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Název materiálu: Plnění ročního taktického plánu PO Kultura za rok 2018 
 
Počet stran: 1 
 
Počet příloh: 1 
 
Popis 
  
Dle pravidel výkonu funkce ředitelek a ředitelů neškolských příspěvkových organizací a jejich 
hodnocení předkládám v příloze č. 1 taktický plán činností, který definuje plnění cílů za rok 
2018 a kroky k jejich naplnění. Stanovení cílů proběhlo ve spolupráci s garantem organizace. 

 
 
Geneze případu 
 

• 3. 10. 2016, RM č. 50 usn. čj. 796/2016/STAR – Rada města schvaluje Pravidla výkonu 
funkce ředitelek a ředitelů neškolských příspěvkových organizací a jejich hodnocení 

• 26. 2. 2018, RM č. 84 usn. čj. 1420/2018/PO Kultura – Rada města schvaluje stanovené 
cíle dle přílohy č. 1 

 
Návrh řešení 
 

• Schválení Hodnocení ředitelky PO Kultura za rok 2018 

 
Varianty návrhu usnesení 
 

• RM po projednání bere na vědomí plnění ročního taktického plánu PO Kultura za rok 
2018 
 

 
Doporučení předkladatele 

Předkladatel doporučuje materiál ke schválení. 
 
 
Stanoviska  
 
Materiál doporučují ke schválení: 
 

• Mgr. Ludmila Řezníčková, garant organizace 

• Mgr. Blanka Lučková, vedoucí odboru ŠKS 



Neškolská příspěvková organizace - PO Kultura
Cíl (musí být relevantní k vizi a strategii) stav opatření stav HODNOCENÍ

Kategorie 2018 k 31.12.2018 kategorie
Lidé Systém zjišťování spokojenosti zaměstnanců ANO

Systém hodnocení a rozvoje zaměstnanců ANO všichni zaměstnanci se účastní školení dle svého profesního zařazení
Povinná (odborná) školení - zahrnuto pod rozvojem (administrativa, účetní, program, elektrika, jeviště, angličtina…)

Rozvojová (soft skills) - zahrnuto pod rozvojem

viz příloha 1.1., dále možnost studia i mimo obor (pedagogika, 
zdravotnictví), účast na semináři Ministerstva Kultury - výstavnictví, 
Konference Cinema Czech, UDG, APK - kino

Kvalita Finanční řízení CROSEUS % chyb
Plnění finančního plánu Croseus ANO

Měření spokojenosti klientů
ANO

www.dkzdar.cz - kniha návštěv - možnost vyjádření veřejnosti, seznam 
vyjádření příloha 1.2.

dětské - vyjádření učitelů i dětí viz zveřejnění www. dkzdar.cz
Vize organizace a strategický plán rozvoje ANO na www.dkzdar.cz - o nás

Služby Nové služby/aktivity v r. 2018

Modernizace interéru kavárna Krystal zahájeno

Modernizace Galerie Stará radnice pozastaveno

Intenzivní propagace výstav, přehlednost ANO

Intenzivmí propagace kulturních pořadů ANO

Rozšíření programu Kina Vysočina ANO

Propagace programu Kina Vysočina ANO

Účast v anketě Zlatá jeřabina- Cena Kraje Vysočina ANO

Žádost o podporu kinematografie - Digitalizace a modernizace kin 
v roce 2018 - 2019

ANO

v roce 2018 zpracovány ve spolupráci s designovou školou Helenín 2 studie 
nového interiéru kavárny, představeny zástupcům březen 2018, ve 
spolupráci s městským architektem vybrána vhodná studie, materiál zařazen 
do rozpočtu 2019 včetně součinnosti rezervního fondu organizace Kultura 
PO

poptán nový závěsný systém, nutná oprava obložení, zatím nerealizováno, 
nevyjasněná otázka provozovatele info centra a budovy Staré radnice

zpřehlednění výstav Galerie, Malá galerie, MD, nový facobook
instalace reklamních obrazovek ve vestibulu a sále MD v návaznosti na PC 
systém, pokračování v propagaci autobusy ZDAR a. s., Nemocnice Nové 
Město n. M., rozšíření o Polikliniku Žďár n. S.

zařazení akce "Půlnoční předpremiéra", "Film na slepo" viz program

tvorba nového vizuálu v souladu s požadavky a standardy propagace "Nové 
kino"

Horácký džbánek 2017 zařazen do ankety Zlatá jeřabina viz příloha 1.3.

Na základě výzvy a jejího vyhodnocení byla organizace zařazena mezi 
úspěšné žadatele viz materiál RM č. 10 

pravidelné porady za účasti všech zaměstnanců včetně provozu, červen 2018 
- individuální setkání s každým zaměstnancem, soupis připomínek a zlepšení, 
jejich řešení průběžně, dokončeno do 31. 12. 2018



Účast v projektu zaměstnávání odsouzených ANO
zaměstnávání odsouzených, možnost vykonat trest formou práce v PO 
Kultura 1.5.

Propagace žďárské kultury za hranicemi Kraje Vysočina ANO

Ředitelka PO byla v roce 2018 oslovena zástupci města Milovice v souvislosti 
s tvorbou nového kulturního centra města. Ředitelka PO byla požádána 
zástupci města Rožnov pod Radhoštěm o účast v komisi pro posouzení 
vhodného uchače na post ředitele tamní kulturní organizace viz příloha 1.4.

Klíčové investice:
Oprava podlahové krytiny 2. patro kanceláře DK ANO realizace červen-červenec 2018
Oprava oponové mechaniky jeviště Kino Vysočina ANO realizace listopad 2018
Oprava mramorových kaskád před DK NE oprava závisí na finančních možnostech majitele budovy

Finance Snížení nákladů/úspory ANO
nový mobilní operátor, úspora již v roce 2017, měsíční sledování spotřeb
tepla – okamžitá reakce na výkyvy viz příloha 1.6.

Hospodářský výsledek (kladný) ANO 56 tis. Kč

Počet žádostí/přidělené dotace, dary od třetích stran 
(kraj/ČR/EU/ sponzoři)

ANO
ÚP - 98 tis. Kč, Kraj Vysočina 50 tis. grant Horácký džbánek, dar Petrast, 
Tokoz 20 tis. Kč Horácký džbánek, Min.kultury 150 tis. Kč Kino Vysočina, 
sponzoring firem ve výši 173 tis. Kč

Dodržení příspěvku zřizovatele při stávajícím rozsahu činností ANO 3 494 tis. Kč

Marketing Počet článků/inzerátů v novinách 
Minimálně 4x Žďárský zpravodaj, 4x jiné

ANO odkaz viz www.dkzdar.cz - O nás - napsali o nás…

Prezentace PO na různých akcích: 
Minimálně 2x

ANO Festival vzdělávání, Festival dechových hudeb, Horácký džbánek 

Spolupráce Spolupráce se zřizovatelem PO (subjektivní) zde hodnotí každý radní subjektivně
CELKEM 0

0%
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HLAVNi KNIHA UCETNICTVi 
(SU, AU + zapisy) 

(v Kt) 

Obdobf: 

I CO: 

