Nových 

knih přibylo 238 v hodnotě 20 500,- Kč.  

Koncem roku proběhla po několika letech revize knižního fondu, kterou byly zjištěny chybějící 

knihovní jednotky (více než 500 kusů) a byl tedy zaktualizován katalog knih. Průběh revize byl ulehčen 

díky zakoupení modulu revize k automatizovanému knihovnickému systému Clavius, na nějž získalo 

MKS dotaci z programu Ministerstva kultury Veřejné informační služby knihoven (VISK).  

Částí poskytnutých finančních prostředků z programu VISK bylo využito na zakoupení 2 nových PC, 

které veřejnost využívá především k přístupu na internet.  

Z výše uvedených dotačních prostředků byla zakoupena první čtečka elektronických knih, která by 

mohla nalákat mladou generaci zpět ke čtení nebo alespoň pomoci lidem s horším zrakem kvalitněji 

si přečíst knihu. 

V rámci hospodářské činnosti nabízí knihovna další služby jako např. kopírování, faxování či prodej 

turistických známek, pohlednic, apod. 

Knihovna v roce 2012 v číslech 

Počet registrovaných čtenářů 221 

Počet návštěvníků 4 877 

Knihovní jednotky celkem 16 726 

Počet výpůjček 7 466 

 

Kina 

V roce 2012 bylo promítnuto 37 filmů s celkovou tržbou 51 150,- Kč. Představení navštívilo celkem 

1 088 diváků. Přestože kapacita sálu je 348 míst, bývá sál obsazen minimálně. Obecně větší 

návštěvnost mají dětské filmy. V roce 2012 byl diváky nejvíce navštíven film Alvin a Chipmunkové (88 

diváků) a Kocour v botách (63 diváků). Dospělými jsou preferovány spíše české komedie. V roce 2012 

byl divácky nejúspěšnější film I ženy mají své dny (53 diváků).  

Na nízkou návštěvnost kina má pravděpodobně vliv jednak promítání filmových novinek se čtyř a více 

měsíčním zpožděním, což je dáno distribucí pouze malého množství kopií (2-3) s filmy do celé ČR, kdy 
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přednost promítání filmu mají samozřejmě velká města. Negativní vliv na návštěvnost kina má pak 

přístupnost filmů veřejnosti na internetu a to i přesto, že průměrná cena vstupného je 47,- Kč.  

Představení 

V MKS bylo v roce 2012 uspořádáno 15 divadelních představení. Všechna divadelní představení byla 

dětská, 9x se jednalo o představení školní, z toho 7 představení pořádalo MKS a navštívilo je 1 460 

diváků. Na vstupném se utržilo 44 360,- Kč. Dvě představení byla uspořádána formou pronajatých 

prostor divadelního sálu.  Celkem 6 představení pro veřejnost odehrál místní ochotnický loutkářský 

soubor Rolnička v prostorách malé scény, kam během celého roku zavítalo 254 diváků a na vstupném 

se utržilo 2 540,- Kč. 

Představení pro dospělé se uskutečnila celkem 4. Ve třech případech se jednalo o taneční vystoupení, 

jedenkrát o představení, ve kterém se setkala poezie, próza a folková hudba. Toto vystoupení mělo 

velice kladné divácké ohlasy. Celkem tato představení navštívilo 112 diváků a na vstupném se utržilo 

9 495,- Kč. 

 

Leona Machálková; Benefiční koncert pro Sv. Jiří 

Koncerty, zábavy 

V MKS se uskutečnilo celkem 12 tanečních zábav, z nichž se 7x jednalo o diskotéku, 3x o country a 2x 

o dechovou hudbu. Celkem se těchto akcí zúčastnilo 1 964 a na vstupném se utržilo 100 020,- Kč. 

