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Vážení, 

předkládám výroční zprávu obecně prospěšné společnosti Mělnické kulturní centrum – Mekuc - za rok 2013. Po prvním necelém roce existence 
vstoupil Mekuc do dalšího roku jako sebevědomá společnost s jasnou vlastní identitou a směřováním. V prvním pololetí roku 2013 byl ve spo-
lečnosti završen proces transformace převzetím poslední pobočky - galerie Ve Věži - pod správu Mekuc. Mělnické kulturní centrum tak zahájilo 
výstavní činnost v krásných prostorách Pražské brány.  

Rok 2013 už nebyl jen rokem správních a administrativních procesů, spojených s restrukturalizací jednotlivých poboček.  Značnou část našeho 
úsilí jsme mohli věnovat rozšiřování nabídky poskytovaných služeb. Některé služby, nově zavedené koncem roku 2012 nebo v roce 2013, jsou nyní 
pro mnohé zájemce o kulturní dění na Mělníku již naprostou samozřejmostí. Za všechny jmenuji například denní předprodej vstupenek v našich 
dvou pobočkách a jejich online rezervace i nákupy, rozšířený provoz kavárny v Masarykově kulturním domě a příjemné prostředí v café Ve Věži, 
sobotní možnost půjčování knih v městské knihovně, pravidelné informování o programech našich poboček a mnohé další. Kritériem výběru pro-
gramů není pouze předpokládaná masová návštěvnost, ale především kvalita programů a jejich různorodost s potenciálem oslovit různé skupiny 
zájemců o kulturní služby. V uplynulém roce se nám tak podařilo naplňovat naše cíle a principy. Pevně věřím, že jsme otevřenou a přátelskou 
společností, do jejíchž poboček se lidé různého věku i rozdílných zájmů rádi a pravidelně vrací.

V roce 2013 se Mekuc velmi aktivně zapojil také do větších městských akcí či projektů organizovaných ve spolupráci s jinými organizacemi 
a sdruženími. Za všechny jmenuji především Mělnické kulturní léto 2013, Mělnické vánoční trhy, Evropský den hudby, Den města a další. 

Domnívám se, že nabídka kulturních služeb je aktuálně v Mělníku velmi bohatá. Důvodem je na jedné straně významná podpora města Mělníka, 
jehož představitelé kultuře věnují značnou pozornost a na druhé straně iniciativní občanská společnost, která se prostřednictvím neziskových 
subjektů aktivně zapojuje do života ve městě. Městu Mělník patří velký dík za finanční i jinou podporu naší společnosti, neziskovým subjektům 
můj obdiv. Jsme velmi rádi, že se na kulturním dění na Mělníku můžeme významně podílet právě ve spolupráci s nimi.

Můj dík patří také všem zaměstnancům i dobrovolníkům a členům správní a dozorčí rady společnosti. Bez jejich přičinění a podpory by Mělnické 
kulturní centrum jistě nebylo v tak dobré kondici, v níž vstoupilo do roku 2014.

Radka Kareisová 

ředitelka společnosti

Úvodní slovo
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Poslání a principy
Mělnické kulturní centrum - obecně prospěšná společnost (o. p. s.) byla městem Mělní-

kem zřízena za účelem zajišťování kulturní a vzdělávací činnosti, zajišťování úkolů vyplýva-
jících ze zákona o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihoven a informač-
ních služeb v platném znění a k zajištění celoročního provozu Turistického informačního 
centra v Mělníku. Posláním společnosti je zabezpečovat všem občanům a institucím pří-
stup ke kulturním hodnotám a informacím obsaženým v knihovních a informačních fon-
dech, zajišťovat přístup ke kultuře a vzdělávání a poskytovat ucelený soubor turistických 
informací o městě Mělníku a jeho okolí.

 Hlavním cílem společnosti je vytvářet živé, pulsující centrum kulturního a společenského 
dění města Mělníka a poskytovat zde kulturní a vzdělávací služby. Spojením, svou činnos-
tí zcela odlišných, středisek (kulturní dům, knihovna, galerie 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, umělecké-
ho 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 sociál-
ní 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 nezaměnitel-
nou formou s cílem přesvědčit obyvatele Mělníka o kvalitní kulturní nabídce i v jejich okolí.

Budoucnost a cíle
Mělnické kulturní centrum, o.p.s. je největší a  nejvýznamnější společností poskytující 

kulturní služby na Mělníku. V  průběhu necelých dvou let své existence navázal Mekuc 
velmi dobrou spolupráci s  řadou neziskových subjektů a příspěvkových organizací v ob-
lasti kultury a vzdělávání. Budoucím cílem společnosti je využít jejího silného postavení 
a zaujmout v dalších letech pozici leadera při organizaci velkých městských projektů jako 
jsou Mělnické kulturní léto, Mělnické vinobraní či vánoční trhy. V  této pozici se Mekuc 

může stát přínosným partnerem pro odbor kultury a školství, který organizaci městských 
akcí koordinuje a řídí.

V souvislosti s převzetím a provozováním Turistického informačního centra nedošlo do-
posud k  jasnému vymezení kompetencí Mekuc v oblasti cestovního ruchu a propagace 
města. Střednědobým cílem společnosti je postupné přebírání kompetencí v této oblasti. 
V krátkém horizontu bude Mekuc usilovat především o koordinaci propagace některých 
městských projektů a městem podporovaných akcí s cílem zviditelnit nejen kulturní akti-
vity ve městě, ale také historické památky.

V souvislosti s naším cílem stále zvyšovat kvalitu poskytovaných služeb bychom rádi 
rozšířili nabídku pro seniory. Vzdělávací programy – základy práce na PC chceme v dalším 
roce poskytovat v městské knihovně.  V příštím roce bychom v městské knihovně rádi zpří-
stupnili veřejnosti malý dvorek, který chceme za příznivého počasí využívat pro komorní 
koncerty a dětské workshopy. 

V delším horizontu by se Mekuc měl stát mimo jiné i tvůrčím centrem, kde budou vzni-
kat vlastní umělecké projekty realizované v rámci činnosti Masarykova kulturního domu,  
galerie Ve Věži, anebo jako projekty města Mělníka. 

Základní informace
Název:  Mělnické kulturní centrum, o.p.s.

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

1. O společnosti
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Střediska o.p.s.
Mekuc

Masarykův kulturní dům

Městská knihovna Mělník

Turistické informační centrum

galerie Ve Věži

Společnost nemá organizační složku v zahraničí.

Řídící orgány společnosti
V průběhu roku 2013 došlo ve společnosti ke změně ve složení dozorčí rady. K výměně 

došlo na žádost pana Doc. Ing. Lukáše Čechury, který nemohl dále funkci člena dozorčí 
rady vykonávat z časových důvodů. Docent Čechura byl nahrazen Ing. Ivou Šourkovou. 

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

 Mgr. Ondřej Tichota – předseda dozorčí rady

 Ing. Jan Faltys

 Doc. Ing. Lukáš Čechura odstoupil v první polovině roku

 Ing. Iva Šourková, nová členka DR, schváleno ZM Mělník dne 26. 6. 2013

Ředitelka společnosti

 Ing. Radka Kareisová

Zaměstnanci
V roce 2013 pracovalo v Mekuc na hlavní pracovní poměr 22 zaměstnanců, 5 z nich na 

zkrácený pracovní úvazek. Nikdo ze stálých zaměstnanců neukončil pracovní poměr. 

V průběhu roku pracovala ve společnosti řada pracovníků na základě dohod o provede-
ní práce. Dohody jsou pravidelně uzavírány s uvaděčkami a  lektorkami jazykových kur-
zů, v druhé polovině roku byla sjednána spolupráce v oblasti PR a  zpracovávání textů.  

2. Lidé ve společnosti
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Nepravidelnou výpomoc využívá společnost pro technickou asistenci či dozor při mimo-
řádných akcích. S ohledem na častý víkendový provoz Masarykova kulturního domu je 
sjednáván jeho úklid nad rámec kráceného úvazku pracovnice zaměstnané na HPP. Větší 
počet DPP, které byly uzavřeny s uklízečkami, byl v roce 2013 způsoben častou pracovní 
neschopností uklízečky zaměstnané v MKD na hlavní pracovní poměr. 

Přehled počtu zaměstnanců na HPP a DPP  
v jednotlivých měsících roku 2013
Do střediska Mekuc jsou zařazeni 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, instalace výstav
 > pracovnice v oblasti PR – DPP.