12/2018 
72053682 

Nazev: Kultura Zdar, prispevkova organizace 

Text z rozvhu 

Popis dokladu 

Po~llte~nl slav 

MO - DAL 

"PDD-N;"ECDD-."OZP-A;"POP-N. "IC-
00431419: "0/C-;"0/CT-Akademte Jana Amose Komenskeho. z s - oblast Zcfar 
nad Silzav, ·uu-Komenskeho 119011. ·oec-. 
"PSC-591 01 "POS-Zcfar nad Sazavou "EVK
POK-2018041901V000000169 .· "EVKT-Skoleni 19 4 2018 tcfarnad Sazavou
pracovne prav 
"/C-26234203 "DIC-CZ26234203.·"DICT-INTEGRA CENTRUMs ro 
"EVK-KDF-2018/0ROS382F·"EVKT-Skolent- ucelntctvt pftspevkovych 
orgamzact2018. "ECDD-4751 "DVD-20180510 
·uu-Jablotlova 66217 ·osc-Bmo:"PSC-62100 
·oo0-20180514. ·vs-777055506, 

"PDD-N "ECDD-. "OZP-A"POP-N "IC-
00208914 "DIC-CZ00208914,"DICT-TSM spot sr o 
"ULI-Dukelska 117112. "OBC- "PSC-682 
01, "POS-Vy!kov "EVK-POK-
2018120501 V000000506. "EVKT-Skoleni 4 12 2018 Bmo - ucetntctvi 
pf/spevkovych. 
"PDD-N "ECDD- "OZP-A "POP-N "/C-
004314;9 ·otc-.··otCT-A,kademte.Jana Amose Komenskeho. z.s - oblast tcfar 
nad Sazav, "ULI-Komenskeho 1190/I;"OBC-
•psc-591 01;"POS-Zcfar nad Sazavou. "EVK-
POK-2018011801V000000032:"EVKT-Skoleni 17 1 2018- Rocnl zuctovant 
pfi)mu ze zavt 
Pfevo uctu 381 z roku 2017 do nak/adu 
Neuplatnene DPH 101218 
"PDD-N. "ECDD-:"OZP-A. "POP-N. "IC-
00431419 "0/C-, "0/CT-Akademte Jana Amose Komenskeho. z s - oblast Zcfar 
nad Sazav. "UL/-Komenskeho 119011 "OBC-
·psc-591 01 "POS-Zcfar nad Sazavou. "EVK
POK-2018041901 V000000170:"EVKT-Skolent 19 4 2018 Zcfar nad StJzavou 
pracovne prav 

Neuplatnene DPH 2012018 

"/C-05425808. "0/C-. "0/CT-Honzik Educahon. s ro 
"EVK-KDF-2018/0ROS815F; "EVKT-Kurz angllckeho JBZyka 201812019 
"EC00-12018020, "OV0-20181101 "UL/-
Ke Skalce 1814137, "OBC-Jth/ava: "PSC-58601 "000-
20181105. "VS-12018020 
Neuplatnene DPH 4012018 

XCRHU011 1 006 (01012018 / 01012018) 

Obraty b6t nllho m6slce - bez PS MM + BM (do data) - bez PS 

MD DAL MD - DAL 

POplS f8dku 

Zilstatek AS 

MO -DAL 

1 400.00 

1 600.00 

3 700.00 

1 400 00 

13 050,00 

363,52 

1 400,00 

36.45 

2 250 00 

177 07 

0 ,00 Skoleni 19 4 2018 Zcfar nad Sazavou - pracovne pravnt 
pfedptsy 

o.oo Skotem- ucetmctvl phspevkovych orgamzaci 2018 

o.oo Skoleni 4 12 2018 Bmo - ucetmctvt phspevkovych 
orgamzaci 

0.00 Skoleni 17 1.2018- Rocm zuctovant pfijmu ze zaVtsle 
em nosh 

0 .00 Kurz ang/ickeho}azyka 2018 
o.oo Neuplatnene OPH 1012018 21% 

o.oo Skoleni 19 4 2018 Zcfar nad Sazavou- pracovne pravni 
ptadptsy 

o.oo Neuplatnene OPH 2012018 21% 

0 00 Kurz angltckeho Jazyka 2018 

0.00 Neuplatnene OPH 4012018 21% 
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Licence: W9PO 

H Den I Mesic Dol<lad SU AU 
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0 20 I 04 000310179 518 0010 

0 12/11 000200833 518 0010 

0010 

Textz rozvhu 

Pop1s dol</adu 

Po~llletnl slav 

MO-DAL 

'PDD-N 'ECDD-. 'OZP-A 'POP-N ' IC-
004314!9 'DIC-. 'DICT-AI<ademte Jana Amose Komenskeho. z.s - oblast tdar 
nad Sazav. 'ULI-Komenskeho 119011 ' OBC-
'PSC-59! 01 'POS-tdar nad Sazavou. 'EVK
POK-2018041901V000000171. 'EVKT-SI<olen i 19 4 2018 tdar nad Sazavou
pracovne prav 
' IC-26234203. ' DIC-CZ26234203, 'DICT-INTEGRA CENTRUMs r o 
'EVK-KDF-2018/0ROS382F: 'EVKT-Skolent - ucetmctvi phspevkovych 
orgamzaci 2018, ' ECDD-4751: 'DVD-20180510 
'ULI-Jablonova 66217: ' 0BC-Bmo:'PSC-62100 
'DD0-20180514: 'VS-777055506, 
'POD-A. 'ECDD-644800644:'0ZP-A;'POP-N. 
'IC-25354671 . 'DIC-CZ25354671: 'DICT-ANAG. spot s r o 
'ULI-KoU1rovo nam 69817. 'OBC- 'PSC-779 
00 'POS-0/omouc. 'EVK-POK-
2018030501 V000000105:'EVKT-SI<oleni 28 2 2018 Bmo- Ucetmctvi a dane. 
'POD-A 'ECDD-3258. 'OZP-A ' IC-26234203 'DIC-CZ26234203. 'DICT
INTEGRA CENTRUMs ro . ' UL Bmo.' PSC-62100. 'EVK-KDF-
2018/0ROS204F 'EVKT-Skoleni 27 4 2018 Bmo- Ucetmctvi, dane 
20180309 '000-20180312. 'DUD-20180312: 'DZP-20180308. 'POP-N. 'INR-N 
' VS-776953927 
'POD-A. 'ECDD-1112602:'0ZP-A;'POP-N 
'/C-48895598. 'DIC-CZ48895598·'DICT-Vyssi odboma sl<ola a Stfedni 
prumyslova sl<ola tdar 'ULI-Studentsl<a 76111 'OBC-
'PSC-591 01 'POS-tdar nad Sazavou. 'EVK
POK-201 8042001 V000000179. 'EVKT-Skolent 20 4 2018 tdar nad Sazavou -
GDPR 
'POD-A. 'ECDD-8129. ' OZP-A ' /C-26234203. 'DIC-CZ26234203. 'DICT
INTEGRA CENTRUMs ro . ' UL Bmo,'PSC-62100, 'EVK-KDF-
2018/0ROS833F. 'EVKT-SI<oleni 7 11 2018- Personalnl a mzdova p 
20181105. 'DD0-20181112, 'DUD-20181112, 'DZP-201 81102. 'POP-N. 'INR-N 
'VS-8129. 
$koleni 518 

518 

51 X 
Ostatni sluzby 

0.00 
0 ,00 __ 

CELKEM 

Zadana maska: 
H 

0 

Cislo dokl. 