Druh zábavy Počet účastníků Vstupné celkem 

Diskotéka 1 743 90 350,- Kč 

Country 59 3 910,- Kč 

Dechová hudba 98 5 760,- Kč 

 

Kulturní akce 

MKS má na starosti pořádání kulturních akcí vázaných k významným dním či spojených s nějakou 

tradicí. Většinou se jedná o bohatší kulturní program hudebních, tanečních, divadelních a dalších 

vystoupení spojených s tematickými výstavami a stánkovým prodejem (masopust, velikonoční trhy, 
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slavkovské slavnosti, vánoční trhy). Tyto akce bývají hojně navštěvovány, avšak návštěvnost velmi 

ovlivňuje počasí. V roce 2012 MKS uspořádalo takovýchto akcí 12. 

 

Slavkovské slavnosti 2012 

Ostatní  

Výše uvedený výčet akcí není konečný. MKS v rámci své hospodářské činnosti umožňuje si jeho 

prostory pronajmout, a proto tedy zde v roce 2012 proběhlo dalších min. 22 akcí, při kterých však 

nebylo MKS hlavním pořadatelem, ale zprostředkovatelem prostor a služeb. V MKS se např. 

uskutečnily 3 plesy, pravidelně se konají koncerty ZUŠ Horní Slavkov, Noc s Andersenem, Akademie 

Základní školy Horní Slavkov Nádražní ulice, vítaní občánků, slavnostní vyřazení žáků 9. tříd, apod. 

Často jsou využívány prostory MKS k pronájmu za účelem prodejních akcí. 

MKS v hospodářské činnosti provozuje kavárnu, která je jako jediná v Horním Slavkově nekuřácká. 

V kavárně je umístěn dětský koutek, který je využíván při návštěvách maminek s dětmi. I na kavárně 

jsou během roku pořádány různé akce, jako např. vystoupení žákyň Dalibora Kaplana, učitele zpěvu 

ZUŠ Horní Slavkov, koncert Beat club 68, apod. I prostory kavárny bývají pronajímány pro různé 

předváděcí akce apod. Přesto je však hospodářský výsledek této oblasti dlouhodobě záporný a bude 

potřeba uskutečnit jistá opatření, aby se tato situace již nadále neopakovala.  

Pluhova č.p. 211 

Muzeum a informační centrum 

V červnu 2012 se rozšířila nabídka služeb poskytovaných MKS o muzeum a informační centrum. 

Expozice muzea se nacházejí v renesančním měšťanském domě. V expozici jsou prezentovány hlavní 

historické mezníky a významné obory lidské činnosti, které výrazně ovlivnily dějiny města, především 

pak hornictví cínu, stříbra a uranu s ukázkami rud a 

hornických industrií z různých etap vývoje. 

Nejvýznamnějšími řemeslnými výrobami ve městě 

bylo cínařství a produkce porcelánu – nejstarší česká 

porcelánka Haas a Czjzek založená v roce 1792. 

Prostory muzea jsou kromě stálých expozic využívány 

k výstavám (vánoční dekorace dětí MŠ a ZŠ Horní 

Slavkov, geologická výstavy v rámci otevřené naučné 
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stezky „Uranová Golgota“), koncertním účelům (tradiční vánoční koncert), svatebním obřadům a 

k nejrůznějšímu setkávání.  

Muzeum od června 2012 do konce roku navštívilo 535 návštěvníků, kde nejnavštěvovanějším 

měsícem byl červenec (229 návštěvníků). 

V muzeu je umístěno i informační centrum, které nabízí nejen informace o okolí, sportovním 

a kulturním vyžití, ale i možnost zakoupení suvenýrů, turistických známek, vizitek, knížek o historii, 

apod. 

Infocentrum navštívilo od června 170 návštěvníků.  

Opravy a investice 

V roce 2012 investoval zřizovatel organizace do výměny oken celého přízemí budovy MKS. Tato 

investice by měla jednak přinést alespoň lehkou úsporu na topení MKS, a hlavně byla pozitivním 

krokem, co se vzhledu budovy týká. 

