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Úvodní slovo
Vážení,
předkládám výroční zprávu obecně prospěšné společnosti Mělnické kulturní centrum – Mekuc za rok 2012, první rok její činnosti. Rok 2012 byl pro Mekuc
plný přívlastků. Kromě toho, že byl prvním, byl rozhodně velmi bohatý na události, které se v nově vzniklé společnosti odehrály, byl nepochybně hodně
těžký, pro někoho plný obav a očekávání, pro jiné snad nabitý radostí z nových možností. Pevně věřím, že pro všechny, kteří rok 2012 zasvětili činnosti
Mekuc, to byl rok smysluplný.
Mělnické kulturní centrum, o.p.s. bylo založeno na základě rozhodnutí města Mělník, které se také stalo zakladatelem společnosti. Do rejstříku obecně prospěšných společností byla o.p.s. zapsána 6. 2. 2012. První čtyři měsíce měla společnost jednoho zaměstnance. V této době proběhly všechny administrativní
úkony spojené se vznikem nové společnosti, uskutečnilo se výběrové řízení na tvorbu nového vizuálu společnosti a začala probíhat řada jednání s novými
dodavateli služeb, které jsme chtěli začít poskytovat. Zároveň započaly přípravy spojené s přebíráním činností dvou mělnických příspěvkových organizací
a jedné organizační složky města.
K 1. červnu převzal Mekuc činnost Masarykova kulturního domu a k 1. červenci jsme začali provozovat také Městskou knihovnu Mělník. Obě příspěvkové
organizace byly zrušeny, Mělnické kulturní centrum se však nestalo právním nástupcem bývalých organizací. Díky této skutečnosti zanikly veškeré původní
smluvní vztahy. Bylo proto nutné sjednat nové smluvní podmínky v co nejkratší době tak, aby nebyl v žádném případě narušen provoz obou nových středisek Mekuc. Současně probíhaly přípravy převzetí Turistického informačního centra Mělník, které se stalo součástí Mekuc od 1. října 2012. Období přebírání
činností jednotlivých organizací bylo velmi náročné také pro zaměstnance. Na přání zakladatele společnosti bylo všem zaměstnancům nabídnuto v Mekuc
pracovní místo. Ačkoliv všichni oslovení pracovní nabídku přijali, pochybnosti, nedůvěra a strach byly pochopitelně u některých znát v průběhu celého
roku.
Přestože činnost společnosti byla ovlivněna složitým procesem restrukturalizace, podařilo se mnohé. Už před prázdninami a během nich se Masarykův
kulturní dům nově podílel na přípravách a realizaci Mělnického kulturního léta - Mekul. Pro novou sezonu 2012-13 byla připravena do značné míry nová
dramaturgie kulturního domu, knihovna začala nabízet kreativní programy pro nejmenší čtenáře, podařilo se navázat dobrou spolupráci s občanskými
sdruženími i jinými subjekty ve městě.
Do dalšího roku vstoupilo Mělnické kulturní centrum, o.p.s. jako sebevědomá společnost s jasnou vlastní identitou, posláním a cílem. Bez obrovského úsilí
všech, kteří pomáhali společnost v průběhu prvního roku budovat, by se to jistě nepovedlo. Byli to nejen noví zaměstnanci Mekuc, členové orgánů o.p.s.,
zastupitelé a řada úředníků města, ale také mnozí podporovatelé, partneři a především dobrovolníci, kteří zcela nezištně odvedli pro Mekuc velké množství
práce. Jim všem patří můj obrovský dík.
Radka Kareisová
ředitelka společnosti
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O společnosti
Poslání a cíle

Základní informace

Mělnické kulturní centrum - obecně prospěšná společnost (o. p. s.) byla městem Mělníkem
zřízena za účelem zajišťování kulturní a vzdělávací činnosti, zajišťování úkolů vyplývajících
ze zákona o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihoven a informačních
služeb v platném znění a k zajištění celoročního provozu Turistického informačního centra v Mělníku. Posláním společnosti je zabezpečovat všem občanům a institucím přístup
ke kulturním hodnotám a informacím obsaženým v knihovních a informačních fondech,
zajišťovat přístup ke kultuře a vzdělávání a poskytovat ucelený soubor turistických informací o městě Mělníku a jeho okolí.

Název – Mělnické kulturní centrum, o.p.s.

Hlavním cílem společnosti je vytvářet živé, pulsující centrum kulturního a společenského
dění města Mělníka a poskytovat zde kulturní a vzdělávací služby. Spojením, svou činností zcela odlišných, středisek (kulturní dům, knihovna a turistické centrum) do jedné
společnosti je akcentována možnost aktivně působit na široké spektrum obyvatel města.
Činnost Mělnického kulturního centra by měla být nosným pilířem kulturního, uměleckého i vzdělávacího dění ve městě a garancí dostupnosti kulturních služeb. V rámci Mekuc
jsou dodržovány tyto principy:
otevřenost – poskytování kulturních a vzdělávacích služeb pro všechny věkové
a sociální skupiny obyvatel,
spolupráce s komunitou – poskytování zázemí pro práci lokálních spolků a sdružení
a vzájemná spolupráce při pořádání akcí přesahujících činnost Mekuc,
propojování činností a zájmů – v Mekuc jsou připravovány a realizovány
programy i napříč jednotlivými středisky,
důraz na kvalitu poskytovaných služeb – kvalita je stejně důležitým kritériem
jako očekávaný zájem návštěvníků,
identifikace a atraktivita – informování o aktivitách Mekuc jasnou a nezaměnitelnou formou s cílem přesvědčit obyvatele Mělníka o kvalitní kulturní nabídce
i v jejich okolí.
Budoucím cílem Mekuc je převzetí činnosti galerie Ve Věži. Výstavní činnost velmi dobře doplní stávající činnosti jednotlivých středisek Mekuc. Možnost uměleckého vyjádření
dostanou ve výstavních prostorách mladí začínající umělci. Zaměření na ilustraci, grafiku
a komiks vybízí samo k dalšímu propojování činností, v tomto případě především s aktivitami knihovny. V delším horizontu by se Mekuc měl stát nejen poskytovatelem služeb,
ale také tvůrčím centrem, kde budou vznikat vlastní umělecké projekty. Jen tak se může
postupně stát respektovaným kulturním centrem v rámci regionu.