000000000 
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0000 
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000 000000000 0000000000 

X CRHU011 / 006 (010 12018 101012018) 

Obraly befneho meslce - bez PS MM + BM (do data) - bez PS 

MD DAL MD- DAL 

Popis ffldl<u 

Zustatei< AS 

MO - DAL 

1 400.00 

1 600.00 

1 561 ,90 

1 322.24 

289 24 

1 404 .88 

3 877,07 

.. __3_ ~!.7-.~? -
3 877,07 
3 877,07 

3 877,07 

ORG 

0000000000000 

0.00 Sl<oleni 19 4 2018 tdar nad Sazavou- pracovne pravnt 
p;edp~sy 

o.oo Sl<oleni- ucetmctv• pfispevkovych orgamzact 2018 

o.oo Skolenl 28 2 2018 Bmo- Ucetmctv• a dane 

0.00 Skoleni 27 4 2018 Bmo- Ucetmctvr dane pro PO 2018 

0 00 Skoleni 20 4 2018 tdar nad Sazavou- GDPR 

0 00 Sl<oleni 7 11 20 t 8 - Personafnt a mzdova problemattl<a 
2018 

0 ,00 
0 ,.00 
0,00 
0 ,00 

0,00 

MD 

999 999 999 999 .99-

999 999 999 999,99 

32 955,30 
__ 32 ~55,30 

32 955,30 
32 955,30 

32 966,30 

32 955,30 
32 955,30 

32 955,30 
32 955,30 

32 966,30 

DAL 

999 999 999 999.99-

999 999 999 999 ,99 
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Divadlo 
Dobry den pani Sedhikova, 
jeste jednou byehom moe ehteli podekovat za vcerejsi moznost zahrat si ve Zd'aru nase 
predstaveni. Po eeste ze zajezdu jsme zhodnotili, ze vase divadlo, divaei a samozrejme i vy, 
jeste naprosto uzasni! 
Moe dekujeme jeste jednou a tesime se pri pnpadne dalSf spolupraei! 
Sarka Yitoveova /Zivot s krajtou/ 

Dobry den, 
vcera se nam divadlo zase moe libilo a chtela bych vam podekovat za skvelou volbu. 
Je pfijemne zase slyset slovenstinu a nutno dodat, ze vseehna divadla, ktera privezli Slovaci 
byla pekna. Mam pocit, ze pan Lasiea ve Zd'are uz byl, ale nemuzu si vzpomenout v cern. 
Pomuzes mi osvezit pamet'? 
Jeste 'ednou a tesim se na 2.5. a samozrejme na krasna da!Si divadla v pfiStim roee. 

Dobry den, pani Sedlakova, 
i kdyz jsem Yam uz dekovala osobne, neda mi to ajeste to zopakuji. Moe vam vsem dekuji za 
krasna pfedstaveni a koneerty. Jsou pro me vzdy zajimavym a inspirativnfm zazitkem. Do 
noveho roku Yam i vsem vasim kolegl1m pfeji hodne zdravi, stesti a spokojenosti a hlavne elanu 

~~-------------------------------------------------------
Fler 
Dobry den, ehtela byeh vam jeste jednou podekovat, ze jsem se mohla vaseho jarmarku 
zucastnit... a ze bylo vseehno moe dobfe pfipravene .. vas trh rna nejlepsi organizaei a pohodu 
ze vseeh, kam jezdfm ... dekuji ,ze jsme byli u sebe i s Jarmilou Matyasovou , ... protoze jsme 
--ly vykeeavat.. a bylo to moe pfijemny den .. takze se mejte krasne a dekuji --

Dobry den, 
dekuji ,ze jsem se mohla zucastnit zdafile akee fler jarmarku dnes v dome kultury. Rikaly jsem 
si s ostanfma holkama, ze tak skvely jarmark, jako je ten vas nikde jinde neni. Co se tyee 
organizaee, cisteho prostfedi, belostnyeh ubrusu. , velmi milyeh poradatelu. Doufam,ze jsme 
potesili i nakupujici.Yenm,ze i kdyz zorgani · jednoduehe, budeme se 
setkavat i nadale a delat si ve zdravi dalsi radost. · cky/ 

Dobry den pani Vero, 
trochu se zpozdenim Yam chci podekovat za jami trh. Ja osobne jsem byla nadsena! Bohuzel muj 
nerv6zni odvoz prijel o put hodinu drive a uzj sem Vas nestihla odchytnout. Ka:Z.dopadne mate muj velky 
obdiv, z Pardubickeho jarmarku vim, kolik je za tim prace! Prestoze jsem by Ia na balk6nu, kam neprisla 
ani polovina zakazniku, rna tr.Zba se rovnala Vanocnimu jarmarku v Pardubicich a to sem byla 
maximalne spokojena .. :-) Neumim si predstavit, zda by to dole bylo jeste lepsi..:-) Moe Vam jeste 
jednou dekuji a se budu moe ucastnit. Urcite budu zasllat prihlasku. Tesim 
se na videnou! 

Dobry den pani Sedlakova, 
rada byeh Yam, s opozdenim, podekovala za mofuost byr jako prodejee na trhu ve Zd'aru v 
sobotu na Fler trhu. Nejen Yam, ale eelemu t}'mu, ktery se o vseehnu tu pnpravu staral, protoze 
mi je jasne, ze to nenf jenom o tom jednom dni, ba dokonee ani tydnu pred, ale mnohem vetSi 
rozpeti. Jeste jednou moe dekuji za sebe i maminku. Po odehodu nasi babicky to bylo pekne 
zpestrenf a unik od smutku. Prostfedi a tento trh mam moe rada a beru to jako srdecni zalezitost. 
At' se vam dan a krasne nadehazejici svatky 



'\ 
... . ' . ... \ 

Dobry den pani Sedi<ikova, 
chci podekovat za bezchybnou organizaci a fajn atmosferu Gako ostatne vzdy:-)). Letos mi 
pfislo, ze bylo trosku vic mista kolem stolu a to jsem ocenila dost a pak vyber hudby na pozadi, 
vse moe pfijemne. 

!idem z organizacniho tymu krasny adventni cas 

Kino 
----4· 2. 2018 23.26 - Odpovedet X 
~sme s manzelem a detmi navstivili kino Vysocina na pfedstaveni 
Certoviny. Odnesli jsme si zazitek, ktery by asi zadny jiny provozovatel nebyl schopny. Ze 
zacatku projekce byly technicke problemy se zvukem v sale. Nic mene promitani bylo po 
chvili zastaveno. Rikali jsme si co se deje a zachvili se objevil pan, ktery nas odbavoval u 
vstupu do salu a pfedstoupil pfed piny sal. Vsechny nas vyzval, at se ned'esime o zkazenou 
projekci, ale vznikla technicka chybka, za kterou se pfedevsime omluvil a film behem 
chvilinky nam pustil od zacatku v pine kvalite. Chtela bych mu za celou nasi rodinu 
podekovat za vyfesenou situaci a zachovani duchapfitomnosti. Znam z zvlastni zkusenosti, 
ze technika neni vzdy too%. Prave diky tomuto osobnimu pfistupu marne radi nase KINO. 
Jana 
M.L.- 5· 2. 2018 11.17 X 
Ten pan, ktery pfed vas pfedstoupil, byl Lubos Priiger. A ten druhy pan, ktery na zavolani 
a na dalku byl schopen opravit kvalitu zvuku, byl Marek Sochor. Lubos se vam nejen 
omluvil, ale take mi hned volal, abych vedela v pfipade stiznosti, "ktera bije" ... Uzjsem mu 
podekovala pfed nastoupenou jednotkou a jsem rada, ze jim mohu obema podekovat i 

