
Zápis z jednání Kulturní komise ze dne 17.05.2021 
 
Přítomni: Helena Myšková, Lenka Šimo, Tomáš Sedláček, Martin Blažíček, Stanislav Mokrý, 
Dana Hrstková. 
Omluveni: Jana Svobodová, Adam Pažourek, Romana Gažiová, Leoš Drahotský 
Garant: Ludmila Řezníčková 
Petr Sedlák – vedoucí odboru ŠKSM 
 
Komise se sešla v 17:00 h v  Domu kultury ve Žďáře nad Sázavou. 
Předseda komise seznámil přítomné s navrženým programem jednání. 
Program:  
1. Prohlídka Domu kultury, zhodnocení činnosti organizace v době pandemie, divadelní 
předplatné 
2. DP Kultura – změny ve výzvě a metodice hodnocení 
3. Návrh snížení nájmu kulturním spolkům v prostorách města 
4. Různé 
K programu neměl nikdo z přítomných připomínky. 
 
Usnesení 
Kulturní komise schvaluje program svého jednání dne 17.05.2021. 
Hlasování: Pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0. 
SCHVÁLENO 
 
ad 1) 
Ředitelka DK provedla komisi nově rekonstruovanými prostory budovy. Jedná se o Retro 
tančírnu Krystal, zprovoznění salonku. Dále byl proveden nátěr schodišť, rekonstrukce 
sociálního zařízení technického zázemí provozních zaměstnanců, výmalba prostor, nátěr 
topení, výměna světel, tesařské práce. V době pandemie nemoci Covid – 19 tyto práce 
provedli pracovníci organizace. DK jako příspěvková organizace nemohla žádat v dotačním 
programu Covid nájemné, ani na provozování kina, tzv „sedačkovné“.  Nyní poprvé si mohou 
podat žádost i příspěvkové organizace. V současné době se hovoří o rozvolňování, ale 
s opatřeními, které se ekonomicky nevyplatí. Rozvolňování v kinech je bez možnosti 
občerstvení, proto se nezapojí multikina ani distributoři. Letní kino za Domem kultury je u nás 
plánováno v měsíci srpnu. V městském divadle se připravuje přečalounění sedaček a nákup 
koberce. 
 
Divadelní předplatné 
Od roku 2015 byl zahájen prodej již  třetího divadelního předplatného.  
V sezóně 2019/2020  na komorním předplatné bylo prodáno 281 permanentek, na zeleném 
298 a na žlutém předplatném 297 permanentek. Což je celkem 876 míst při kapacitě 918 
míst. To znamená 42 volných permanentek do kapacity sálu, které se již neprodaly.  
Podobná čísla jsou i v letech předcházejících. Vstupenky na daná představení jsou pak na 
jednotlivá představení nabízeny k volnému prodeji. 
 
Dramaturgie jednotlivých představení je vždy mix dražších a levnějších titulů, komerčně i 
umělecky atraktivních i artových a komorních, včetně velmi drahých a technicky náročných 
představení, které musí Kultura Žďár realizovat v DK. Předplatitelé však chodí do DK na 
divadelní představení velmi neradi. Jedná v průměru o 24 divadelních představení za rok v 
jarní i podzimní sezóně. Nad rámec předplatného Kultura Žďár produkuje v průměru ještě 2 
až 4 samostatná divadelní představení pro širokou veřejnost. Zároveň v divadle probíhá cca 
5 externích představení jiných pořadatelů, kteří si divadlo pronajímají.  
 
Závěrem tohoto bodu se komise s paní ředitelkou shodla společně se zaměřit na osvětu, aby 
zájemci, kteří nevlastní divadelní předplatné byli informováni o volných vstupenkách na 
divadelní představení.  



 
Paní Myšková se dotazovala na využití prostor v bývalé pobočce knihovny na ul. Nádražní. 
Záměr zjistí p. místostarostka Řezníčková. 
 
Ostatní body byly přesunuty na příští jednání komise. 
 
 
Příští jednání komise bude 14. června  2021 v 17:00 hodin v zasedací místnosti rady 
města MěÚ ve Žďáře nad Sázavou 
 
 
 
 
 
 
zapsala: Hrstková 
Schválil: Sedláček 
 
 
 