Ve středisku Masarykův kulturní dům pracují zaměstnanci  
na těchto pozicích: 

 > produkční (výstavy, přednášky, atd.), vedoucí předprodejů, zástupce ředitelky pro 
MKD

 > produkční hlavních pořadů (koncerty, divadelní představení), pronájmy prostor MKD
 > propagační referent a grafik
 > technik, zvukař, řidič
 > uklízečka – zkrácený úvazek
 > pracovníci na dohody o provedení práce (uvaděčky, lektorky, atd.).

Ve středisku knihovna pracují zaměstnanci na těchto pozicích: 
 > ředitelka knihovny
 > lektorka pravidelných programů pro děti, předprodej vstupenek
 > 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
 > pracovnice TIC – 2 zaměstnanci
 > průvodci – 2 zaměstnanci – zkrácené úvazky.

měsíc

leden

únor

březen

duben

květen

červen

červenec

srpen

září

říjen

listopad

prosinec

HPP

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

DPP  
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1

1

1

1

1

1

0

0

0

3

3

3

DPP  
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4

4

4

4

4

4

0

0

4

4

4

4

DPP  
– uklízečky

0

4

4

2

4

3

2

2

2

4

3

3

DPP  
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1

1

1

1

2

2

3

3

1

2

3

2

celkem  
DPP

6

10

10

8

11

10

5

5

7

13

13

12

Počet zaměstnanců
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Ve středisku galerie Ve Věži pracuje v  pracovním poměru pouze pracovnice zajišťující 
úklid. Pracuje na základě dohody o provedení práce. S kurátorkou a produkční výstav jsou 
uzavírány autorské smlouvy o spolupráci na základě předložených projektů. 

V průběhu roku 2013 vykonávaly povinnou studentskou praxi v Mekuc tři studentky: 

Masarykův kulturní dům – studentka Střední odborné školy civilního letectví v Praze

Městská knihovna – studentka Střední odborné školy pro administrativu Evropské 
unie v Praze 

Turistické informační centrum – studentka Vysoké školy polytechnické, Jihlava

Dobrovolníci
V roce 2013 odpracovali dobrovolníci pro Mekuc více než 250 hodin. Dobrovolníci pomá-

hali v prvním pololetí především s propagací a s přípravou nově převzatých výstavních 
prostor v galerii Ve Věži, celoročně pak s provozem během kulturních akcí v MKD a Ve 
Věži. Do práce se zapojilo v roce 2013 celkem 5 dobrovolníků. Pomoc dobrovolníků je pro 
společnost velmi důležitá, všem patří náš velký dík.  

3. Aktivity společnosti, 
poskytování služeb
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 stá-
tem 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 největším multifunkčním zařízením ve měs-
tě. Poskytuje širokou nabídku služeb v oblasti kultury, volnočasových aktivit, vzdělávání 
a  společenských aktivit. Cílem je zprostředkovat programovou nabídku návštěvníkům 
všech věkových kategorií v takové kvalitě a rozmanitosti, aby význam činnosti MKD pře-
sahoval hranice města Mělníka. 

Programová nabídka

V roce 2013 proběhla v Masarykově kulturním domě řada zajímavých kulturních a vzdě-
lávacích programů i mnoho společenských akcí. 

Velké pozornosti se tradičně těší divadelní představení pro dospělé.  V druhé polo-
vině sezony 2012 – 2013 vystoupily v MKD kvalitní herecké soubory pražských i regionál-
ních divadel. Úspěch měla v první polovině roku 2013 představení Městských divadel praž-
ských (Holky z kalendáře, Pan Kaplan má třídu rád), Dejvického divadla (Dealer´s choice), 
i hra příbramského divadelního souboru (Drobečky z perníku). Páteří programové skladby 
v sezoně 2013 – 14 jsou divadelní představení, která mapují kratší či delší úseky životů 
významných osobností z různých oblastí společenského života. V jejich rámci nich bylo na 
podzim uvedeno představení Švandova divadla (Parchant Marilyn), na konci roku pak hra 
souboru Divadla pod Palmovkou (Edith a Marlen). Ta byla díky své hudební složce zároveň 
součástí koncertního cyklu Na vlně šansonu. Velmi dobrá spolupráce byla navázána 
se souborem Klicperova divadla v Hradci Králové. Díky ní uvedl MKD představení Figarova 
svatba, ověnčené v  roce 2012 mnoha cenami na Grand festivalu smíchu v Pardubicích. 
Značný zájem byl také o představení Divadla Járy Cimrmana, které se po letech vrátilo 
do Mělníka.  

Nabídku divadelních představení v podání profesionálních divadelních souborů doplňu-
jeme Divadelními večery Vladimíra Dědka. Cílem je podpořit aktivity amatérských 
herců a umožnit jim prezentaci na jevišti MKD. Naší snahou je zároveň podpořit soubor 
Nového divadla Mělník, se kterým Mekuc spolupracuje nejen při organizaci Divadelních 
večerů Vladimíra Dědka.  
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Velké pozornosti se těšily především filmy o Mělníku Jaroslava Jelínka, dokumentární film 
režiséra Davida Vondráčka Láska v hrobě nebo dokument Jaroslava Jindry Diagnóza Dakar. 
Ve své programové nabídce má Masarykův kulturní dům také pořady pro seniory  
(Přívoranka, Hezky česky od podlahy, Trdlovačka s Tancovačkou).  Pořady pro starší gene-
raci chceme zachovat i v příštích letech, přestože zájem o ně mírně klesá.

Programovou nabídku Masarykova kulturního domu celoročně obohacují také vystou-
pení souborů a spolků, které s Mělnickým kulturním centrem dlouhodobě spolupracu-
jí. V Masarykově kulturním domě pravidelně vystupují soubory Jarošovci a Jarošáček. 
Mekuc poskytuje zázemí pro folklórní festival Vrkoč a do svého programu každoročně 
zařazuje dopolední i  večerní představení všech hostujících souborů. Také pěvecký sbor 
Chrapot a Dětský taneční kroužek při Mekuc vystupují pravidelně v MKD. Pro-
gram kulturního domu bývá především v červnu a v prosinci obohacen o akademie růz-
ných základních, středních ale i mateřských škol, svou činnost zde prezentuje každoročně 
také Dům dětí a mládeže. Pravidelně zde vystupují žáci všech oborů Základní umělecké 
školy Mělník. 

Součástí Masarykova kulturního domu je nově zrekonstruovaný taneční sál. Zde probí-
hají pravidelné večerní taneční kurzy pro mládež i dospělé, v plesové sezoně od 
prosince do března hostí  Masarykův kulturní dům řadu plesů. Mělnické kulturní centrum 
pravidelně spolupořádá v MKD tradiční programy ve spolupráci s městem. K těm 
patřily v roce 2013 především kulturní program uspořádaný ke 44. výročí upálení Jana 
Palacha a Den města Mělníka.

 Prostory MKD jsou uzpůsobeny rovněž pro výstavní činnost. Výstavní prostory 
MKD jsou nabízeny především studentům, žákům a amatérským umělcům, kteří tak mají 
možnost mnohdy poprvé ukázat svá díla na veřejnosti.  Pravidelně jsou v MKD pořádány 
výstavy ve spolupráci se ZUŠ Mělník, ZUŠ Mšeno, Gymnáziem Jana Palacha a dalšími 
subjekty či jednotlivci.

Do programové nabídky byly v roce 2013 zařazeny dva zábavné pořady. Mimořád-
ný zájem byl o pořad Partička, který se v MKD uskutečnil v únoru. Také pořad Minipárty 
Karla Šípa, uvedený v říjnu 2013, vyvolal velký zájem diváků.   

Nabídka hudebních programů byla v roce 2013 pestrá. Pro posluchače jsme připra-
vili řadu koncertních cyklů. V rámci již tradičních swingových večerů zaznamenaly 
velký úspěch koncerty Czech Philharmonic jazz band a vánoční koncert jihoafrické zpěvač-
ky Melanie Scholtz. Vedle těchto pravidelných koncertů, které pořádá Mekuc každý měsíc 
ve spolupráci s paní Alenou Herinkovou, jsme na jaře uvedli tři koncerty zařazené do cyklu 
Rebelující dámy české hudby (Bára Hrzánová a Condurango, Radůza, Ester Kočičko-
vá) a na podzim připravili cyklus Na vlně šansonu (Lucia Šoralová & La Alma, Chantal 
Poullain a Štěpán Markovič trio). Součástí programové nabídky byl také cyklus koncertů 
klasické hudby (Trio Martinů, klavírní recitál Pavla Jiříkovského, otevírání adventu se 
souborem Schola Gregoriana Pragensis ). Vedle koncertních cyklů měly úspěch i koncerty 
nezařazené do programových skupin, jako jsou například koncert skupiny Docuku uvede-
ný v rámci Dvořákova festivalu, vánoční koncert Věry Martinové nebo vystoupení skupiny 
Traband, které bylo uspořádáno jako doprovodný program k vernisáži výstavy frontmana 
skupiny Jaroslava Svobody. Obrovskému zájmu se mezi mělnickými těšily také koncerty 
na náměstí Míru uspořádané v rámci Mělnického kulturního léta 2013.