Sídlo – U Sadů 323, 276 01 Mělník
IČ – 242 101 37
DIČ – CZ 242 101 37
Právní forma – obecně prospěšná společnost
Zakladatel – město Mělník
Registrace – Městský soud v Praze, oddíl O, vložka 874

Předmětem poskytování obecně prospěšných služeb je:
– vytváření podmínek pro zajištění vícezdrojového financování kultury a koordinace
systému získávání prostředků, zejména z dotací, grantů a sponzorských darů – koordinace
a zajišťování uceleného systému propagace kulturního dění – zajištění osvětové a poradenské činnosti – vytváření podmínek a koordinace spolupráce v oblasti kultury a turistického ruchu mezi partnerskými městy a dalšími subjekty v regionu i na území ČR
– pořádání kulturních akcí, zejména divadelních představení, koncertů a jiných hudebních či
uměleckých pořadů – pořádání výstav – pořádání kurzů, přednášek a aktivit mimoškolního,
všeobecného a odborného vzdělávání – vytváření podmínek pro rozvoj činnosti uměleckých
a zájmových souborů – metodická, technická a organizační pomoc souborům a sdružením,
jejichž činnost nemá podnikatelský charakter – podpora společenského života a různých
forem využívání volného času, pořádání a podpora akcí v oblasti cestovního ruchu, funkce
městské knihovny se systémem poboček, systematické budování univerzálních knihovních fondů, jejich získávání, odborné zpracování a zpřístupňování formou různých knihovnicko-informačních služeb a umožnění přístupu k vnějším informačním zdrojům pomocí
telekomunikačního zařízení, vedení uceleného souboru informací o městě Mělníku, jeho
okolí a kulturních akcích, včetně jejich předávání zájemcům zejména z řad obyvatel města
a turistů, zprostředkovávání a koordinace služeb subjektů cestovního ruchu (rezervační
služby, prodej vstupenek, propagace v rámci vlastních informačních produktů, spolupráce
s ubytovacími a restauračními zařízeními a obecně s cíli cestovního ruchu), poskytování
nebo zprostředkování průvodcovské služby, nákup a prodej propagačních, informačních,
upomínkových a dalších materiálů v rozsahu služeb turistického informačního střediska,
provozování mělnického podzemí – prohlídky s průvodcem, základní údržba.
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Lidé ve společnosti
Vedle výše uvedených služeb poskytuje společnost následující doplňkové služby
(doplňkovou činnost):
>> pronájem nebytových prostor
>> ozvučování, případně další služby spojené s užíváním technického vybavení
při akcích pořádaných jinými organizacemi
>> služby spojené s propagací jiných subjektů
>> provoz kavárny
>> pronájmy výlepových ploch
>> kopírování

Střediska o.p.s.
Mekuc
Masarykův kulturní dům
Městská knihovna Mělník
Turistické informační centrum
Kontakty:

Knihovna
TIC 		

Správní rada
Bc. Vladimír Líbal – předseda správní rady
MVDr. Ctirad Mikeš
Mgr. Petr Volf
Mgr. Milan Schweigstill
Ing. Jiří Čermák
Mgr. Zuzana Jansová
Jarmila Erbanová
Anna Oppitzová
Ing. Petr Širc

Dozorčí rada
Doc. Ing. Lukáš Čechura
Mgr. Ondřej Tichota
Ing. Jan Faltys
Ředitelka společnosti
Ing. Radka Kareisová

Zaměstnanci
V průběhu roku 2012 bylo uzavřeno 18 pracovních smluv (HPP) a 13 dohod o provedení
práce, 5 pracovníků TIC přešlo do pracovního poměru (HPP) na základě delimitace.
K 31. 12. 2012 pracovalo ve společnosti 22 zaměstnanců na HPP, z toho 5 z nich pracuje na
zkrácený pracovní úvazek. Hlavní pracovní poměr ukončila v roce 2012 jedna pracovnice
knihovny z důvodu odchodu do důchodu.

www.mekuc.cz
info@mekuc.cz
MKD 		

Řídící orgány společnosti

315 622 612
315 622 783
315 635 324

Do střediska Mekuc jsou zařazeni ti zaměstnanci, kteří se podílejí na zajištění
provozu a činnosti všech středisek. Jsou to zaměstnanci pracující na pozicích:

>> ředitelka společnosti
>> ekonomka a administrativní pracovnice
>> správce budov a bezpečnostní technik
Ve středisku Masarykův kulturní dům pracují zaměstnanci na těchto pozicích:

>> produkční, vedoucí předprodejů vstupenek a zástupce ředitelky pro MKD
>> produkční hlavních pořadů
>> propagační referent a grafik
>> technik, zvukař
>> uklízečka – zkrácený úvazek
>> pracovníci na dohodu o provedení práce
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Mekuc a město Mělník ve spolupráci
s občanskými sdruženími města Mělníka vás zvou na

mělnické kulturní léto

mekul 2012

Letní kino
Projekce filmů vždy od 21.00 – vstupné dobrovolné.
PS: deku a dobrou náladu vezměte svoji, pivo, víno,
medovinu dodáme my
V případě nejistého počasí se promítání uskuteční od
21.00 v knihkupectví Želví doupě.

Park Na Aušperku
15. 7. | 17. 7. | 22. 7.
24. 7. | 29. 7.| 31. 7.
5. 8. | 7. 8.

Letní hudební scéna
1. 8. Baťa & Kalábuf Něžný Beat a Sarah & The Adams,
8. 8. Ivan Hlas Trio | 17. 8. Vladimír Mišík & ČDG,
22. 8. Vladimír Merta | 29. 8. Václav Koubek
a mnoho dalších

Náměstí Míru
1. 8. — 29. 8.

Začátky koncertů vždy od 18.30 – vstupné zdarma.
V případě nepřízně počasí se program uskuteční
v prostorách MKD.