Dále došlo zřizovatelem k opravě a znovu zprovoznění hydrantové sítě v budově MKS, která je 

významným a velice zásadním a důležitým krokem v oblasti požární ochrany.   

Vize, úkoly 2013 

V roce 2013 projde významnou změnou knihovna MKS. Prostory, ve kterých je knihovna umístěna, 

jsou pro velikost města Horního Slavkova malé a chybí zde základní prostor, který obecně knihovny 

mívají a to studovna. Studovna však nemusí být prostorem pouze ke studování, ale může být místem 

setkávání, konání různých akcí typu předčítání, Noc a Andersenem, přednášky apod. Tento prostor 

zde bude vybudován z dotačních prostředků Programu rozvoje venkova, které MKS v roce 2012 

získalo. 

Důležitým problémem k řešení je i situace kina, kdy v roce 2013 končí distribuce filmů na 35 mm 

filmových kopií, k čemuž se vážou další zásadní otázky a to zda a jak vysoce investovat do kina, které 

je minimálně navštěvované. 

Dalším úkolem na rok 2013 bude přilákat diváky zpět do divadelního sálu a to jak na divadlo či různá 

taneční představení a estrády. 
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Výsledek hospodaření roku 2012 

Město Vlastní DČ Fondy CELKEM 

501 Spotřeba materiálu 70 096,95 37 278,01 13 342,58 120 717,54 

502 Spotřeba energie 874 287,48 8 943,76 225 867,16 1 109 098,40 

504 Prodané zboží 5 596,00 393 492,80 399 088,80 

511 Opravy a udržování 64 983,98 5 077,02 2 072,30 72 133,30 

512 Cestovné 7 215,00 963,00 1 324,00 9 502,00 

513 Náklady na reprezentaci 1 221,53 1 221,53 

518 Ostatní služby 328 398,15 287 859,47 65 330,14 13 000,00 694 587,76 

521 Mzdové náklady 1 079 762,00 19 745,00 276 587,00 1 376 094,00 

524 Zákonné sociální pojištění 316 210,00 916,00 83 691,00 400 817,00 

525 Jiné sociální pojištění 3 669,50 12,00 1 058,50 4 740,00 

527 Zákonné sociální náklady 9 425,00 27,00 2 462,00 11 914,00 

528 Jiné sociální náklady 23 810,00 8 250,00 32 060,00 

531 Daň silniční 100,00 150,00 250,00 

541 Smluvní pokuty a úroky z 
prodlení 500,00 500,00 

547 Manka a škody 15 246,96 15 246,96 

549 Ostatní náklady z činnosti 27 560,61 496,88 24 484,71 52 542,20 

557 Náklady z vyřazených 
pohl. 1 800,00 1 800,00 

558 Náklady z DDM 58 080,00 48 834,00 106 914,00 

celkem zdroj 2 864 720,20 416 348,14 1 115 159,15 13 000,00 4 409 227,49 

CELKEM ZA ORGANIZACI 4 409 227,49 

602 Výnosy z prodeje služeb 265 719,01 265 719,01 

603 Výnosy z pronájmu 219 112,35 219 112,35 

604 Výnosy z prodaného zboží 12 660,03 740 020,18 752 680,21 

644 Výnosy z prodeje 
materiálu 208,33 208,33 

648 Čerpání fondů 6 307,60 6 307,60 

414 RF z ostatních titulů 13 000,00 13 000,00 

649 Ostatní výnosy z činnosti 250,00 80,49 330,49 

662 Úroky 1 358,60 1358,60 

671 103 549,62 103 549,62 

672 3 287 774,00 15 560,00 3 303 334,00 

celkem za středisko 3 287 774,00 405 613,19 959 213,02 13 000,00 4 665 600,21 

CELKEM ZA ORGANIZACI 4 665 600,21 

      
ZISK/ZTRÁTA střediska 423 053,80 -10 734,95 -84 946,13 0,00 327 372,72 

ZISK/ZTRÁTA organizace 327 372,72 
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