Při přípravě programové nabídky věnuje Mekuc velkou pozornost pořadům pro děti. 
Samozřejmostí se již staly pravidelné nedělní pohádky uváděné celoročně. Mělnické kul-
turní centrum navázalo na tradici festivalu Divadlo dětem, jehož součástí byly v roce 
2013 tři nedělní pohádky hrané amatérskými divadelními soubory, dětské soutěže a zá-
věrečný karneval.  Festival Divadlo dětem je pořádaný ve spolupráci s Novým divadlem 
Mělník, stejně jako prosincové Čertování, jehož tradice byla v MKD obnovena.  

Důležitá je pro Mekuc také spolupráce se školami. Nabídku divadelních, hudebních 
a vzdělávacích pořadů připravuje Mělnické kulturní centrum pro všechny stupně škol od 
mateřských po střední. Pro pedagogy vydává Mekuc nabídkové katalogy na celý školní 
rok. Na základě zájmu a objednávek učitelů jsou dopolední programy v MKD pořádány 
v průběhu celého školního roku. Ne jinak tomu bylo i v roce 2013.

Pravidelné přednášky se v MKD uskutečňují dvakrát do měsíce. Cyklus přednášek mapu-
jící etapy dějin výtvarného umění byl zahájen v roce 2012 ve spolupráci se ZUŠ Mšeno. 
V roce 2013 byly tyto přednášky velmi dobře navštěvovány. Oblíbené jsou i cestopisné 
přednášky, pravidelně zařazované do nabídky MKD. Zájemci o dobrodružství a cestová-
ní si nenechali ujít festival Expediční kamera, který se uskutečnil v březnu v  prosto-
rách MKD. Pro filmové fanoušky je určen cyklus Kinokavárna. Diváci mají po zhlédnu-
tí dokumentárního filmu možnost besedovat přímo s jeho tvůrci, kteří přijali naše pozvání. 
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Přehled programů (uspořádaných v MKD) a návštěvnosti 
 – červen + září – prosinec 2013

s taneční školou pana Kvasničky. V tanečním sále kulturního domu probíhají celoročně 
taneční kurzy pro mládež i pro dospělé. 

Jedním z cílů Mekuc je otevření MKD široké veřejnosti a v jeho prostorách vytvoření ko-
munitního centra, které bude vyhledávané nejen jako místo nabídky kulturních a vzdělá-
vacích služeb, ale také jako centrum setkávání. Ve své činnosti pokračoval v loňském roce 
zájmový kroužek pro nejmenší – divadelní školička a taneční kroužek při Mekuc. 
Svou činnost provozuje v  MKD rovněž folklorní soubor Jarošovci a  Nové divadlo  
Mělník. Tyto spolky využívají v MKD vlastní prostory, které jim Mekuc pronajímá, stejně 
tak jako kapela Cirguz, která v MKD zkouší. K pravidelným zkouškám se v MKD schází také 
pěvecký komorní sbor Chrapot. Na podzim roku 2013 přešel „pod křídla“ Mekuc Hudeb-
ně – recitační spolek Františka Černického (HURESFrČ), který působil původně 
pod názvem HDP (hudba – divadlo – poezie) v rámci MOOS Mělník.

Investice 

V roce 2013 se ve spolupráci s městem podařilo realizovat investice, které pomáhají zvy-
šovat kvalitu nabízených služeb v MKD. Byla vybudována toaleta pro vozíčkáře, která 
doposud v kulturním domě chyběla. V tanečním i hudebním sále proběhla výměna oken, 
díky které je možné pořádat hudební pořady a společenské akce i po 22. hodině, aniž by 
byl narušován klid občanů bydlících v okolí MKD. V tanečním sále byl proveden akustický 
obklad, čímž se zvýšila akustická kvalita sálu. Také díky obkladu využíváme od června 
2013 taneční sál i pro pořádání koncertů. Proběhla výmalba některých prostor MKD. 

Drobnější investice byly hrazeny z rozpočtu Mekuc.  Ve foyer v prvním patře byly na-
třeny dveře a vyměněna stropní svítidla. Počátkem roku byl zakoupen kopírovací stroj 
umožňující tisk barevných plakátů do formátu A3. Díky této investici došlo k úspoře pro-
středků na opravy a údržbu, kterou vyžadoval zastaralý kopírovací stroj. Pro letní měsíce 
bylo kompletně obnoveno malé pódium před MKD sloužící především pro venkovní pose-
zení před MKD v době volnočasového parku. S ohledem na dosažené úspory bylo koncem 
roku zakoupeno chybějící technické zařízení. Zvýšit kvalitu poskytovaných služeb umožní 
mimo jiné nové mobilní plátno a projektor, které mohou mít využití jak v divadelním sále, 
tak venku při projekcích v rámci Mekul. Pro zvýšení bezpečnosti byla ve vstupní hale in-
stalována kamera, díky které je možné monitorovat dění kolem pokladny vstupenek, pří-
padně zjišťovat události ze záznamu. 

Zaměstnanci

Činnost Masarykova kulturního domu zajišťují na HPP čtyři pracovníci (dvě produkč-
ní, 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 

Pozn. U neplacených pořadů je v některých případech počet určen odhadem.

Vzdělávání a volnočasové aktivity MKD, spolupráce se spolky 

Mělnické kulturní centrum se i  v  roce 2013 podílelo na pořádání prezentační výstavy 
Vzdělávání 2013, určené pro žáky základních škol a jejich rodiče. Výstava, která byla 
uspořádána ve spolupráci s Úřadem práce ČR a EURES Příbram, se setkala s velkým úspě-
chem a zájmem. 

MKD nabízí každoročně výuku cizích jazyků Výuka v kurzech byla v  roce 2013 za-
jištěna ve spolupráci s Gymnáziem Jana Palacha, od podzimu probíhá v MKD dopolední 
kurz španělštiny spojený s hlídáním dětí. Dobrá spolupráce pokračovala v roce 2013 také 

typ pořadu

profesionální divadelní představení – dospělí

amatérská divadelní představení – dospělí

pořady pro děti

programy pro školy

koncerty

hudební pořady 

pořady pro seniory

přednášky

kinokavárna, filmový festival

výstavy (včetně vernisáží)

výstava Vzdělávání

prezentace škol a dalších  
   zájmových spolků a organizací

jednorázové akce

CELKEM

počet pořadů

10

5

13

11

27

8

14

19

8

7

1

 
  13

12

148

počet  
návštěvníků

2.364

562

1.862

2.917

2.183

358

355

217

475

840

600

 
4.522

1.255

18.510
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Městská knihovna Mělník
Adresa hlavní budovy knihovny: Husova 40-41, Mělník, Vila Karola

Pobočky – Slovany

           – Chloumek

Odpovědnost za středisko – Mgr. Hana Lumpeová, ředitelka knihovny 

Městská knihovna Mělník je veřejná knihovna s univerzálně budovaným fondem. V sou-
časné době má tři oddělení, která slouží čtenářům v hlavní budově Vily Karoly (oddělení 
pro studující s informačním centrem, oddělení pro dospělé, oddělení pro děti). Pro volno-
časové aktivity provozuje  dílničku pro děti. Ve čtvrtích Slovany a Chloumek provozuje své 
pobočky. 

Knihovnické služby 

Prezenční a  absenční půjčování probíhá ve všech odděleních knihovny i  v  pobočkách. 
Meziknihovní výpůjční službu zajišťuje knihovna v oddělení pro studující dle požadavků 
čtenářů. Snaží se rovněž vyhovět i  požadavkům žádajících knihoven, které objednávají 
knihy pro své čtenáře. Bibliograficko-informační služba je poskytována ve všech půjčov-
ních odděleních, proto také každé oddělení buduje příruční knihovnu, kde jsou k dispozici 
slovníky, encyklopedie a základní literatura ze všech vědních oborů, které slouží k zodpoví-
dání dotazů BIS. V oddělení pro studující je prezenčně půjčována literatura, týkající se re-
gionu 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.

Od ledna roku 2013 byla rozšířena otevírací doba knihovny. Její služby jsou poskytovány 
i v sobotu dopoledne.  