Letní volnočasový park Mekul
pro rodiny s dětmi

Podrobnější program na:

každý všední den:

www.mekul.cz
www.mekuc.cz
www.studioekologika.cz

8.00 – 11.00 lektorované kroužky pro děti od 2 do 15 let
(košíkaření, muzikoterapie, výtvarný kroužek, keramika a další)
11.00 – 13.00 volný program pro rodiny s dětmi
(relax, zábava, pohoda…)

13.00 – 17.00 koncipovaný program místních neziskových organizací
(zaměřeno na rozvoj dětských dovedností)
18.00 – 21.00 kinokavárna nejen pro dospělé
– cyklus dokumentů z festivalu „Jeden svět“

Masarykův
kulturní dům
5. 8. — 19. 8.

o víkendech:
9.00 – 19.00 speciální akce
(kejklířský den, šermířský den, indiánské léto atd.)
PS: Park Vrázovka žije dál!!!
Záštitu nad celým projektem „MEKUL 2012“ převzal starosta města Mělník
pan MVDr. Ctirad Mikeš. Zvláštní poděkování radním a zastupitelům města Mělník
za uvolněný finanční příspěvek na tento projekt.

l gika
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Pořadatelé
MEKUC, o.p.s. Město Mělník
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Organizátor
Studio Eko-Logika, o.s.

Mediální partneři
Mělnická radnice

Spoluorganizátoři:
���������������������
Přátelé
Želvy o. s.
�����������������
Sun��������������������������
Of
Art o. s.
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Partneři:
Vyhlídky o. s.,
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Technické služby města Mělník,
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Počítačová pohotovost
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Prezentace společnosti a marketing
Ve středisku knihovna pracují zaměstnanci na těchto pozicích:

>> ředitelka knihovny
>> edukační pracovnice, vedoucí dětské dílny
>> knihovnice v dětském oddělení – 2 zaměstnanci
>> knihovnice v oddělení pro dospělé – 2 zaměstnanci
>> metodický pracovník a knihovnice v pobočkách
>> pracovnice studovny a informačního centra
>> uklízečka, balička knih – zkrácený úvazek
Ve středisku TIC pracují zaměstnanci na těchto pozicích:

>> vedoucí TIC
>> informační pracovnice TIC – 2 zaměstnanci
>> průvodci – 2 zaměstnanci – zkrácené úvazky
Mzdové náklady vynaložené na mzdy zaměstnanců na HPP činily 2. 905 469 Kč.
Na mzdy zaměstnanců pracujících na základě dohod o provedení práce bylo
vynaloženo 125 960 Kč.
Na podzim roku 2012 vykonával v MKD svou školní praxi pod vedením technika a zvukaře student Integrované střední školy technické v Mělníku.

Dobrovolníci
V roce 2012 odpracovali dobrovolníci pro Mekuc více než 450 hodin. Obrovský dík patří
především Kláře Derzsiové, která se zapojila do práce dobrovolníka pro Mekuc už v únoru
2012 a po celý rok pracovala na pozici PR manažerky. Bez její pomoci bychom v této oblasti těžko zvládli to, co se během jednoho roku podařilo.
Poděkování patří ale i dalším dobrovolnicím, které pomáhaly Mekuc především s provozem během kulturních akcí. I jejich pomoc byla pro společnost velmi důležitá. Celkem se
do dobrovolnické práce pro Mekuc během loňského roku zapojily tři dobrovolnice.

Sloučením tří různých středisek pod „střechu“ jedné společnosti bylo nutné vytvořit podmínky pro jednotnou prezentaci Mělnického kulturního centra, o.p.s. Cílem bylo vytvořit
značku, která se stane nezaměnitelnou, jasnou, lehce zapamatovatelnou a zároveň ponese vizuální informaci o sdružení různých činností pod jednou střechou. Na základě výběrového řízení, ve kterém byl ze čtyř nabídek odbornou komisí vybrán vítězný návrh, byl
vytvořen jednotný vizuální styl společnosti, která začala být prezentována pod značkou
Mekuc. V grafické jednotě byl pak navržen a realizován také informační systém Masarykova kulturního domu, programové i jiné propagační materiály i webové stránky Mekuc.
Nové webové stánky Mekuc byly spuštěny v červnu 2012. Podrobně informují nejen o programu všech středisek, ale i o ostatních oblastech činnosti Mekuc. V průběhu roku jsme
potřeby a názory na poskytované služby v oblasti kultury v Mělníku zjišťovali prostřednictvím ankety umístěné na stránkách. Do konce roku nám vyplněnou anketu zaslalo
81 zájemců o kulturní služby. Nové webové stránky měly od 25. 9. (spuštění počítadla) do
31. 12. 2012 celkovou návštěvnost 6.691 návštěvníků.
Současně s webovými stránkami byl vytvořen také profil Mekuc na Facebooku, pomocí
něhož lze interaktivně komunikovat s návštěvníky Mekuc a získávat tak od nich zpětnou
vazbu. Od podzimu 2012, kdy byl zaveden nový vstupenkový systém, bylo návštěvníkům
umožněno využívat webové stránky také k on-line rezervacím a on-line prodejům vstupenek na pořady Mekuc. Návštěvníci, kteří se prostřednictvím webových stránek přihlásili
k odběru novinek, jsou pravidelně informováni o připravovaných programech. Direct marketing se stal v nové sezoně běžnou a samozřejmou součástí propagace Mekuc. Pozornost
byla věnována také spolupráci s webovými portály, především se zaměřením na kulturu
a turistiku.
K propagaci činnosti Mekuc jsou využívány také vlastní tištěné programové materiály.
Pravidelně jsou vydávány měsíční programové plakáty a letáky, vznikají plakáty k jednotlivým pořadům. Velmi se osvědčila souhrnná propagace programových cyklů, díky
které je možné na programy upozorňovat s dostatečným předstihem a po relativně dlouhou dobu. Flexibilitu umožňuje vlastní multifunkční zařízení, které je pro tisk některých
materiálů využíváno. Lze tak rychle reagovat na aktuální potřeby. K distribuci plakátů
jsou využívány především vlastní plakátovací plochy. Ty byly během léta renovovány, od
podzimu byl zaveden nový systém pravidelného výlepu. S ohledem na značné množství
vlastních programů jsou využívány plochy především pro vlastní účely. V případě volného
místa umožňuje Mekuc zdarma propagaci kulturních aktivit dalším místním neziskovým
organizacím a spolkům.
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1 – Masarykův kulturní dům
1