vefejne. Jsme moe radi, ze je marne ~ ~ ~ 
---·---··--------------------------------------------------------------------------------
- 20. 10. 2018 13.36 - Odpovedet x 

nemam rada horory, atmosfera vcera v kine musela bYt die pfispevku opravdu 
paradni. Ale paradni, nezny, vesely, emotivni, pohodov)' byl i koncert PUljablkon, ktery jste 
pofadali U tety Hany. Pisnicky Marusky a Michala rozeznely srdecni strunky vsem 
zucastnenim. Byli dojemni, vtipni, dokazali vytvofit takovou atmosferu, ze kavarna byla 
jakoby naplnena laskou mezi vsemi usmivajicimi se navstevniky i obsluhujicim 
personalem. Taky jsem rada, ze marne ve Zd'afe takovou kulturni organizaci, jakou jste. 
Diky 
M.L. - 22. 10. 2018 10.07 X 
I ja jsem spis zastupce Jablkonu, horory me uz opustily, drive jsem je vsak mela moe rada. 
Dekuji ale za pochvalu jak kinafu, tak kultury. Moe jsem potesena, ze si kazdy vybere to 

svoje a nehani to, cemu neholduje ~ ~ ~ 
- 20. 10. 2018 9.28 - Odpovedet x 

I ' ' . ry , era jsem byl v kine na horor a musim Hct, ze jsem jeste nikdy nevidel tak 
uzasnou prezentaci s jakou k tomu pfistoupili vsichni zamestnanci kina a obcerstveni. 
Atmosferu umocnilo pfitmi, zvukova kulisa a z mlhy valid se z pfedsali vystupujici 
namaskovani uvadeci. 

20. 10. 2018 9.01 - Odpovedet x 
den, 

vcerejsi Hororova noc naprosto senzacni. Od v)'zdoby kina, obsluhy, masek, proste vse 
bezvadny. Jen tak dal. Okolni mesta nam muzou jen zavidet o Palace ani nemluve. 

Dekujeme za krasny zazitek vsem zucastnenym a JEN TAK DAl ~ ~ ~ 



Revival fest 
Helena ajeji chlapci- 29 10. 2018 21.29 - Odpovedet X 
Dobey den, take se pfipojujeme s diky, za uspofad{mi Revivalu. Byla to super pafba se super 
muzikou a super lidmi. Nekdy se stane, ze maly pocet divaku otravi, jak divaky samotne, 
tak kapely. Anijedno se tady nestalo. Ti, kdo pfisli si to nenechali zkazit temi, kdo nepfisli 
a kapely se jim za to odvdecili, ze hrali na plny pecky, na jevisti dovadeli, komunikovali se 
salem. Diky za to kluci. Ale diky hlavne, vam za organizaci, ryborny zvuk, barevna svetla 

Nic jste neosidili. © ~ © 
M.L.- 29. 10 2018 8.16 - Odpovedet X 
Vsem nasim ozzakum ..... lhala bych, kdybych napsala, ze nas mala navstevnost nemrzela, 
uz kviili kapelam. Protoze to se vzdy tezko hraje a je tfeba hodne profesionality to us tat. A 
ani my jsme to puvodne nepojali jako oslavu .. ale jak je nize psano .. . ceska hymna v podani 

Kiss... komu se to postesti ~a vase vzkazy ... moc za ne dekujeme, pochvala neni 
samozfejmosti a moe diky za ni ... vlastne jste pohled na tuto akci obratili vy, navstevnici 

spolecne s jevistem ~ ~ \1 
Gabina- 28. 10. 2018 17.11 - Odpovedet x 
Dobey den, myslim, ze vsichni milovnici rocku, ktefi vcera nepfisli, mohoujen litovat. Nam 
malo lidi sice viibec nevadilo, ale chudaci vy, asi jste na nasi radosti prodelali. Vazime si 
toho, ze jste takovou akci uspofadali. Vsechny kapely byly naprosto sqele, pohoda a 
nadSeni bylo citit ze strany salu i podia. Snad nezanevfete na ty, co nepfisli a datejimjeste 
sanci. Ze jsme vlastne rockove oslavili scy v:Yroci mi doslo az pfi komentech tady. Nevsedni, 

divoka, vesela oslava to byla!!! © 
. 10. 2018 10.:19 - Odpovedet x 
u stolu ze mate tenhle vzkazovnik. Uz bysme sem napsali dfiv, jak jsme 

radi, ze tady obcas neco takoryho pofadate. Tfeba Ivan Kral - super!!! A vcera taky pecka. 
Jen nevim, kde byli vsichni ti nasi vrstenci, milujici rock. Takoryhle revival kapely, to bylo 
neco!!! Napfed jsme byli zklamani, ze je neprska kulturak ve svech, ale nakonec vsichni 
kdo tam byli si to paradne s kapelama uzivali a oni hrali na plny pecky jako kdyby tam ten 
narvany kulturak byl. Kiss super masky, bylijak opravdovi, Ozzy se choval uplne stejnejak 
ten origos, a AC/DC!!!! Neskutecny. Jen vsichni doufame, ze vas mala ueast neodradi od 
dalsich takorych akci. Vsichni jsme si fekli, ze bysme zaplatili i vyssi vstupny. 

Jaryn- 28. 10. 2018 8.44 - Odpovedet X 
S Rockem do noveho stoleti!!!! Pfi hymne v podani Kiss jsme si to uvedomili, ze po srym 
slavime to scy v:Yroci. Diky vam za ten mejdan. Uzili jsme si to na plny coole. 

Brod'aci- 28. 10. 2018 1.12 - Odpovedet X 
Piseme vam jeste cestou do domu do Brodu. Kiss, Ozzy, AC/DC dneska u vas v kultuarku 
bomba nejvetsi. Koukame v aute na vase stranky, vy jedete!!! Ale tohle teda bylo neco . 
Velkej respekt, ze jsze do toho eli. Uplne super vecirek. Lip jsme nemohli stoleti republiky 
a muziky oslavit. Nelitujeme cesty k vam, jen fidicka lituje, ze je fidicka 

22. 2. 2018 -.os -Odpovedet X 
I ja se pfipojuji s podekovanim za telefonicke oznameni o pfelozeni koncertu Vladimira 
Misika. Pfekvapilo me to a velice potesilo. J e videt, ze dnesni doba neni tak "blba". je to o 
lidech. 
M.L.- 22. 2. 2018 9.46 

X ... doba neni blba ... jen mi ji obcas "blbe" zneuzivame 



Hana- 21. 2. 2018 12.01 - Odpovedet X 
Dobry den, chci podekovat za telefonicke oznameni zruseni konceru Misika a Hlase. Ani 
jsem si neuve, do mila, ze jsem nekde zadavala sve cislo, proto jsem byla pfekvapena, kdyz 
mi pani z kulturaku zavolala a trpelive vse vysvetlila. Stejne mile bylo, kdyz se opozdil 
zacatek pfedstaveni v divadle a pani Sedlakova vsechny ve vestibulu obesla, situaci 
vysvetlila. Cetla jsem tady taky' jak pan Pruger sarmantne vysvetlil problem s promitanim 
v kine . Vzdy se miize stat, ze ne vasi vinou vse nedopadne, tak, jak by dopadnout melo. Ale 
za to, jak k tomu vy, zamestnanci naseho kulturaku pfistupujete je obdivuhodne a patfi 

vam za to velkY dik © 
M.L. - 22. 2 . 2018 9 .36 X 
... ano, ano ... kazda prace je 0 lidech ... a je fajn, kdyz uz nekde uvedete sve kontakty, ze to 

poslouzi 0 dobre veci ~ ~ ~ 
Lenka a I veta- 21. 2. 2018 10.28 - Odpovedet X 
Dobry den, dojal nas vzkaz od pani Novotne, citime to uplne stejne. A jsme rady, ze vzala 
na milost dredacy kluky, o mnohych z nichz vime, ze jsou super. Pfednaska byla naprosto 
dokonala. Casto chodime na zemepisne pfednasky, ale toto nebylo o zemepisu, ale o 
opravdovem zivote lidi v Nepalu, coz bylo 0 to zajimavesji, David Cermakje obdivuhodny/ 
i krasny I muz s dobrym srdcem. Moe dekujeme, ze jste nam setkani s nim umoznili. Tesime 
se na dalsi pfednasku, na kterou jsme v kavarne dostali pozvani. 