Městská knihovna Mělník stále vykonává některé regionální funkce pro okres Mělník. 
Poskytuje služby 3 profesionálním knihovnám a 64 knihovnám s dobrovolným knihovní-
kem. Z knihoven s dobrovolným knihovníkem v současné době 12 nepracuje.

Přehled regionálních funkcí:
 > poradenská a konzultační činnost, plány, rozbory
 > statistika knihovnických činností
 > vzdělávání knihovníků, semináře, porady
 > tvorba výměnných knihovních fondů, jejich cirkulace a distribuce
 > pomoc při revizi a aktualizaci knihovních fondů

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, přičemž 
tito zaměstnanci zajišťují i další aktivity jako jsou Mělnické kulturní léto, Mělnické vánoční 
trhy, Mělnické vinobraní apod. Tato situace je v některých měsících neudržitelná. Koncem 
roku proto navázala společnost spolupráci s  Pps, s.r.o., která zajišťuje ostrahu v době ple-
sů a jiných společenských akcí. Se zpracováváním textů, anotací k programům, s přípra-
vou podkladů pro tiskoviny a se správou webu a FB pomáhají dvě pracovnice (s úvazkem 
25 hodin/měsíc), které byly ve druhé polovině roku přijaté na dohodu o provedení práce. 
Obě pracují pro všechny pobočky Mekuc. Pro rok 2014 by Mekuc rád získal pracovnici re-
gistrovanou na Úřadu práce a poskytl ji práci na pozici pokladní vstupenek. Koncem roku 
2013 byly odevzdány veškeré potřebné dokumenty k žádosti. 
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 > tvorba a zpřístupnění regionálního fondu
 > zpracování regionálních bibliografických a faktografických databází a poskytování 

informací

Doplňování knižního fondu provádí pracovnice knihovny průběžně. Pro doplňování kniž-
ního fondu jsou využívána místní knihkupectví. Knihovna má rovněž uzavřené smlouvy 
s nakladatelstvím Albatros a Fragment a společností Euromedia Group, využívány jsou 
občas i nabídky dealerů dalších nakladatelů a vydavatelů. Pro zpracování nových přírůst-
ků i retrospektivní katalogizaci je používán knihovnický program Clavius. Novinky knihov-
ního fondu jsou pravidelně uveřejňovány v měsíčníku Mělnická radnice, na zajímavé tituly 
je upozorňováno na webových stránkách.  

Retrospektivní vkládání fondu ve vile Karola je již dokončeno. Stále probíhá retrospektiv-
ní zpracování posledních zbytků knižního fondu ve skladu na Slovanech.

Další služby a aktivity knihovny

Knihovna pravidelně připravuje a  pořádá literární besedy a  další programy pro 
všechny stupně mělnických škol, ale také pro školy z  nejbližšího okolí. Ve své nabídce 
i realizaci vychází z požadavků jednotlivých škol. Vzdělávací služby poskytuje knihov-
na také seniorům. V roce 2013 pokračovala knihovna v individuálních hodinách výuky 
práce s počítačem a  internetem. Pro seniory byla připravena také vánoční tvůrčí dílna. 
V dalších letech plánuje knihovna programovou nabídku pro seniory dále rozšiřovat. 

V oddělení pro studující, v oddělení pro děti a v prostoru výtvarné dílny je zaveden a zpří-
stupněn 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. 

V  nabídce pravidelných programů pokračovalo i  oddělení provozující literárně vý-
tvarnou dílnu pro děti. Ta byla na podzim roku 2012 zřízena v prostorách bývalého 
informačního centra. Výtvarné dílničky nabízejí program vždy v pondělí dopoledne pro 
nejmenší děti a ve středu odpoledne pro děti starší. Ve středu jsou pro starší děti připrave-
ny 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, během roku 2013 to bylo již 
488 dětí, přestože jsou prostory o prázdninách uzavřeny a čtenářské aktivity se přesou-
vají do volnočasového parku u MKD. Kreativní aktivity výtvarné dílny oslovily i školy, do 
činnosti se aktivně zapojuje třída I. stupně ZŠ Jindřicha Matiegky.

Pozornost věnuje knihovna také pořadům ostatních poboček, pokud mají jakoukoliv 
souvislost s  literaturou či knižní tvorbou. V  návaznosti na tyto programy upozorňuje 
knihovna na zajímavosti a rozšiřuje informační nabídku na webových stránkách nebo pří-
mo při prezentacích v odděleních knihovny. Z pořadů v MKD to byly například informace 
související s literární předlohou k divadelní hře Pan Kaplan má třídu rád, nebo zpracování 
literárních aktivit zpěvačky Radůzy. V souvislosti s výstavou Lukáše Urbánka proběhla 
v knihovně obsáhla prezentace jím ilustrovaných knih. 

I v roce 2013 se knihovna zapojila do celostátních akcí pro čtenáře knihoven i další ná-
vštěvníky, kteří zatím nevlastní čtenářské průkazy. Cílem akcí je motivovat k  návštěvě 
knihovny nové čtenáře a propagovat činnost knihovny. V březnu je to Březen – měsíc 
čtení, který navazuje na předcházející několikaletý Březen – měsíc internetu a slouží prá-
vě ke zdůraznění propojenosti tradičních knih a nových technologií. Během tohoto měsíce 
proběhla v knihovně řada besed především pro školy, ale také beseda s autistickým básní-
kem Pavlem Hlušičkou, pro niž byly využity prostory MKD. V rámci měsíce čtení připravila 
knihovna výtvarnou soutěž Víla Karola. K  vyhlášení vítězů soutěže došlo v  říjnu, 
kdy se knihovna zapojuje do další celostátní akce – Týdne knihoven. Autoři obrázků 
byli pozváni na divadelní představení do MKD, kde proběhlo slavnostní oznámení výsled-
ků a odměnění nejúspěšnějších. Výstava nejhezčích obrázků byla instalována v dětském 
oddělení městské knihovny.

Velký zájem vzbudila u dětských čtenářů i  jejich rodičů Noc s Andersenem, kterou 
připravila knihovna ve spolupráci s MKD. První dubnový pátek, tradiční den konání akce, 
shlédly děti v MKD loutková představení pohádek Hanse Christiana Andersena a potom 
si v knihovně četly, hrály, tvořily a putovaly za pokladem.

 V  roce 2013 organizovaly pracovnice knihovny Férovou snídani, která proběhla  
11. května současně na mnoha místech České republiky. Akce slouží k příjemnému setká-
vání a k propagaci férových a regionálních surovin. Činnost knihovny byla prezentována 
i v rámci volnočasového parku Mělnického kulturního léta, na jehož organizaci se částečně 
podíleli i zaměstnanci knihovny.

Investice 

V roce 2013 došlo v pobočce na Slovanech k výměně oken.  Další investice do oprav či 
nákupu techniky byly drobné. 
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Turistické informační centrum
Adresa: Legionářů 51, Mělník

Odpovědnost za středisko: Jana Kirchnerová, vedoucí TIC 

Poskytované služby

Hlavní náplní činnosti Turistického informačního centra (dále také TIC) je především 
bezplatné poskytování informací o městě Mělníku, místech v regionu a dalších in-
formací z oblasti cestovního ruchu. Jedná se hlavně o  informace a přehledy otevíracích 
dob hradů, zámků, muzeí a galerií, nabídky ubytovacích a stravovacích zařízení ve městě 
a v přilehlém okolí. Velmi oblíbená zůstává stále také možnost vyhledání místních i me-
zinárodních autobusových a vlakových spojení, její výhodou je ucelená kombinace všech 
dopravců. 

Návštěvníci si v  informačním centru mohou vybrat z mnoha bezplatných propagač-
ních materiálů, map či průvodců. Zakoupit je možné mapy, průvodce, publikace i pro-
pagační nebo dárkové předměty s motivem Mělníka. Sortiment zboží je průběžně rozši-
řován podle přání zákazníků. TIC je prodejním místem pro sběratelské turistické známky 
(Mělník č. 427 a  Mělnické podzemí č. 1627), pamětní karty (Mělník č. 0146), turistické 
vizitky (Mělník č. 0210) a turistické klíče (Mělník a Kokořín č. 50), turistické výletky a mi-
nivýletky a turistické nálepky. V nabídce je též bohatý výběr pohlednic.

V roce 2013 byla pro návštěvníky nově zavedena možnost zakoupit, rezervovat nebo vy-
zvednout již rezervované vstupenky na představení Mekuc, konané především v MKD, ale 
také na některé další příležitostně konané jednorázové akce jiných pořadatelů (koncerty, 
festivaly…). Tato služba je návštěvníky velmi hojně využívána, především díky příznivé 
otevírací době TIC. Turistické informační centrum poskytuje návštěvníkům služby po celý 
rok, každý den v době od 9 do 17 hodin, s výjimkou vánočních svátků.