Programová nabídka
V oblasti klasických médií je významným partnerem Mekuc především měsíčník Mělnická
radnice, jehož vydavatelem je město Mělník. Za velkorysost, se kterou nám je umožněno informovat v tomto měsíčníku o všech našich programech, patří vydavateli velký dík.
O aktivitách Mekuc pravidelně informují také týdeník 5+2, se kterým byla navázána velmi
dobrá spolupráce, Mělnický deník, Týdeník Mělnicko a řada dalších, především regionálních médií.
V průběhu roku se změnil systém předprodeje vstupenek. Cílem bylo zvýšit kvalitu nabízených sužeb a zároveň získat přesnou, kdykoliv přístupnou evidenci prodeje. Na
podzim 2012 byl zahájen předprodej vstupenek v MKD každé odpoledne všedního dne
a hodinu před začátkem programů, po převzetí činnosti TIC začaly být nabízeny vstupenky také v informačním centru, čímž se výrazně zvýšila dostupnost vstupenek pro všechny
potencionální návštěvníky našich pořadů. Po zavedení vstupenkového systému Colosseum si mohou návštěvníci rezervovat i nakupovat vstupenky on-line z pohodlí svých domovů či kanceláří. Od nové sezony na podzim 2012 byl nově zaveden systém poskytovaných slev ze vstupného pro studenty a seniory. Zvláštní slevy jsou nabízeny také členům
Klubu Mekuc, který sdružuje příznivce a podporovatele společnosti. Před Vánocemi byla
atraktivita poptávky po vstupenkách na programy Mekuc zvýšena i nabídkou dárkového
poukazu, který je možné zakoupit v libovolné hodnotě.

Činnost a aktivity společnosti
Masarykův kulturní dům
Adresa – U Sadů 323, Mělník
Odpovědnost za středisko – Ing. Radka Kareisová, ředitelka Mekuc, o.p.s.
Masarykův kulturní dům, mimořádná funkcionalistická stavba, je od roku 2008 státem chráněnou kulturní památkou, stejně tak jako socha prezidenta T. G. Masaryka od
Vincence Makovského (bronzový odlitek), která je dominantou vstupního prostoru MKD.
Masarykův kulturní dům (dále také MKD) je jediným zařízením ve městě, které poskytuje
širokou nabídku služeb v oblasti kultury, volnočasových aktivit, vzdělávání a společenských aktivit. Cílem je poskytovat programovou nabídku návštěvníkům všech věkových
kategorií v takové kvalitě a rozmanitosti, aby význam činnosti MKD přesahoval hranice
města Mělníka.

Programová nabídka MKD byla v prvním roce do jisté míry ovlivněna programem sjednaným v předchozím období. Nově připravovaná dramaturgie se skládá z několika oblastí. Divadelní představení pro dospělé doplnila nově pravidelná dětská nedělní
představení pro nejmenší diváky, pořádaná od září do prosince každou druhou neděli.
V koncertní nabídce se značné oblibě těší swingové večery, které jsou nově po dohodě
s pořadateli pořádané společně. Z produkce Mekuc měly úspěch jak koncert jihoafrické
zpěvačky Melanie Scholtz, tak vánoční koncert skupiny Javory. Do hudební programové
nabídky byly zařazeny také koncerty vážné hudby. Jedním z nich byl koncert Smetanova
tria, který byl uspořádán v rámci každoročně pořádaného Dvořákova festivalu. Ačkoliv
o koncerty vážné hudby nebyl takový zájem, jaký bychom si přáli, věříme, že si návštěvníci
i k tomuto žánru časem cestu najdou. Z původní dramaturgie MKD zůstaly zachovány
pořady pro seniory (Přívoranka, Hezky česky od podlahy, Trdlovačka s Tancovačkou)
a nedělní tančírna, která oslovila milovníky tance všech věkových kategorií. V září byl ve
spolupráci se ZUŠ Mšeno zahájen cyklus přednášek o výtvarném umění, který byl doplněn přednáškami cestopisnými. V nové sezóně byl odstartován také cyklus kinokavárna,
v rámci kterého jsou zváni do MKD autoři dokumentárních filmů. Diváci mají po zhlédnutí filmu možnost besedovat přímo s jeho tvůrci. Kromě programů, které jsou pořádány
v MKD pravidelně, jsou připravovány a realizovány také jednorázové aktivity jako např.
posezení se svatomartinskou husou a mladým vínem a další pořady lokálně související.
Prostory MKD jsou uzpůsobeny rovněž pro výstavní činnost. Tyto výstavní prostory
jsou nabízeny především studentům, žákům a amatérským umělcům, kteří tak mají možnost mnohdy poprvé ukázat svá díla na veřejnosti. V loňském roce vystavili v MKD své
práce studenti ZUŠ Mělník, ZUŠ Mšeno a studenti Střední školy fotografické, filmové a televizní ve Skalsku. V prosinci byla v MKD zahájena druhá část výstavy Ještě jsme ve válce
- Příběhy 20. století, jejíž první část jsme připravili na žádost města pro galerii Ve Věži.
Mělnické kulturní centrum pravidelně spolupořádá v MKD tradiční programy ve spolupráci s městem (např. Den města) a dalšími partnery (koncerty v rámci folklorního festivalu
Vrkoč, výstava Vzdělávání 2012). V MKD prezentují svou činnost také základní umělecké
školy, základní a střední školy, Dům dětí a mládeže a další zájmová sdružení v rámci různých akademií a žákovských koncertů. Pravidelně zde vystupují spolky, které pracují ve
spolupráci s Mělnickým kulturním centrem, o.p.s.
Od září byla zahájena spolupráce se všemi stupni škol v Mělníku a okolí. Pro učitele byl
připraven katalog s nabídkou kulturně-vzdělávacích pořadů pro první pololetí školního roku. Na základě poptávky ze strany škol pak byla pro žáky a studenty pořádána
vybraná představení.
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2

1 – divadelní loď Tajemství
2 – spolupráce s o.s.
3 – Mekul 2012

Přehled programů (uspořádaných v MKD) a návštěvnosti
– červen + září – prosinec 2012

jako v předchozích letech. Výuka v kurzech byla zajištěna ve spolupráci s Gymnáziem Jana
Palacha.
MKD se dále podílel na realizaci řady seminářů, především jako poskytovatel prostor pro
jejich uskutečnění. Na podzim 2012 probíhaly v MKD také taneční kurzy a rekvalifikační

Typ pořadu

Počet pořadů

Počet návštěvníků

divadelní představení pro dospělé

6

1.018

kurz grafologie.