20. 2. 2018 18.30 - Odpovedet X 
Dobry den, chci vam podekovat za poznani. AZ do vcerejsiho vecera jsem patfila k tern 
lidem, ktefi kdyz vidi na mladych lidech "uces" z dredii, feknou si, ze jsou nejaci divni az 
podezfeli. David Cermak, jehoz pfednasku 0 Nepalu jsme vcera s manzelem a pfateli 
navstivili me z toho omylu vyvedl. David Cermak nas vcera tak okouzlil nejen svoji 
osobnosti, velmi pfijemnym hlasem a vyjadfovanim, ale hlavne srym citem pro to, jak 
umel vypravet 0 lidech zijicich v mistech 0 kterych my, obycejni smrtelnici miizeme jen 
cist, nebo sledovat ve filmu. Nikdy jsem ale nezazila tak osobni, citlive, humorne a presto 
velmi dojemne vypraveni pfimeho ucastnika. Jeste dnes se k tomu s manzelem a pfateli 
vracime, mluvime 0 fotkach i 0 tom vsem, co nam tento charismatickY a jiste velmi laskary 
a moudry mlady muz vypravel. Vyfid'te mu, prosim nase podekovani 

I veta- 11. 2. 2018 20.46 - Odpovedet X 
Moe a moe dekujeme za Vas skvely ples. Jednoduche pocty: hudba, tanec, program, 
cimbalovka, obcerstveni=bajecne!!!! UrCite to dalo hodne moe prace a usili pfipravit tak 
nadherny ples piny zabavy a tance. Moe si toho vazime! Jeste jednou dekujeme! 

~o. 10. 2018 13.36 - Odpovedet x 
~ rada horory, atmosfera vcera v kine musela bYt dle pfispevkii opravdu 

paradni. Ale paradni, nezny, vesely, emotivni, pohodory byl i koncert Piiljablkon, ktery jste 
pofadali U tety Hany. Pisnicky Marusky a Michala rozeznely srdecni strunky vsem 
zucastnenim. Byli dojemni, vtipni, dokazali vytvofit takovou atmosferu, ze kavarna byla 
jakoby naplnena laskou mezi vsemi usmivajicimi se navstevniky i obsluhujicim 
personalem. Taky jsem rada, ze marne ve Zd'are takovou kulturni organizaci, jakou jste. 
Diky 

Zdena Jlhlava- 24. 9· 2018 12.47 - Odpovedet X 
Uz to tady kdysi zaznelo, krajske mesto by se od vas mohl ucit. Neustale mile pfekvapujete 
do jaky-ch akci neohrozene jdete. Moe dekujeme za fantastickY koncert Ivana Krale s 
Honzou PonocnY"m. Byl to opravdu velky- zazitek videt a slyset nadherne pisne teto legendy. 

Pfijedeme na Revival fest, chystame se i na Blanku Srumovou a Saharu Hedla © 



Renata - 24 9 2018 u 1 - Odpovedet X 
Vcerejsi koncert Ivana Knlle ve Zd'arskem divadle byl uzasny zazitek. Dekuju za krasny 
vecer straveny s touto svetovou legendou. 
M.L.- 24. 9· 2018 12.50 X 

dekujeme ~ 
2:{. 9· 2018 22.26 - Odpovedet x 

Koncert Ivana Krale byljedinecny, uzasna hvezda a tolik skromnosti- proste legenda, moe 
velky zazitek - dekujeme, ze pro nas pfipravujete takove lahiidky :) 

M.L.- 24. 9· 2018 9.36 X 

Ivan Kral je jmeno, ktere by ve Zd'afe nemelo chybet, pokud je moznost ~ 
Danca- 12 9. 2018 8.14 - Odpovedet X 

Vcerejsi divadlo Perfect Days bylo super. Lehka komedie s prvky nuticimi k zamysleni, 
skvela Lenka Vlasakova i ostatni. 



2. polovina roku 2018 
Hodnocenf je znamkovano jako ve skole 1 - nejlepsi; 5 - nejhorsf 

ZS SKRDLOVICE 
, Jako nejlepsf divadlo hodnotfme Povesti. Moe bychom si pro pffstf rok/ y pfali divadlo Minor 
(jednoznacne nejlepsf detske divadlo u nos :o)) nebo divadlo Drak." 

Sousedska pohadka (Divadlo Mim o.s, Praha) 
Unor 2018 
Hodnocenipedagoga:2 
Hodnoceni deti: 2 

1. zs Nove mesto na Morave 

" Dekuji za spolupraci a predem se tesim na dalsi nabidku divadel v srpnu." 

Terezka a kouzelne autiCko (Divadlo Tramtarie, Praha) 
Leden 2018 
Hodnocenfpedagoga: 1 
Hodnocenf detf: 1 

Sousedska pohadka (Divadlo Mim o.s, Praha) 
Unor 2018 
Hodnocenfpedagoga:2 
Hodnocenf detf: 2 

Kouzelnik Kaspar Magic 
Brezen 2018 
Hodnocenfpedagoga:2 
Hodnocenf detf: 1 

Carovny bubinek (Divadelni soubor Svatopluk)- pohadka misto Pohadkoveho Mlejnku 
1/Nej/epsf pfedstavenf za skolu. II 

Duben 2018 
Hodnocenipedagoga:1 
Hodnocenf detf: 1 

MS a ZS Hamry nad Sazavou 

Terezka a kouzelne auticko 4- (kolegyne, i'ikaly, ze za posledni roky vubec nejhorsi divadlo) 
Sousedska pohadka 1 
Kouzelnik Kaspar Magic 2 
Hastrmanska pohadka 2 



" Hodnoceni je upfimne, tak douf6m, ie vam pomt'iie pfi dalsim vyberu divadel! 
Take moe dekujeme za spolupr6ci, vaiime si vasi mnohdy nelehke prace a tesime se na pfisti rok! " 

2. ZS Nove Mesto na Morave 
"Dekujeme za spaluprdci." 
Terezka a kouzelne auticko (Divadlo Tramtarie, Praha) 
Leden 2018 
Hodnocenfpedagoga:2 
Hodnocenf detf: 1 

Sousedska pohadka (Divadlo Mim o.s, Praha) 
Unor2018 
Hodnocenfpedagoga: 1 
Hodnocenf detf: 1 

Kouzelnik Kaspar Magic 
Brezen 2018 
Hodnocenfpedagoga: 1 
Hodnocenf detf: 1 

Carovny bubinek {Divadelni soubor Svatopluk)- pohadka misto Pohadkoveho Mlejnku 
Duben 2018 
Hodnocenfpedagoga: 1 
Hodnocenf detf: 1 