Součástí činnosti TIC je provozování prohlídek zrekonstruovaného mělnického pod-
zemí a centrální studny. V současné době je veřejnosti zpřístupněna pouze chodba 
vedoucí ke studni. Na místo, kde se studna nacházela, upozorňuje na hlavním náměstí 
kruh s vydlážděným nápisem. Studna byla vyhloubena pravděpodobně při vzniku města, 
tj. ve 13. století, pro které byla v tu dobu jedinou zásobárnou vody. Studna je hluboká 54 
m, v nejširším místě má průměr 4,54 m, což ji činí nejširší známou studnou v České repub-
lice.   Prohlídky podzemí probíhají celoročně, dle zájmu až osmkrát denně. Návštěvníky 
provázejí v průběhu týdne střídavě dva průvodci, v případě nutnosti také pracovnice TIC.     

Pracovníci infocentra průběžně aktualizují turistický portál www.melnik.info, jehož 
správa zůstává stále pod městem Mělník, pravidelně aktualizují také informace týkající 
se našeho regionu v  rámci spolupráce s  mnoha dalšími turistickými portály. Komplet-
ní přehled informací vztahujících se k Mělníku i regionu je k nalezení také na webových 
stránkách Mekuc. 

Číselné údaje za rok 2013
Doplňování knižního fondu                      
 celkem     
 z toho pro dospělé      
 pro děti      
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 nových knih
Metodická činnost
 metodické návštěvy
 konzultace        
 soubory knih 
 v nich svazků 

1.641
977
664
1.673
1.157
516
 34.648
104.664
77.921
15.453
19.596
3.212
7.147
  
50
2 
48       
51

1               
69 
127 
6.140 

Zaměstnanci 

Činnost knihovny a jejích poboček zajišťuje 9 pracovnic, z toho dvě na zkrácený pracovní 
úvazek. Ve srovnání s předchozími lety je počet zaměstnanců nižší o dva. Ve sníženém 
počtu zajišťuje knihovna navíc aktivity knihovní dílny, výpomoc s předprodejem vstupe-
nek v MKD, sobotní rozšířenou otevírací dobu i spolupráci na organizaci některých aktivit 
společnosti. Počet zaměstnanců knihovny je v současné době vyhovující.
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Po úpravě webových stránek na podzim roku 2013 byla rozšířena možnost vkládat turis-
tické informace i zajímavosti o městě na webové stránky Mekuc ve srozumitelné struktuře. 

Turistické informační centrum spolupracuje stejně jako ostatní pobočky Mekuc také 
s pořadateli jiných akcí ve městě a v rámci  nich poskytuje zvláštní služby, nejčastěji bez-
platný vstup do studny (Den vody, Jarní orientační běh Mělníkem, Trojměstí atd.). V roce 
2013  se TIC podílelo i na organizaci Mělnického vinobraní výhradním předprodejem vstu-
penek a  propagací. Velmi dobře spolupracuje TIC také s  Regionálním muzeem Mělník, 
kterému dodává propagační a informační materiály pro distribuci v muzeu a na veletrzích 
cestovního ruchu, kterých se muzeum často účastní. 

Stejně jako v předchozích letech, i v roce 2013 TIC úspěšně prošlo nezávislou kontrolou 
agentury Czech Tourism, která je uskutečňována metodou tzv. Mystery shoppingu. Do to-
hoto programu se TIC přihlašuje dobrovolně. Výsledkem z roku 2013 je opět zařazení mezi 
nejlepší infocentra v ČR se 100% výsledkem bez závad. V roce 2013 byl také infocentru 
potvrzen stávající certifikát skupiny B, a to na dva roky. Tento certifikát zaručuje zákaz-
níkům určitý druh a úroveň služeb, jejichž kvalitu poskytování pracovníci TIC pravidelně 
obhajují při kontrolách. Pro zjednodušení vedení agendy TIC byl na počátku roku zave-
den prodej zboží a vstupenek na prohlídky podzemí a akce MKD přes počítačový systém 
Colosseum. Nově přibyl také komisní prodej zboží, což zvětšuje možnost nabídky širšího 
sortimentu, aniž by to zatěžovalo rozpočet. 

Ani v průběhu roku 2013 se nepodařilo zcela vyjasnit kompetence v souvislosti s posky-
továním služeb v rámci cestovního ruchu. I když se Mekuc zapojil do přípravy a distribuce 
propagačních materiálů prezentujících aktivity města, jasné vymezení kompetencí chybí 
především ve výrobě tiskovin (propagačních letáků, map a podobně) a aktivní propagaci 
města. V roce 2013 se Mekuc v rámci propagace města zaměřil především na propagaci 
městských kulturních aktivit. Společnost připravila a uhradila náklady za tisk a distribu-
ci letáků s adventními a vánočními programy. Kompletně zajišťoval Mekuc také výrobu 
tiskovin a propagaci Mělnického kulturního léta 2013, Mělnických vánočních trhů a Dne 
evropské hudby.

Statistika návštěvnosti 

měsíc 
(rok 2013)

Leden

Únor

Březen

Duben

Květen

Červen

Červenec

Srpen

Září

Říjen

Listopad 

Prosinec

c e l k e m

celkem návštěvníků

1.584

1.393

2.376

2.843

3.612

5.148

7.132

8.580

5.204

3.527

2.785

3.936

48.120

domácí

1.378

1.235

2.163

2.611

3.147

4.516

6.353

6.795

4.461

3.075

2.529

3.538

41.801

zahraniční

206

158

213

232

465

632

779

1.785

743

452

256

398

6.319

návštěvníci
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* akce Den vody

Národnostní složení zákazníků je zhruba podobné jako v  minulých letech, výrazně  
přibylo jen návštěvníků místních, a to díky prodeji vstupenek do MKD a na ostatní akce.  

Zaměstnanci

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

Počet návštěvníků podzemí – studna

 druh vstupenky

měsíc 
(rok 2013)

Leden

Únor

Březen

Duben

Květen

Červen

Červenec

Srpen

Září

Říjen

Listopad

Prosinec

celkem 

zdarma

x

x

DV – 643*

x

x

 x

x

 x

x

 x

 x

 x

643

skupinová  
sleva student 
senior 22,–

0

99

0

80

293

329

28

131

111

113

48

135

skupinová 
sleva plné  

vstupné 45,–

0

4

0

11

72

58

23

30

50

67

22

107

 plné  
vstupné 50,–

69

85

176

151

219

139

449

464

166

119

98

53

 student  
senior 25,–

41

48

88

60

105

63

261

327

101

89

39

13

rodinná  
(1 vstupenka 4 osoby) 

100,-

8

10

21

18

28

5

109

83

24

16

11

12

celkem

142

276

348

374

801

609

1.197

1.284

524

452

251

356

6.614
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galerie Ve Věži
Adresa: Pražská brána, ulice 5. května, 276 01 Mělník

Odpovědnost a vedení střediska: Ing. Radka Kareisová, ředitelka Mekuc

Externí spolupráce: dramaturgie výstav, produkce: MgA. Silvie Gajdošíková

Galerie Ve Věži je od roku 2013 čtvrtou pobočkou Mělnického kulturního centra, o.p.s.

O zahájení výstavní činnosti v prostorách Pražské brány rozhodlo zastupitelstvo města 
Mělníka v březnu 2013, kdy schválilo rozpočtovou úpravou navýšení rozpočtu na výstavní 
činnost galerie. Mělnické kulturní centrum zahájilo svou výstavní činnost v červnu 2013.

Pro své výstavy chce Mělnické kulturní centrum oslovovat zejména mladé umělce, kteří 
se ve své tvorbě zaměřují především na grafiku, ilustraci a komiks. Prostor chceme dát ale 
také zkušenějším autorům a výtvarníkům z regionu.

Výstavní činnost
výstava Vladimíra Veselého

vernisáž: 13. 6. 2013
trvání výstavy: 14. 6. – 8. 9. 2013

Vladimír Veselý založil v roce 1965 výtvarný obor na mělnické LŠU a v roce 1968 uspořá-
dal první výstavu v galerii Ve Věži, jejíž prostory pro výstavní činnost objevil. Město Mělník 
vyznamenalo v roce 2004 Vladimíra Veselého stříbrným řádem. S ohledem na postavení 
pana Veselého v Mělníku měla výstava obrovský úspěch, zahájení a znovu otevření galerie 
Ve Věži se účastnilo mnoho návštěvníků a obdivovatelů díla V. Veselého.