divadelní představení pro děti

7

563

programy pro školy

7

2.172

hudební pořady (koncerty, pořady
pro seniory, tančírna)

25

1.826

přednášky

9

250

kinokavárna

2

12

výstavy

5

nebyl evidován

výstava vzdělávání

1

600

Jedním z cílů Mekuc je otevřít MKD široké veřejnosti a vytvořit z jeho prostor komunitní
centrum, které bude vyhledávané nejen jako místo nabídky kulturních a vzdělávacích služeb, ale také jako centrum setkávání. Během roku byla navázána spolupráce s mělnickými
občanskými sdruženími a prohloubena spolupráce se spolky, které svou činnost již dříve
vyvíjely v MKD. V září byl ve spolupráci s Novým divadlem otevřen zájmový kroužek pro
nejmenší – divadelní školička a ve spolupráci se Studiem Eko-Logika filmová škola. Se
začátkem školního roku přešel pod Mekuc také taneční kroužek. Svou činnost provozuje
v MKD rovněž folklorní soubor Jarošovci a Nové divadlo Mělník. Tyto spolky využívají
v MKD vlastní prostory, které jim Mekuc podnajímá, stejně tak jako kapela Cirguz, která v MKD zkouší. K pravidelným zkouškám se v MKD schází také pěvecký komorní sbor
Chrapot. Častá byla v loňském roce spolupráce s občanským sdružením Tmelník.

prezentace škol a dalších zájmových
spolků a organizací

8

2.560

jednorázové akce

3

397

CELKEM

73

9.398

Pozn. U neplacených pořadů je v některých případech počet určen odhadem.
Tabulka nezahrnuje prázdninové aktivity, které proběhly v rámci
Mělnického kulturního léta.
Vzdělávání, volnočasové aktivity a podpora spolků a sdružení
V oblasti vzdělávání patřilo v roce 2012 mezi nejvýznamnější aktivity Masarykova kulturního domu organizační zajištění Krajské konference o službách sociální prevence, která
se uskutečnila v MKD v rámci projektu Základní síť sociálních služeb ve Středočeském kraji
a dále spolupořadatelství prezentační výstavy Vzdělávání 2012, která byla uspořádána
ve spolupráci s Úřadem práce ČR a EURES Příbram.
MKD nabízel v roce 2012 tradičně otevření jazykových kurzů, o které nebyl takový zájem

Aktivity ve veřejném prostoru
Vedle kulturních projektů, které uskutečnilo Mělnické kulturní centrum ve svých prostorách, se Masarykův kulturní dům zapojuje téměř do všech větších akcí pořádaných ve
spoluprácí s městem a dalšími subjekty pro širokou veřejnost.
Už na jaře 2012 se Mekuc zapojil do příprav Mělnického kulturního léta – Mekul 2012,
jehož se stal hlavním pořadatelem. Myšlenka potřeby poskytnout obyvatelům Mělníka
a návštěvníkům města Mělníka kulturní vyžití v letních měsících, kdy má řada institucí
prázdninový provoz, je ve shodě se směřováním společnosti. Součástí projektu byly tyto
aktivity:
>> letní kino na Aušperku – 8 projekcí
>> koncerty na náměstí Míru – 5 vystoupení
>> volnočasový park pro rodiny s dětmi
Aktivity se odehrávaly v prostorách parku před MKD a uvnitř MKD. Ve večerních hodinách
byl program v rámci parku doplněný o večerní projekce dokumentárních filmů z festivalu
Jeden svět.
Projekt Mekul 2012 byl velmi úspěšný, nabízené programy oslovily téměř
6.000 návštěvníků jednotlivých akcí.
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1 – knihovní dílnička
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Městská knihovna Mělník
V roce 2012 se Mekuc podílel na organizaci Mělnického vinobraní s pořadatelstvím tradiční scény Jarmark před MKD. V rámci pořadatelství zaměstnanci MKD organizačně,
technicky i produkčně zajistili:
>> hudební scénu – program od pátku 21. 9. do neděle 23. 9. 2012 obsahoval 19 samostatných hudebních vystoupení, z nichž nejúspěšnější bylo zcela jistě vystoupení kapely Mandrage, které někteří návštěvníci označovali za vrchol celého Vinobraní 2012,
>> řemeslné tržiště v okolí MKD,
>> program pro děti ve spolupráci s DDM Mělník.

Adresa hlavní budovy knihovny: Husova 40-41, Mělník, Vila Karola

Scénu jarmark navštívilo během tří dnů více než 10.000 návštěvníků.

Prezenční a absenční půjčování probíhá ve všech odděleních knihovny a v pobočkách na
Slovanech a na Chloumku. Meziknihovní výpůjční službu zajišťuje knihovna v oddělení
pro studující dle požadavků čtenářů. Bibliograficko-informační služba je poskytována
ve všech půjčovních odděleních. V oddělení pro studující je prezenčně půjčována literatura týkající se regionu Mělník, toto oddělení převzalo také náplň informačního centra,
jehož prostory byly uvolněny pro jiné aktivity knihovny. Výpůjční systém v hlavní budově
knihovny je plně automatizován. Všichni zaregistrovaní čtenáři mají legitimace s čárovým
kódem, všechny knihy jsou též opatřeny čárovým kódem a půjčování probíhá pomocí
snímacího scanneru.

Na konci roku bylo Mělnické kulturní centrum spolupořadatelem Mělnických vánočních
trhů. Ze strany Mekuc byla zajištěna dramaturgie a produkce hudebního programu, propagace trhů a částečně také ozvučení některých programů.