MS a zs Polnicka 

Terezka a kouzelne auticko (Divadlo Tramtarie, Praha) 
Leden 2018 
Hodnocenfpedagoga:2 
Hodnocenf detf: 2 

Sousedska pohadka (Divadlo Mim o.s, Praha) 
Unor2018 
Hodnocenfpedagoga:2 
Hodnocenf detf: 2 

Kouzelnik Kaspar Magic 
Brezen 2018 
Hodnocenfpedagoga:1 
Hodnocenf detf: 1 

Carovny bubinek (Divadelni soubor Svatopluk)- pohadka misto Pohadkoveho Mlejnku 
Duben 2018 
Hodnocenfpedagoga:2 
Hodnocenf detf: 2 



OBLASTNI CHARITA 
zoAR NAD sAzAvou 

TRiKRALOVE PODEKOV ANi 2018 
Vazena pani reditelko, 

dovolte mi, abych Vam podekovala za Vasi vstficnost, diky ktere jsme 
mohli pofadat filmove pfedstaveni v Kine Vysocina a obdarovat tak 
nase kolednfky zapojene pri letosni Tfikralove sbirce. 
Velmi si Vasi podpory vazime. 

Vice informacf naleznete na www.zdar.charita.cz 

Sazavou 

,Ciovek nezije tolik z Iasky, kterou pi'ijima jako mnohem vfce z te, kterou daruje." (Matka Tereza) 



Prijemna informace z kina 
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IJ (2) Kino VysoCina • Pris1= X 

~ C i Zabezpeceno https ,,www.facebook.com pg/kinovysocma/posts/?ref= page_inter nal 

: :- Aplikace ~ Vitejt e na Faceboo 

Kino Vysocina 

Stranka Dorucene zpraV) 

Kino Vysocina 
@ lnO .fSO~v.na 

Hlavni strc!mka 

Udalosti 

Prispevky 

Obchod 

Inform ace 

s ruzby 

Ziva vysilimi 

Videa 

Fotky 

Hodnoceni 

Kariera 

Komunita 

Nabidky 

lnformace a reklamy 

Propagovat 

Spravovat propagace 

") Kame ra Shutte r Co 

Upozorneni Pi'ehledy Nastroje pro zverejriovani 

•' To se mi libi ::\\ Sledovat ,. Sdilet 

Q
,._ ~b Kino Vysocina -:: (-rna radost) v m1ste 9 Kmo \l)'sOt lna 
1 1 ZvefeJneno Lubos P uger . 15 hod Zdar nao Saza .. ou 0 

oamy a panove. 

neskutecne nas Tesi, i.e mate radi nase Kino vysoc1na a prave jeden 
navstevnik dokazal i.e kino rna opravdu rad. Ano, mluvim 0 TOMASI 
NOVOTNEiv1 l<ter)i nasbiral uctyhodnych 35 vstupenek z predstaveni 
Takovou vernost jsme se rozhodli odmenit... Dvema VIP vstupy die vi; 
na pi'edstaveni v kine 2x Velke menu v Cafe Bijak od Cafe u tet) Har 
nemalym darkem od d1stributora Cinemart- novink) o filmech, zejmer 
Krist}·na Hruskova, l<tera odmenila Tomase knihou a DVD .. Jeste jed1 
dekujeme za pfizen ... 

£ ~!' - 1 .- ~ ... . '- T _ __ , .. t Itt. • ' · - - - - . <~ .!~ .~ - • • l • t - - f 

9.7.2018 8:30 



Pfijemna informace z kina 

(iJ Usmevy smutnyc~ mu:h X I) Kino Vysocina X 

~ C i Zabezpeceno https / /www.facebook.com 'klnov~'socma/mbox/?mal box_id = 11434662 

:r Aplikace ll Vltejte na Faceboo1 "'l Kamera Shutter Co . 

Kino V)'socina 

Stranka oorucene zpravy 

Hotovo 

0 
Lucka Rozmarinova 14 53 
a '10o.J. uer J)O .. azf ~ v hodnote 100-

Kc J z man1t opet ~ drspoz c1 na pokladn ..../ 

Tomas Novotny pa 
.,a ;:>e ]e t:! za .._ ravll Ozveme se, 
nned ]ak budeme moct ..../ 

Daja von Reichenberg po 
de J, 

Martin Wasserbauer 28 cerven 

-~ 
0 

KaTynka Vrankova 
D 1 a 5 p· rer 

27 cerven 

Stanislav Lukes 21 cerven 
r ~ _, "' 1 .., ;: a vu o: Jeme se 

hned ]ak. budeme moct ..../ 

Lucie Zelena 1 cerven 
L v e ..,.;~ a ::~ v l<u 

Standa Hanak :!0 kveten 

L r r t,. ude al rado~ 1 :: 

a~~J ..../ 

Renca Masova 
a " 1d - r f ~e·e I dyi'.O IV V 

p•ovozni dobe Jnes nebo \:dy od c1vrt 

?I) ~ v~tcn 

Chcete zatft konverzovat s 

2 z 4 

Upozorneni Pfehledy 

Tomas Novotny 
ll;enro azeno • 

Nastroje p 

dobroy vecer. dnesni promitackou Sicaric 
dosahl 35 filmu, ktere jsem ve vysocine 
mluvim jen o tech, u nichi jsem si nezat 
listek, jinak by j ich bylo vic t.: dekuji va 
kino provozujete. je to parada a tesim s1 
35 filmu. jenz u vas budu moci zhlednol 

•.. 

9.7.2018 8:30 



RE: Agn1rnf komora CR- usporadanf 

1z2 

Predmet: RE: Agrchnf komora CR- usporadanf 

Od: lng. Sona Chanova- Agrarnf komora CR <chanova@akcr.cz> 
Datum: 14.2.2018 8:49 

Komu: Lorencova Marcela <lorencova.m@dkzdar.cz> 

Vazena pani reditelko, 

Varni podepsanou smlouvu jsem obdrzela. 
Chtela bych podekovat za ochotu a pomoc Vasich pracovniku. 
Malokde se setkame s takovym prima personalem. 
Preji hezky den. 

S pozdravem 
Ing. Sana Chanova 
Informatika 
AGRARNI KOMORA CESKE REPUBLIKY 
Sidlo: Blanicka 3, 779 00 Olomouc I Pracoviste: Pocernicka 272/96, 108 00 Praha 10 -
Males ice 
tel: 724 969 361 I e-mail: chanova@akcr.cz 
web: www . agrocr . cz I portal: www.akcr.cz 

Agrarni komora CR je rozhodujici nevladni agrarni organizaci, ktera sdruzuje vetsinu 
pravnickych a fyzickych osob z odvetvi zemedelstvi, lesnictvi a potravinarstvi. Byla 
zrizena zakonem 301/92 Sb. k podpore podnikatelskych aktivit, prosazovan1 a ochrane 
zajmu svych clenu. Poskytuje poradenstvi a informacni sluzby na celem uzemi CR v 
oblasti pravni a legislativni, konzultacni, poradenske a prakticke pripravy na 
povolani, zahranicnich vztahu a informatiky. Organizacni slozky tvori 2 regionalni, 
12 krajskych, 58 okresnich agrarnich komor a 30 clenskych spolecenste~. Vice 
informaci naleznete na www.agrocr.cz , www.akcr.cz 

-----Original Message-----
From: Lorencova Marcela [mailto:lorencova.m@dkzdar.cz ] 
Sent: Thursday, February 08, 2018 10:59 AM 
To: Ing. Sana Chanova - Agrarni komora CR 
Subject: Re: Agrarni komora CR - usporadani 

14.2.2018 9:57 



podekovanf 

1zl 

Predmet: podekovanf 
Od: Mgr. Vaclav Serak <reditelstvi@socsluzbyzdar.cz> 
Datum: 31.5 .2018 10:59 
Komu: Dum kultury <lorencova.m@dkzdar.cz> 

Dob,.Y den pani reditelko, 

vcera probehlo v DK setkani senioru a za pripravu musim vase kolegy pochvalit. Byli ochotni a 
domluva vyborna. Jeste jednou dekuji a tesim se na dalsi spolupraci. 