Doktor Racek na Věži
výstava ilustrací Lukáše Urbánka

vernisáž: 12. 9. 2013
trvání výstavy: 13. 9. – 27. 10. 2013
doprovodné programy: Noc Ve Věži, Kajakový workshop pod vedením umělce

Lukáš Urbánek vystudoval filmovou a televizní grafiku na VŠUP v atelieru J. Barty. Za-
bývá se animací, hlavně pro ČT a ilustrací knih. Za komiks Adamův deník získal 1. místo 
v soutěži Nejkrásnější česká kniha roku 2007. Autorské knihy o Dr. Rackovi byly oceněny 
Zlatou stuhou a nominací na cenu Czech Grand design. Knížka Babočky se stala druhou 
nejkrásnější knihou roku 2010 a  byla nominována na Zlatou stuhu. Kniha Komiksová 
etiketa vyhrála první cenu v soutěži o nejkrásnější knihu 2011. Kniha Hurá na kajak! byla 
oceněna jako výtvarný počin roku ve Zlaté stuze 2012.

K výstavě byly uspořádány dva doprovodné programy. Velký úspěch měla netradiční 
Noc Ve Věži, v rámci které si děti vyrobily křídla pro Babočky ze stejnojmenné knížky, 
ale prožily si také nocování v prostorách věže.

Výstava Lukáše Urbánka vzbudila zájem veřejnosti. Byla prezentována jako doprovodný 
program Mělnického vinobraní 2013, neboť autor aktivně spolupracuje s kapelou Kašpá-
rek v rohlíku, která v rámci vinobraní vystoupila. Prezentace autorských knih probíhala  
v době výstavy také v knihovně.

Opadalo listí, zrezivěly plechy
výstava asambláží a maleb na listí Jardy Svobody

vernisáž: 31. 10. 2013
trvání výstavy: 1. 11. – 15. 12. 2013
doprovodné programy: workshop malby na listí pod vedením umělce

Na výstavě Ve Věži byla prezentována kolekce obrazů Jardy Svobody z recyklovaných 
materiálů a dále obrazy, jejichž základním materiálem je opadané lipové listí. Jarda Svo-
boda je v Mělníku dobře známý především jako leader a zpěvák kapely Traband. Proto měl 
velký úspěch a vynikající atmosféru koncert Trabandu, který se uskutečnil v Masarykově 
kulturním domě v návaznosti na vernisáž výstavy.

Z malostranského dvora na Šumavu
výstava děl Milli Janatkové

vernisáž: 19. 12. 2013
trvání výstavy: 20. 12. 2013 - 2. 2. 2014
doprovodné programy: koncert Milli Janatkové Ve Věži, workshop Hlas a  rytmus  
v pohybu

Milli Janatková studovala na katedře výtvarné kultury UHK (Univerzita Hradec Králo-
vé) – magisterské studium se zaměřením na volnou grafiku (barevný linoryt) pod vede-
ním grafičky Evy Francové. V roce 2008 získala půlroční stipendium na Departamento 
de Artes Visuais e Design, Escola de Artes (Katedra vizuálních umění a designu Fakulty 
umění), Universidade de Évora v Portugalsku. Tvorba Milli Janatkové se odehrává v širo-
kém prostoru vytyčeném hudbou, výtvarným uměním a tancem a je nerozlučně spjata 
s procesem vlastního sebepoznávání a seberozvíjení. Grafické listy vznikají z akvarelových 
skic a záznamů z přírody.

Vedle výstav, které doprovázejí pravidelné doprovodné programy, připravilo Mělnické 
kulturní centrum také cyklus koncertů nazvaný A cappella nejen Ve Věži. V rámci 
tohoto cyklu vystoupily po tři páteční večery v café Ve Věži skupiny Totál Vokál, Milánosz 
a Kris Kros Kvintet. 
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Investice

Před zahájením první výstavy a v druhé polovině roku 2013 byly v prostorách galerie 
provedeny úpravy interiéru. Po dohodě s majitelem budovy, kterým je město Mělník, byly 
tyto úpravy hrazeny z rozpočtu Mekuc, ačkoliv budova nebyla v roce 2013, díky nutnosti 
dodatečného zajištění některých nezbytných bezpečnostních a požárních opatření, pře-
vedena do nájmu a pod správu společnosti. Došlo především k těmto úpravám: výmalba 
výstavních prostor, broušení dřevěných podlah a jejich lakování, nové zařízení interiéru. 
V prostorách galerie byl instalován kamerový systém a koncem roku bylo upraveno a do-
plněno do té doby nevyhovující osvětlení.

4. Aktivity ve spolupráci s dalšími  
subjekty, projekty ve veřejném prostoru

Vedle kulturních projektů, které uskutečňuje a  pořádá Mělnické kulturní centrum ve 
svých prostorách, se Mekuc zapojuje téměř do všech větších akcí pořádaných ve spoluprá-
ci s městem a dalšími subjekty pro širokou veřejnost.

V roce 2013 patřily k největším Mělnické kulturní léto – Mekul 2013, Mělnic-
ké vinobraní a Mělnické vánoční trhy. Společnost se podílela také na organizaci  
Evropského dne hudby a dalších akcí pořádaných občanskými sdruženími, kterým posky-
tovala podporu v různých formách.

Mělnické kulturní léto – Mekul 2013
Základní a původní myšlenkou, která předcházela uspořádání Mělnického kulturní-

ho léta v roce 2012 (Mekul 2012), byla především podpora kulturně-společenského 
života města Mělníka v letních měsících. V tomto období měla v minulých letech většina 
kulturně-zájmových institucí „prázdninový“ provoz a nenabízela téměř žádný program 
pro kulturní vyžití obyvatel Mělníka. Myšlenka potřeby poskytnout obyvatelům Mělníka  
a návštěvníkům města kulturní vyžití v letních měsících je ve shodě se směřováním spo-
lečnosti, proto se Mekuc zapojil do pořádání prvního ročníku už v  roce 2012. Ve shodě  
s ostatními spolupořadateli pak v roce 2013 převzalo Mělnické kulturní centrum podstat-
ně větší díl odpovědnosti za organizaci Mekul 2013, jehož součástí byly tyto aktivity:

 > Letní kino na Aušperku
 > Koncerty na náměstí Míru
 > Volnočasový park pro rodiny s dětmi v prostorách MKD a v parku před ním.

Na organizaci koncertů a  promítání filmů se Mekuc podílel spíše technickou podpo-
rou. Pro projekce letního kina byla zapůjčena technika, zaměstnanci MKD se podíleli na 
ozvučení koncertů. Program volnočasového parku, který byl připraven na dobu tří týdnů, 
zajišťoval Mekuc v roce 2013 již kompletně ve spolupráci se ZUŠ Mšeno, DDM a Studiem 
Eko-Logika. Projekt Mekul 2013 byl velmi úspěšný, nabízené programy oslovily mnoho 
návštěvníků jednotlivých akcí. Odhadovaný počet je cca 5 tisíc návštěvníků.

V roce 2013 se Mekuc podílel na organizaci Mělnického vinobraní. Ačkoliv se společ-
nost nepodílela v tomto roce na dramaturgii slavností, organizačně zajišťovala prostřed-
nictvím Turistického informačního centra předprodej vstupenek a historické stánky pro 
bezplatnou zónu vinobraní.

Na konci roku bylo Mělnické kulturní centrum spolupořadatelem Mělnických vánoč-
ních trhů. Ze strany Mekuc byla zajištěna dramaturgie a produkce hudebního progra-
mu, propagace trhů a částečně také ozvučení některých programů.

Řada aktivit se ve společnosti odehrává v  rámci doplňkové činnosti. V souvislosti 
s ní Mekuc především pronajímá prostory MKD pro pořádání různých akcí (většinou kul-
turních a vzdělávacích) a poskytuje další služby, především zvučení, pořadatelskou služ-
bu, zapůjčení mobiliáře a manipulace s ním, zapůjčení techniky, zajištění požární hlídky.  
Významnou součástí doplňkové činnosti byl v roce 2013 prodej reklamy.
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5. Prezentace společnosti a marketing
Činnost Mělnického kulturního centra, o.p.s. je prezentována pod značkou Mekuc ne-

zaměnitelnou a  jasnou grafikou. V  grafické jednotě je realizován informační systém  
Masarykova kulturního domu a knihovny, označení všech poboček, propagační materiály 
i  webové stránky. Mekuc uskutečňuje propagaci svých pořadů všemi dostupnými pro-
středky.