Řada aktivit se v MKD odehrává v rámci doplňkové činnosti. V souvislosti s ní Mekuc
především podnajímá prostory MKD pro pořádání různých akcí (většinou kulturních
a vzdělávacích) a poskytuje další služby, především zvučení, pořadatelskou službu, zapůjčení mobiliáře a manipulace s ním, zapůjčení techniky, zajištění požární hlídky apod.
V rámci doplňkové činnosti byly v MKD v roce 2012 uspořádány více než dvě desítky akcí.
Činnost Masarykova kulturního domu zajišťují na HPP čtyři pracovníci (dvě produkční, technik a propagační referent, který však částečně pracuje v oblasti propagace i pro
jiná střediska a graficky připravuje některé materiály Mekuc ). Významně se na činnosti
MKD podílí také pracovníci střediska Mekuc (ředitelka, ekonomka a správce budov), ti ale
pracují i pro ostatní střediska. Ve srovnání s předchozími lety lze konstatovat, že se na
zajištění většího počtu programů a aktivit MKD podílí menší počet zaměstnanců. Tato
situace bude do budoucna možná neudržitelná, především v období plesové sezony, kdy
se výrazně zvyšuje potřeba pracovníků zajišťujících ostrahu, manipulaci s nábytkem, obsluhu techniky apod. Posílení bude patrně nutné také v oblasti propagace, kde v roce 2012
významně pomohla dobrovolnická práce.

Pobočky – Slovany

– Chloumek
Odpovědnost za středisko – Mgr. Hana Lumpeová, ředitelka knihovny

Mělnické kulturní centrum převzalo činnost knihovny k 1. červenci 2012. Knihovna dále
pokračovala ve své činnosti, kterou nebylo třeba v důsledku přechodu pod jiný subjekt
výrazně měnit.

Knihovna pravidelně připravuje a pořádá literární besedy a další programy pro školy. Ve
své nabídce i realizaci vychází z požadavků jednotlivých škol. Vzdělávací služby poskytuje
knihovna také seniorům. V předem určených hodinách se pracovnice knihovny individuálně seniorům věnuje tak, aby získali základní informace o práci s počítačem a internetem.
Od září 2012 byla v knihovně otevřena literárně výtvarná dílna pro děti, která byla
zřízena v prostorách bývalého informačního centra. Výtvarné dílničky fungují vždy v pondělí dopoledne pro nejmenší děti a ve středu odpoledne pro děti starší. Ve středu jsou pro
starší děti připraveny také stolní hry s cílem vytvořit z knihovny další místo smysluplného setkávání. Aktivity dílničky, jejíž prostory jsou velmi omezené, se od počátku setkaly
s nečekaným zájmem. Od poloviny září do konce roku 2012 navštívilo dílnu 150 dětí. Do
činnosti se koncem roku zapojila také třída I. stupně ZŠ Jindřicha Matiegky.
V oddělení pro studující, v oddělení pro děti a v prostoru výtvarné dílny je zaveden
a zpřístupněn pro veřejnost internet. Využívat ho mohou nejen senioři, kteří si tak ověřují
své nově nabyté znalosti, ale také nezaměstnaní, kteří jsou evidováni na Úřadu práce. Ti
mohou využít zdarma přístup na server Práce.cz po dobu 30 minut. Městská knihovna je
jednou z organizací, která po dohodě s Úřadem práce tento přístup umožňuje.
Doplňování knižního fondu provádí pracovnice knihovny průběžně.

17

1 – mělnické podzemí

18

1

Pro zpracování nových přírůstků i retrospektivní katalogizaci je používán knihovnický
program Clavius. Novinky knihovního fondu jsou pravidelně uveřejňovány v měsíčníku
Mělnická radnice, na zajímavé tituly (např. regionální literaturu) nebo na knihy, které
mají souvislost s programem MKD (výstava a stejnojmenná kniha Ještě jsme ve válce), je
upozorňováno na webových stránkách.
V roce 2012 bylo dokončeno retrospektivní vkládání celého fondu ve vile Karole. Stále probíhá retrospektivní zpracování posledních zbytků knižního fondu ve skladu na Slovanech.
V roce 2012 získala knihovna dotaci z fondu Středočeského kraje na podporu knihoven na
obnovu techniky ve výpůjčním protokolu.

2. pololetí 2012
802

celkem			
>> z toho pro dospělé
>> pro děti				
>> VF				
Čtenáři celkem			

>> z toho dospělí a dospívající
>> děti
>> návštěvníci
Výpůjčky celkem		

>> z toho pro dospělé celkem
z toho naučná		
>> z toho pro děti celkem		
z toho naučná		
>> z toho periodik		
Kolektivní formy práce		

>> besedy celkem		
>> z toho pro dospívající a dospělé
pro děti		
>> výstavky
Metodická činnost

>> metodické návštěvy
>> konzultace
>> soubory knih
v nich svazků

Turistické informační centrum
Adresa: Legionářů 51, Mělník
Odpovědnost za středisko: Jana Kirchnerová, vedoucí TIC

Číselné údaje za 2. pololetí 2012
Doplňování knižního fondu

Činnost knihovny a jejích poboček zajišťuje 9 pracovnic, z toho dvě na zkrácený pracovní
úvazek. Ve srovnání s předchozími lety byl počet zaměstnanců snížen o dva (odchod do
důchodu, přechod do jiného střediska). Ve sníženém počtu zajišťuje knihovna nově také
aktivity knihovní dílničky a výpomoc s předprodejem vstupenek v MKD. Zvýšení počtu
zaměstnanců není plánováno ani v souvislosti s rozšířenou otevírací dobou v sobotu dopoledne od počátku roku 2013. Počet zaměstnanců knihovny je v současné době vyhovující.

499
288
15

802

539
263
17.480
53.701

39.377
7.179
10.479
2.020
3.845
30
6
24
13
2. pololetí 2012

2
29
81
4.243

Činnost Turistického informačního centra převzal Mekuc v posledním čtvrtletí 2012
( k 1. 10.). TIC má od roku 2009 nové prostory v blízkosti nám. Míru, které jsou pro jeho
činnost vyhovující. Během roku 2012 nedošlo v činnosti TIC k žádným významným změnám. V průběhu roku 2012 bylo provedeno ve spolupráci s agenturou CzechTourism hodnocení kvality služeb TIC Mělník pomocí metody Mystery shopping. Výkon pracovníků
TIC byl vyhodnocen jako výborný, ve všech testovaných oblastech získalo TIC hodnocení
100 %. Koncem roku 2012 se TIC stalo druhým místem, kde je možné zakoupit vstupenky
na veškeré programy Mekuc. Výrazně se tak zlepšila nabídka služeb v oblasti předprodeje
vstupenek. Vstupenky jsou návštěvníkům k dispozici ke koupi v průběhu celého roku každý den včetně sobot, nedělí a svátků, stejně tak jako informační a další služby, které TIC
zajišťuje.
Turistické informační centrum provozuje také prohlídky mělnického podzemí a centrální studny. Prohlídky se konají celoročně v předem určených časech (8 x denně). Výklad
a bezpečnost návštěvníků zajišťují průvodci TIC.
Přestože poptávka po službách TIC je koncem kalendářního roku jedna z nejslabších, návštěvnost turistického centra i mělnického podzemí byla velmi dobrá.
Návštěvnost TIC

		
Domácí

Návštěvnost podzemí

		

Celkem

Cizinci

říjen		

3.604

2.962

642		

250

listopad		

2.947

2.564

383		

91

prosinec		

3.357

2.963

394		

593

CELKEM		

9.908

8.489

1.419

934
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Náklady a výnosy
V Turistickém informačním centru pracuje 5 pracovníků, z toho dva průvodci na zkrácený
úvazek. Zaměstnanci přešli pod Mekuc delimitací. Počet pracovníků je vyhovující.