S pozdravem 

Mgr. Vaclav Serak 
reditel 

Mobil: 733 611 477 

Telefon: 566 621 533 
E-mail : reditelstvi@socsluzbyzdar.cz 

Web : www.socsluzbyzdar.cz 

31.5.201811:30 



Zlata jefabina 2017 

1 z 1 

f,J # 

Predmet: Zlata jerabina 2017 
Od: Strnadova Iva Be. DiS. <Strnadova.l@kr-vysocina.cz> 

Datum: 17.5.2018 12:42 
Komu: undisclosed-recipients:; 

Vai:ena pani, vai:eny pane, 

dovolte mi , abych Vam touto cestou podekovala za ucast v ankete ,Ziata jefabina- Cena Kraje 

Vysocina za kulturni pocin roku 2017", ktera probihala v obdobi od I edna do bi'ezna 2018 a 

jejii: vysledky byly schvaleny Zastupitelstvem Kraje Vysocina dne 15. 5. 2018. 

Anketa byla tradicne rozdelena do dvou kategorii : Kulturni aktivita a Pece o kulturni dedictvi. 

v prvni kategorii se ucastnili akce jako napi'. koncerty, divadelni pi'edstaveni, hudebni festivaly, 

muzejni expozice, edicni pociny aj. Ve druhe kategorii byly prezentovany pi'ikladne obnovy 

historickych objektu (rekonstrukce, restaurovani, revitalizace, oprava ci udri:ba). 

Cilem ankety je poukazat na mnoi:stvi zajimavych kulturnich akci probihajicich na uzemi kraje a 

na peci o bohate kulturni dedictvi Vysociny. 

Pfestoi:e Vas pocin nedosahl na nejvyssi oceneni, jsem potesena, i:e i Vy pati'ite k obcanum 

Vysociny, kterY'm neni lhostejna kvalita kulturniho i:ivota a hmotne kulturni dedictvi. 

s pi'anim vseho dobreho 

Be. Iva Strnadova 
oddeleni kultury 
odbor kultury, pamatkove pece a cestovniho ruchu 
tel.: +420 564 602 260 

e-mail: strnadova.i@kr-vysocina.cz 

~ 
Kraj vysoc;na 

Krajsky urad Kraje Vysocina 
Zizkova 57, 587 33 Jihlava, Ceska republika 
IC : 70890749 web: www.kr-vysocina.cz facebook: ~~'1 

17.5.201814:18 



HORACKY DZBANEK 2017 

Misto konani: 
Organizator: 
Termin konani: 

Zdar nad Sazavou 
KUL TURA ZDAR, p. o. 
18. a 19. srpna 2017 

Horacky dzbanek je festival s dlouholetou tradicL Vznikal jako folkovy festival 
v dobe, kdy bylo poradani techto akcl spise vzacnosti - BO.Ieta 20.stoletL Za dobu 
sveho trvani se stal nedllnou soucasti mesta Zdar nad Sazavou a zdarskeho 
kulturniho leta a nasel si tak verne publikum. Festival se snazi bYt otevren vsem 
vekovym skupinam. V poslednich letech proto organizatori prizpusobuji program 
take soucasnemu navstevnikovi, a tak se v nabidce objevuji interpreti i jinych zanru, 
zacinajicl i znamejsL Tak, aby byl program barvity a navstevnik si poslechl nejen 
zname starsi hity, ale objevil i neco noveho. Ke kulturnimu a aktivnimu proziti 
volneho casu prispiva velkym dilem poradani festivalu v prostorech Zamku rodiny 
Kinskych. Vedle mistnich obyvatel festival oslovuje i rekreanty a navstevniky 
bHzkeho okoH a je tak vhodnym doplnkem pro rozvoj turistickeho ruchu na Zdarsku. 

Vice na: www.dkzdar.cz 



Mesto Roznov pod Radhostem 
Masarykovo nam. 128 

756 61 Roznov pod Radho~Mm 

NaSc zna~ka · MtU-RpR/4038312018 
Vyrizuje: Mgr. Lucie Van~urova 
Tel. / fax: 571 661 1R4 
Daturn: 2l. II 2018 

Jmenovani clent'i vyberove komisc pro posuzovani uchazecu o jmenovani do funkce 
rcditele/reditelky T klubu - kulturni agentury, prispevkova organizace 

V souladu s § 1 02 odst. 2 pism. b) zakona c. 128/2000 Sb., o obcich, ve zneni pozdej~ich predpisu a 
pokynem rady mesta c. 2/2018 - Pravidla pro cinnost vyberove komise a pro posuzovani vhodnosti 
jednotliv}'ch uchazecu na funkci reditele neskolskych pfispcvkovych organizaci zfizovanych mestem 
Roznov pod Radhostem 

rada mesta usnescnim c. 10/1 zc dne 9. 11. 2018 jmenovala 

predsedu a cleny vyberove komise pro posuzovani uchazcctl 0 jmenowini do funkce reditele/reditelky 
T klubu- kulturni agentury, pflspcvkova organizace 

Pfedseda komise: Mgr. Kristyna Kosova (clen rady mesta, kte,Y koordinuje a usmemuje 
oblast. do ktere spada pfedmet tinnosti neskolske 

.................................................................................... PO) 
Ostatni clenove: .. }.!].~: .. ~~9.~.~ .. ~P.~.~~ ...................................... (cten rady mesta) 

starosta mesta 

Mgr. Ing. Veronika Janikova (vedouci odboro, kte,Y die organizatniho radu 
Mestskeho ufadu Roinov pod Radhostem 
koordinuje spo/upraci s neskolskymi PO 
v pusobnosti odboru) ... i~g,·: .. ~1'8;~~j'~ .. L'~;~~~-~-~·A .................... (odbornik na spravu, organizaci a fizeni pravnich 
subjektu pusobicich v oblasti, do ktere spada 
pfedmet cinnosti nesko/ske PO) ... B~~ .. MT~h·~·i .. BT~i~~k .............................. (odbomik na spravu, organizaci a fizeni pravnich 
subjektu pusobicich v oblasti, do ktere spada 
pfedmet cinnosti neskolske PO) 

.... p~~~'j'~j~~b-fk~"i)i·s·........... ........ .... .......... (clen, kte,Y je zvoleny jako zastupce zamestnancu 
neskolske PO) 

· ::H~~f.!:~h:!0:?.!:x~;.:M~!.\:::::::::::::: :::::::::::: (datsi cten za znzovatete) 

... P.~~.:..~~P~: .. P..~.~~~ .. .Q.r.~.P.~!.~ ............. (dalsi c/en za znzovatele) 



Fwd: Podekovanf 

1 z2 

Predmet: Fwd: Podekovani 

Od: Stanislav Cisar <cisa r.s@dkzdar.cz> 

Datum: 28.12.2018 19:59 

Komu: Lorencova Marcela <lorencova.m@dkzdar.cz> 

-------- Preposlana zprava -------

Predmet:Podekovani 

Datum:Fri, 28 Dec 2018 11:17:05 +0100 

Od:mirovska@pms.justice.cz 

Vazeni poskytovatele vykonu trestu obecne prospesnych prad. 