Svou programovou nabídku prezentujeme každý měsíc na tištěných plakátech A1  
a v programových letácích. Plakáty jsou vylepovány na plochách ve vlastnictví Mekuc  
a letáky jsou distribuovány na mnoha místech v Mělníku i v regionu. Díky prodeji reklamy 
se podařilo pro plakáty A1 zajistit od konce roku 2013 bezplatný tisk. Tištěné plakáty A2 
využívá Mekuc také pro propagaci programových cyklů, které upozorňují na tematicky 
podobné pořady po delší dobu, jejich účinek je tedy větší. Uvedené programové tiskoviny 
mají jednotnou grafickou podobu. Vedle graficky jednotných tiskovin využívá společnost 
k propagaci programů také plakáty propagující konkrétní divadelní představení, koncerty 
či jiné pořady.

Vedle tištěných materiálů inzeruje společnost také v tištěných médiích i na internetu.  
K propagaci využívá rovněž mediální partnery, se kterými jedná v průběhu celého roku.  
V  roce 2013 spolupracoval Mekuc především se čtrnáctideníkem A2, Rádiem 1, Rádiem 
Blaník a týdeníkem 5plus2. Koncem roku byla navázána spolupráce s novou regionální 
televizí Mělníček TV.

Nové webové stánky Mekuc, které byly spuštěny v červnu 2012, přestaly postupně 
vyhovovat svou jednoduchou strukturou. Během roku 2013 vznikla potřeba upravit web 
do takové podoby, aby mohla jednotlivá střediska provozovat v rámci jednotného webu 
své střediskové stránky. Ve spolupráci se společností Sinfin byla vytvořena analýza pří-
stupů návštěvníků na webové stránky www.mekuc.cz. Na základě výsledků analýzy 
a potřeb jednotlivých středisek byl vytvořen návrh a následně i realizace redesignu webo-
vých stránek Mekuc. S veřejností komunikuje společnost také na Facebooku. Návštěv-
níci akcí Mekuc využívají webové stránky také k on-line rezervacím a on-line prodejům 
vstupenek. Ti, kteří se prostřednictvím webových stránek přihlásili k odběru novinek, 
jsou pravidelně informováni o připravovaných programech. Direct marketing je běž-
nou a samozřejmou součástí propagace Mekuc.

Součástí marketingové strategie je také provozování Klubu Mekuc. Klub nabízí 
dva typy členství – Přítel Mekuc a Podporovatel Mekuc. V závislosti na vybraném typu 
členství pak získávají členové klubu přednostní informace, různé výhody a slevy spojené 
s kulturní nabídkou. Na podzim roku 2013 bylo pravidelným návštěvníkům divadelních 
představení poprvé nabídnuto předplatné 4 z  5. Zájemci si mohou z  pěti her, nabíze-
ných v pololetí sezony, vybrat alespoň čtyři představení a zakoupit si je za zvýhodněných 
podmínek. Předplatné má formu předplatitelské legitimace, která slouží místo vstupenky 
na vybraná představení. Kromě nižší ceny za vstupenky přináší předplatné další výhody.

Velkou pozornost věnuje Mekuc také propagaci dalších akcí, pořádaných městem. Pro-
pagační kampaně velmi často společnost koordinuje, nebo přímo zajišťuje. Ve srovnání  
s předchozí praxí investuje Mekuc do propagace větší prostředky, neboť považujeme pro-
pagaci za nezbytnou a velmi důležitou součást poskytování obecně prospěšných služeb.

Informace o aktivitách společnosti v oblasti výzkumu a vývoje
Ředitelka o.p.s. se v  roce 2013 aktivně účastnila klíčového vzdělávacího projektu spo-

lečnosti Plzeň 2015 v oblasti vzdělávání - Arts Management. Projekt se uskutečňuje ve 
spolupráci s Ústavem umění a designu Západočeské univerzity v Plzni jako akreditovaný 
cyklus celoživotního vzdělávání.

Další aktivity v oblasti výzkumu a vývoje uskutečňuje městská knihovna v rámci svých 
regionálních činností.

Informace o aktivitách v oblasti ochrany životního prostředí
Společnost nevyvíjí žádné aktivity v oblasti ochrany životního prostředí.
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6. Hospodaření
Hospodaření Mělnického kulturního centra, o.p.s. bylo určeno rozpočtem, který byl schvá-
len Správní radou o.p.s. a následně Radou i zastupitelstvem města Mělníka.

Rozpočet pro rok 2013 byl sestaven jako vyrovnaný s  rozpočtovanými náklady a  vý-
nosy ve výši 15 077 993 Kč. Předložený rozpočet neobsahoval odhad nákladů na provoz 
galerie Ve Věži, která nebyla součástí Mělnického kulturního centra. V průběhu roku 2013 
došlo ke třem rozpočtovým úpravám. První úprava se týkala odhadovaných nákladů na 
provoz galerie Ve Věži a navýšení mzdových nákladů, druhá a třetí se týkala nákladů na 
pořádání vánočních trhů a účast na organizaci Mělnického vinobraní. Náklady na pořá-
dání městských akcí nebyly součástí původního rozpočtu. Po rozpočtových úpravách byly 
rozpočtovány náklady a výnosy pro rok 2013 ve výši 15 902 993 Kč.

Největší část nákladů byla pokryta z účelové dotace, kterou poskytlo město Mělník, 
zakladatel společnosti. Dotace v celkové výši 13 411 000 Kč byla poskytnuta na základě 
žádostí a uzavřených smluv o poskytnutí účelové dotace.

Dotace byla členěna na tyto části:
 > dotace na činnost a mzdy v roce 2013    12 646 tis. Kč
 > dotace na provoz galerie Ve Věži              610 tis. Kč
 > dotace na vánoční trhy               115 tis. Kč
 > dotace na Mělnické vinobraní             40 tis. Kč

V roce 2013 získal Mekuc, jako další zdroj pro financování nákladů, prostředky z prodeje 
reklamy. Celkem se jednalo o částku 324 997 Kč. Značnou část z uvedené částky jsme 
získali od skupiny ČEZ, část prostředků od agentury Promotion. Část výnosů získala spo-
lečnost z další doplňkové činnosti (především pronájmy), ale i z činnosti hlavní (především 
tržby ze vstupného).

Komentář k hospodaření v roce 2013
Dotace na činnost Mělnického kulturního centra byla použita výhradně na hlavní čin-

nost společnosti a dále na nákup majetku, který s hlavní činností společnosti souvisí.

Ve srovnání s rozpočtem byly vynaloženy vyšší náklady ve skupině 501 – Spotřeba. Dů-
vodem byly vynaložené náklady spojené s provozem galerie Ve Věži, kde proběhly úpravy 
a opravy interiéru (výmalba, lakování podlah) i mobiliáře v majetku města. Pořízen a in-
stalován byl kamerový systém, osvětlení v horním patře, samouzavírací poklop u scho-
diště, atd. Také v  MKD byly navýšeny náklady nákupem textilií pro zlepšení akustiky 
v hudebním sále, výměnou světel ve foyer MKD, lakováním dveří apod. Koncem roku bylo 
rozhodnuto o nákupu techniky a dalšího DHIM, které zvýší kvalitu poskytovaných služeb. 
Překročení rozpočtovaných nákladů ve skupině 501 bylo schváleno díky dobrému výsled-
ku hospodaření v průběhu roku.

Ke značným úsporám došlo ve skupině 502 – Spotřeba energií. Jedním z důvodů úspory 
za teplo a plyn byla teplá zima. Náklady na elektrickou energii byly ušetřeny mimo jiné 
i tím, že v průběhu roku 2013 nehradil Mekuc značnou část nákladů na spotřebu elektrické 
energie v galerii Ve Věži, protože nedošlo k podpisu nájemní smlouvy.

V ostatních nákladových skupinách odpovídají predikované náklady nákladům skuteč-
ným. Rozdíly mezi předpokladem a  skutečností nejsou velké. K  mírnému navýšení sku-
tečných nákladů došlo ve skupině 504 – Nákup zboží a 513 – Náklady na reprezentaci, 
nižší náklady byly naopak vynaloženy ve skupině 511 – Opravy a údržba a 518 – Služby. 
Osobní náklady společnosti byly v roce 2013 v předpokládané výši.