Náklady společnosti v roce 2012 v tis. Kč

hlavní činnost

doplňková č.

805

805

0

z toho nákup knih

182

182

0

z toho nákup DHIM

412

412

0

spotřeba energií

602

548

53

Hospodaření

nákup zboží

51

51

0

revize a opravy

66

66

0

V roce svého založení provozovalo Mělnické kulturní centrum svou činnost z dotace od zakladatele a z grantu Středočeského kraje. První měsíce provozu byly provázeny nejistotou,
způsobenou tím, že schválení výše dotace pro novou o.p.s. bylo závislé na hospodaření
původních organizací v první polovině roku. Zakladatel poskytoval společnosti průběžně zálohové příspěvky na činnost, ale rozpočet Mekuc byl s konečnou platností schválen
správní radou až v září 2012. Výše dotace na činnost o.p.s. pak byla zastupitelstvem města schválena v říjnu roku 2012. Kromě dotace na činnost získal Mekuc ještě účelovou dotaci na přípravu a organizaci scény Jarmark v rámci Mělnického vinobraní. Dotace na činnost
Mělnického kulturního centra byla použita výhradně na hlavní činnost společnosti a dále
na nákup majetku, který s hlavní činností společnosti souvisí.

cestovné

5

5

0

náklady na reprezentaci

18

18

0

služby

2.573

2.539

34

osobní náklady

4.110

4.110

0

pojistné

29

29

0

ostatní

1

1

0

odpisy dlouhodobého nehm. majetku

341

341

0

CELKEM

8.601

8.514

87

hlavní činnost

doplňková č.

V průběhu roku 2012 se nepodařilo s městem vyjasnit kompetence v souvislosti s poskytováním služeb v rámci cestovního ruchu. I když se Mekuc zapojil do přípravy a distribuce
propagačních materiálů prezentujících aktivity města, jasné vymezení kompetencí je úkolem pro příští rok.

Komentář k výsledku hospodaření
Ve srovnání s rozpočtem byly výrazně překročeny náklady na spotřebu. Spotřeba byla
zvýšena nákupem DHIM v souvislosti se získáním grantu ze Středočeského kraje. S postupným přebíráním jednotlivých středisek se potřeba nákupu techniky ukázala větší, než
se předpokládalo, a průběžné výsledky hospodaření vedly k rozhodnutí potřebná zařízení
pořídit. K úspoře nákladů došlo při spotřebě energií.
Ostatní nákladové položky se podařilo poměrně dobře predikovat v rozpočtu, v případě
drobných rozdílů se jedná zpravidla o úsporu. Ve srovnání s rozpočtem jsou ve výkazu zisků a ztrát výrazně vyšší náklady na služby. Tento rozdíl je dán náklady na přípravu scény
Jarmark v rámci Mělnického vinobraní, které nebyly zahrnuty do rozpočtu na činnost o.p.s.
Na přípravu vinobraní byl předkládán samostatný rozpočet již v dubnu roku 2012. Vyšší
než předpokládané byly také vlastní příjmy společnosti. Ačkoliv skutečné výnosy z tržeb
byly nižší než rozpočtované, původně predikované výnosy byly překročeny díky příjmům
z podnájmů a z prodaného zboží. S ohledem na výše uvedené hospodařila společnost
se zlepšeným hospodářským výsledkem ve výši 160 . 741 Kč.

nákladová položka

celkem

spotřeba materiálu

Vlastní výnosy společnosti v roce 2012 v tis. Kč

výnos

celkem

tržby ze vstupného – pořady MKD

681

681

0

tržby ze vstupného – studna TIC

19

19

0

tržby kurzy v MKD

54

54

0

tržby půjčovné – knihovna

127

127

0

tržby kopírování – knihovna

1

0

1

tržby prodej zboží – TIC

105

105

0

tržby za podnájem prostor MKD

361

0

361

tržby ostatní

200

182

18

zúčtování fondů a úroky

6

6

0

CELKEM VLASTNÍ VÝNOSY

1.554

1.174

380
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Příloha k účetní závěrce za rok 2012
Obecné údaje

Dotace, příspěvky a granty v roce 2012 v tis. Kč
výnos

celkem

dotace na činnost o.p.s.

6.579

dotace na scénu Jarmark

639

grant Středočeského kraje

50

CELKEM

7.208

Název společnosti: Mělnické kulturní centrum, o.p.s.
Sídlo společnosti: U Sadů 323, 276 01 Mělník
Právní forma: Obecně prospěšná společnost
Datum vzniku: společnost zapsána dne 6. 2. 2012 Městským soudem v Praze,
oddíl O, vložka 874
Identifikační číslo: 24210137

Předmět činnosti

Aktiva a závazky společnosti
Aktiva v roce 2012 v tis. Kč

Hlavní činnost:
zajišťování kulturní a vzdělávací činnosti, pořádání kulturních a vzdělávacích pořadů, zajišťování volnočasových aktivit, zajišťování úkolů vyplývajících ze zákona o knihovnách
a zajištění provozu veřejné knihovny, zajištění celoročního provozu Turistického informačního centra v Mělníku a provozování mělnického podzemí.

stav k 1.2.2012

obrat

stav k 31.12.2012

DHM

0

2.354

2.354

oprávky k DHM – pouze v MKD

0

341

– 341

zboží na skladě

0

399

399

finanční aktiva

0

1.325

1.325

pohledávky

0

232

232

Statutární orgán: Ing. Radka Kareisová, ředitelka

náklady příštích období

0

58

58

Řídící orgány společnosti:

AKTIVA CELKEM

0

4.709

4.027

Závazky společnosti k 31. 12. 2012 – 923 000 Kč
Seznam příloh:
Rozvaha k 31. 12. 2012
Výkaz zisků a ztrát k 31. 12. 2012
Příloha k účetní závěrce 2012
Organizační struktura Mekuc, o.p.s.
Zpráva nezávislého auditora k účetní závěrce
Zpráva nezávislého auditora k výroční zprávě

Doplňková činnost:
podnájem prostor a výlepových ploch, zápůjčky a obsluha techniky, kopírování, provozování kavárny, propagační služby.