V roce 2013 bylo dosaženo základního a velmi důležitého ekonomického cíle společnosti. 
Tím je zajištění finanční rezervy společnosti, nezbytné pro plánování činnosti v dalších 
letech. K 31.12.2013 byl kladný hospodářský výsledek společnosti ve výši 1.267.871 
Kč. Uvedeného cíle bylo dosaženo částečně úsporami nákladů, ale především dosažením 
vyšších výnosů téměř ve všech oblastech činnosti společnosti. V současné době nejsou 
u  zřizovatele o.p.s. nastavena pravidla pro poskytování víceletých grantů. To vede ke 
značné finanční nejistotě s výhledem do dalších let. Bez zajištění dostatečných finančních 
rezerv v prvních letech existence společnosti nelze vytvářet strategické plány společnosti 
překračující období jednoho roku. Dosažený hospodářský výsledek nám umožňuje jistější 
pohled do budoucna.
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Náklady a výnosy
Náklady společnosti v roce 2013 v tis. Kč Vlastní výnosy společnosti v roce 2013 v tis. Kč

Dotace, příspěvky a granty v roce 2013 v tis. Kč

Ve výnosech není zahrnuta položka odpisů. Společnost neúčtuje pomocí fondů.

nákladová položka

spotřeba materiálu – 501

z toho nákup knih

z toho nákup DHIM

spotřeba energií

nákup zboží

revize a opravy

cestovné

náklady na reprezentaci

služby

osobní náklady

pojistné

ostatní

neuplatněné DPH

odpisy dlouhodobého nehm. majetku

daň z příjmů

CELKEM

tržby ze vstupného – pořady MKD

tržby ze vstupného – studna TIC

tržby kurzy v MKD

tržby půjčovné – knihovna

příjem z reklamy

tržby prodej zboží  – TIC

tržby za pronájem prostor MKD

tržby ostatní

odpisy bezúplatně nabytého HIM

úroky běžný účet, smluvní pokuty

CELKEM VLASTNÍ VÝNOSY

výnos

dotace na činnost o.p.s.

dotace na vinobraní a vánoční trhy

investiční dotace

CELKEM

celkem

13.126

155

130

13.411

1.489

226

31

252

325

287

702

118

663

6

4.099

1.489

226

31

252

0

287

0

118

663

6

3.072

0

0

0

0

325

0

702

0

0

0

1.027

celkem

1.071

354

241

1.159

246

308

12

52

3.969

8.231

44

3

234

703

202

16.234

hlavní činnost

1.071

354

241

1.014

246

308

12

52

3.876

8.231

44

3

234

703

97

15.891

doplňková 
činnost

0

0

0

145

0

0

0

0

93

0

0

0

0

0

105

343
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Aktiva a závazky společnosti

Aktiva v roce 2013 v tis. Kč

Pasiva v roce 2013 v tis. Kč

DHM

oprávky k DHM – pouze v MKD 

zboží na skladě 

finanční aktiva 

pohledávky

náklady příštích období 

Aktiva celkem

stav k 1. 1. 
2013

2.354

- 341

399

1.325

232

58

4.027

stav k 1. 1. 
2013

180

365

308

76

23

71

123

2.720

161

0

4.027

obrat

130

- 702

- 21

1.552

142

32

1.133

obrat

86

90

145

161

65

-28

2.227

-2.720

-161

1.268

1.133

obrat

266

455

453

237

88

43

2.350

0

0

1.268

5.160

stav k 31. 12. 2013

2.484

- 1.043

378

2.877

374

90

5.160

dodavatelé 

zaměstnanci 

stát 

výdaje příštího období 

výnosy příštího období 

dohadné účty pasivní 

vlastní jmění 

fondy

výsledek hospodaření 

výsledek hospodaření 

Pasiva celkem

7. Příloha k účetní závěrce za rok 2013
Obecné údaje
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
Hlavní činnost:

zajišťování kulturní a vzdělávací činnosti, pořádání kulturních a vzdělávacích pořadů, za-
jišťování volnočasových aktivit, zajišťování úkolů vyplývajících ze zákona o knihovnách 
a zajištění provozu veřejné knihovny, zajištění celoročního provozu Turistického informač-
ního centra v Mělníku a provozování mělnického podzemí.

Doplňková činnost:

podnájem prostor, zápůjčky a obsluha techniky, kopírování, propagační služby

Statutární orgán: Ing. Radka Kareisová, ředitelka

Řídící orgány společnosti:

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 – odstoupil v průběhu účetního období
 > Mgr. Ondřej Tichota
 > Ing. Jan Faltys
 > Ing. Iva Šourková – nový člen DR, schválen ZM Mělník dne 26. 6. 2013

Organizační struktura:

Společnost je rozčleněna na pět účetních středisek:
 >  Mekuc – zastřešující činnosti společnosti
 >  Masarykův kulturní dům
 >  městská knihovna - působí v hlavní budově a dvou pobočkách
 >  turistické informační centrum
 >  galerie Ve Věži

Zakladatel společnosti: Město Mělník, nám. Míru 1, 276 01, IČ: 00 237 051

Vklady do vlastního jmění:

peněžitý vklad zakladatele: 70 tis. Kč

nepeněžitý vklad zakladatele tvořený movitým majetkem dle inventárních soupisů tvoří-
cích přílohu darovacích smluv.

Účetní období: 1. 1. 2013 – 31. 12. 2013
Majetkový podíl v dalších společnostech: žádný
Půjčky, úvěry, poskytnuté záruky a ostatní: žádné

Počet zaměstnanců:

K 31. 12. 2013 pracovalo ve společnosti 22 zaměstnanců na HPP, z toho 5 z nich pracuje 
na zkrácený pracovní úvazek. V průběhu roku 2013 pracovalo 15 zaměstnanců na vedlejší 
pracovní poměr na základě dohod o provedení práce.

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 na-
vazujících předpisů zejména vyhlášky 504 /2002 Sb. a českými účetními standardy pro 
účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání.

Způsoby ocenění, účtování a odepisování hmotného majetku

Společnost oceňuje majetek:
 > nabytý za úplatu: pořizovací cenou
 > nabytý bez úplaty: reprodukční pořizovací cenou.

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

Drobný hmotný majetek s pořizovací cenou pod 40 tis. Kč a vyšší než 3 tis. Kč je evidován 
na kartách operativní evidence a je o něm účtováno jako o spotřebovaném materiálu na 
účtu 501. Zároveň je evidován v podrozvahové evidenci na účtu 981.

Dlouhodobý nehmotný majetek v pořizovací ceně nad 60 tis. Kč je odepisován dle odpiso-
vého plánu a v účetnictví je evidován v účtové třídě 01x.

Drobný nehmotný majetek s pořizovací cenou nižší než 60 tis. Kč a vyšší než 3 tis. Kč je 
evidován na kartách operativní evidence a je o něm účtováno jako o nákladech – služby 
na účtu 518. Zároveň je evidován v podrozvahové evidenci na účtu 981.

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 2013: 1.268 tis. Kč

z toho:

hospodářský výsledek z hlavní činnosti: 583 tis. Kč

hospodářský výsledek z doplňkové (hospodářské) činnosti: 685 tis. Kč
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Pro zajištění hlavní činnosti o.p.s. byly využity tyto dotace a granty:
 > dotace na činnost a mzdy v roce 2013   12 646 tis. Kč
 > dotace na provoz galerie Ve Věži            610 tis. Kč
 > dotace na vánoční trhy            115 tis. Kč
 > dotace na Mělnické vinobraní            40 tis. Kč

Základ pro výpočet daně z příjmů právnických osob je ve výši 1.545 971 Kč. 
Společnost využila možnosti dle § 20 odst. 7 Zákona 586/1992 Sb. a snížila základ  
daně o 30%.
Daň z příjmů je ve výši 205 580 Kč.

Osobní náklady za 2013: 8.231 tis. Kč

z toho
 > mzdové náklady   6.101 tis. Kč
 > zákonné sociální pojištění  1.457 tis. Kč
 > zákonné zdravotní pojištění  525 tis. Kč
 > zákonné sociální náklady  16 tis. Kč
 > stravenky    132tis. Kč

Členům řídících orgánů nebyly vyplaceny žádné odměny ani funkční požitky,  
předsedovi správní rady jsou propláceny cestovní náhrady.

Ve společnosti není zaměstnán žádný člen řídících orgánů ani žádný rodinný příslušník 
členů řídících orgánů. Členové řídících orgánů včetně jejich rodinných příslušníků nefigu-
rují ani ve smluvních vztazích s o.p.s.

Dary a veřejné sbírky:

V účetním období nebyly pořádány veřejné sbírky.

Okamžik sestavení účetní závěrky: 25. 6. 2014

V Mělníku, dne 25. 6. 2014

Ing. Radka Kareisová

ředitelka, Mělnické kulturní centrum, o.p.s.