Správní rada
Bc. Vladimír Líbal – předseda správní rady
MVDr. Ctirad Mikeš
Mgr. Petr Volf
Mgr. Milan Schweigstill
Ing. Jiří Čermák
Mgr. Zuzana Jansová
Jarmila Erbanová
Anna Oppitzová
Ing. Petr Širc
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Dozorčí rada
Doc. Ing. Lukáš Čechura
Mgr. Ondřej Tichota
Ing. Jan Faltys
V průběhu účetního období se složení orgánů nezměnilo.

Způsoby ocenění, účtování a odepisování hmotného majetku
Společnost oceňuje majetek:
nabytý za úplatu pořizovací cenou,
nabytý bez úplaty (např. dar, přebytek zjištěný při inventarizaci) reprodukční pořizovací
cenou.

Organizační struktura:

Dlouhodobý hmotný majetek v pořizovací ceně nad 40 tis. Kč je zařazen do jedné z odpisových skupin 1 – 6 a odpisován dle odpisového plánu. V účetnictví je evidován v účtové
třídě 02x.

Společnost je rozčleněna na čtyři účetní střediska:
Mekuc – zastřešující činnosti společnosti
Masarykův kulturní dům
Městská knihovna - působí v hlavní budově a dvou pobočkách
Turistické informační centrum
Zakladatel společnosti: město Mělník, nám. Míru 1, 276 01, IČ: 00 237 051
Vklady do vlastního jmění:
peněžitý vklad zakladatele: 70.000 Kč
nepeněžitý vklad zakladatele tvořený movitým majetkem dle inventárních soupisů
tvořících přílohu darovacích smluv.
Účetní období: 1. 2. 2012 – 31. 12. 2012
Majetkový podíl v dalších společnostech: žádný
Půjčky, úvěry, poskytnuté záruky a ostatní: žádné

Počet zaměstnanců
K 31. 12. 2012 pracovalo ve společnosti 22 zaměstnanců na HPP, z toho 5 z nich pracuje
na zkrácený pracovní úvazek. V průběhu roku bylo uzavřeno 15 dohod o provedení práce
(především lektoři kurzů, šatnářky a další provozní personál).
Informace o použitých účetních metodách, obecných účetních zásadách,
způsobech oceňování a doplňující informace o hospodaření společnosti
Účetnictví společnosti je vedeno podle zásad zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb. a navazujících předpisů, zejména vyhlášky 504/2002 Sb. a českými účetními standardy pro
účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání.

Drobný hmotný majetek s pořizovací cenou pod 40 tis. Kč je evidován na kartách operativní evidence a je o něm účtováno jako o spotřebovaném materiálu na účtu 501.
Dlouhodobý nehmotný majetek v pořizovací ceně nad 60 tis. Kč je odepisován dle odpisového plánu a v účetnictví je evidován v účtové třídě 01x.
Drobný nehmotný majetek s pořizovací cenou nižší než 60 tis. Kč je evidován na kartách
operativní evidence a je o něm účtováno jako o nákladech – služby na účtu 518.
Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek, který společnost získala formou daru od města Mělník v průběhu roku 2012, společnost zúčtovala prostřednictvím účtu 91x Fondy v zůstatkové ceně dle seznamů, které jsou nedílnou součástí darovacích smluv.
Během účetního období používá účetní jednotka k přepočtu cizí měny denní kurz ČNB
a k 31.12. jsou majetek a závazky v cizí měně přepočteny platným kurzem ČNB k 31. 12.
Způsob zpracování a místo úschovy účetních záznamů:
Účetní záznamy jsou zpracovány pomocí SW Money v sídle společnosti a v sídle externího
dodavatele účetních služeb. Účetní doklady jsou archivovány v sídle společnosti.
Výsledky hospodaření dle činností v tis.
hospodářský výsledek společnosti za 2012: 161 tis. Kč
z toho:
hospodářský výsledek z hlavní činnosti: (–132) tis. Kč
hospodářský výsledek z doplňkové (hospodářské) činnosti: 293 tis. Kč
Pro zajištění hlavní činnosti o.p.s. byly využity tyto dotace a granty:
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dotace zakladatele na činnost o.p.s.			

6 .579 tis Kč

účelová dotace na zajištění scény Jarmark		

639 tis. Kč

dotace pro knihovnu				

50 tis. Kč

Základ pro výpočet daně z příjmů právnických osob tvoří hospodářský výsledek z doplňkové činnosti zaokrouhlený na celé tisíce dolů.
Společnost využila možnosti dle § 20 odst.7 Zákona 586/1992 Sb. a snížila základ daně
o 300.000 Kč a proto neplatí v roce 2012 daň z příjmů.
Osobní náklady za 2012: 4 110 tis. Kč
z toho
mzdové náklady: 			

3. 031 tis. Kč

zákonné sociální pojištění:

726 tis. Kč

zákonné zdravotní pojištění:

261 tis. Kč

zákonné sociální náklady:

92 tis. Kč

Členům řídících orgánů nebyly vyplaceny žádné odměny
ani funkční požitky.
Ve společnosti není zaměstnán žádný člen řídících orgánů ani žádný rodinný příslušník
členů řídících orgánů. Členové řídících orgánů včetně jejich rodinných příslušníků nefigurují ani ve smluvních vztazích s o.p.s.
Dary a veřejné sbírky:
V účetním období nebyly pořádány veřejné sbírky.

V Mělníku, dne 30. 6. 2013
Ing. Radka Kareisová
ředitelka, Mělnické kulturní centrum, o.p.s

Okamžik sestavení účetní závěrky: 30. 6. 2013
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