Dekujeme Vam za vsechny odsouzene, kterym umoznujete vykonat trest ve Vasi organizaci. Vi me, ze 

prace s nimi je nelehka, dlouhodoba a vyzadujfci notnou davku trpelivosti. Odmenou byva casto jen 

natreny plot, vymalovany pokoj ci zameteny chodnik. 0 to vice 

si vaz ime sance, kterou jim davate. Odsouzeni tak maji moznost odcinit sve protipravni jednani necim 

prospesnym, take se neco naucit a nasledne se zaclenit do normalniho zivota. 

Jsme si vedomi Vasi nezastupitelne ulohy. 

Dekujeme za spolupraci a tesime se na dalsi. 

Mgr. Marketa Novakova lrovska 
Vedouci strediska 

Probacni a mediacni sluzba 
Stredisko Zd'ar nad Sazavou 
Komenskeho 1786/25 
591 01 Zd'ar nad Sazavou 

gsm: +420 731 692 748 
~x: +420566523188 
e-mail:mirovska@pms.justice.cz 
http:// www.pmscr.cz 
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/. 6. 
OK 2018 

mesic 2018 2017 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 
I eden 185 71040 273 229 168 207 370 425 346 400 402 345 314 
unor 214 82176 150 157 167 169 338 449 345 344 336 330 314 
brezen 177 67968 107 149 115 115 337 212 279 283 250 299 286 
duben 56 21504 81 92 81 56 138 173 107 157 54 194 59 
kveten 14 5376 40 49 30 38 44 40 35 51 15 62 54 
cerven 11 4224 9 10 9 31 34 16 16 17 12 22 40 
cervenec 7 2688 9 9 7 9 7 9 16 15 13 25 38 
srpen 8 3072 8 10 6 13 9 9 17 15 11 19 40 
zafi 18 6912 30 14 11 23 63 22 16 33 19 74 42 
rijen 88 33792 75 100 74 55 126 128 138 231 214 138 202 
listopad 187 79662 151 159 114 123 161 233 255 224 248 254 352 
lprosinec 180 76680 182 223 132 209 189 410 340 485 421 426 383 
eel kern 1145 455094 1115 1201 914 1048 1816 2126,00 1910 2255 1995 2188 2124 

426 384 363 388,5 388,5 364,5 359,5 359,5 352,5 317,4 
od 11/2013 363 

Mestske divadlo 2018 
mesic 2018 2017 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 
I eden 72 27648 86 167 140 144 151 170 144 153 161 133 118 
unor 59 22656 51 95 144 125 147 181 150 137 127 116 115 
brezen 70 26880 45 92 123 92 153 98 111 118 115 104 110 
duben 28 10752 37 50 117 72 63 82 59 69 31 56 31 
kveten 6 2304 17 31 74 48 12 17 24 34 10 22 4 
cerven 6 2304 4 9 20 31 28 1 1 10 8 11 2 
cervenec 4 1536 5 7 0 0 0 0 15 6 5 9 2 
srpen 4 1536 4 2 0 0 0 0 11 4 4 9 2 
zari 7 2688 8 13 24 27 32 8 11 18 6 44 11 
rijen 32 12288 34 46 103 67 74 77 53 86 83 63 66 
listopad 63 26838 57 61 118 97 112 99 117 105 93 112 146 
lprosinec 71 30246 70 63 117 160 140 162 132 197 162 161 148 
eel kern 422 167676 418 636 980 863 912 895,00 828 937 805 840 755 

426 384 363 388,5 388,5 364,5 359,5 359,5 352,5 317,4 

od11 /2013 363 

.~· 

'- . 



Kino 2018 

2018 2017 2017 2016 2015 2014 2013 2012 

mesic 
I eden 41 15744 75 58 60 69 99 0 
unor 57 21888 29 49 61 56 103 0 
brezen 51 19584 37 47 45 41 99 0 
duben 25 9600 52 29 40 36 60 0 
kveten 6 2304 60 21 16 24 0 0 
cerven 2 768 6 4 3 0 0 0 
cervenec 3 1152 4 0 0 0 0 0 
srpen 4 1536 4 0 0 27 0 0 
zari 4 1536 16 3 1 5 0 0 
fijen 22 8448 43 34 15 17 0 65 
listopad 46 19596 50 49 33 57 0 65 
prosinec 50 21300 60 74 36 74 0 96 
eel kern 311 123456 436 368 310 406 361 226 

426 384 363 388,5 388,5 

. . '·•" 



celkem 
kancel 

a petit 
fit 

jazz 
sal a tepla voda 

celkem 
kancel. 

a petit 
fit 

jazz 
sal a tepla voda 

celkem 
kancel. 

a petit 
fit 

jazz 
sal a tepla voda 

celkem 
kancel 

apeti 
fit 

jazz 
sal a tepla voda 

I 

t 

1/2018 
185 
60 
23 
22 

3 
77 

9/20 18 
18 
6 
0 
4 
0 
8 

1/201 7 
273 
75 
39 
34 

8 
117 

9/201 7 
30 
10 
0 
0 
0 

20 

2/20 18 3/2018 
214 177 
69 55 
24 23 
21 18 
4 3 

96 78 

I 0/2018 11 /2018 
88 187 
29 58 

2 23 
14 22 
4 4 

--~ 80 
~- ----

2/201 7 3/201 7 
150 107 
48 32 
20 11 
18 14 

3,6 3,4 
60,4 46,6 

10/2017 11 /201 7 
75 151 
26 54 
6 18 

11 18 
4 3 

28 58 

4/2018 5/2018 6/2018 7/2018 8/201 8 
56 14 11 7 8 
14 3 2 1 0 
3 0 0 0 0 
7 0 0 0 0 
2 0 0 0 0 

30 11 9 6 8 

12/20 18 eel kern m2 
180 1145 5763 TUV 108 GJ 

61 358 2193 
19 117 1420 
18 126 580 
3 23 70 

79 521 1500 

4/201 7 5/201 7 6/201 7 7/201 7 8/201 7 
81 40 9 9 8 
24 12 0 0 o: 

8 3 0 0 0 
7 4 0 0 0 
0 4 0 0 0 

42 17 9 9 8 

12/201 7 eel kern m2 
182 1115 5763 
54 335 2193 
18 123 1420 
18 124 580 
2 28 70 

90 505 1500 



Dum kultury Mestske divadlo Kino Celkem 

Spoti'eba v Spoti'eba v Spotfeba v 
Spotfeba 

Rok 
Cena/1 GJ Spoti'eba v 

tis. K~ s 
Spoti'eba v 

tis. Kc s 
Spotfeba v 

tis. Kc s 
celkem v 

bez DPH GJ 
DPH 

GJ 
DPH 

GJ 
DPH 

tis. Kc s 
DPH 

2018 384/426 11 45 523,4 422 192,8 311 142 858,2 
201 7 384 1115 492,4 4 18 184,6 436 192,5 869,5 
2016 384 120 1 530 4 636 280,9 368 162,5 973,8 
2015 384,5 9 14 425,3 980 456 310 144 1025,3 
2014 363 1048 437,5 863 360,3 797,8 
2013 388,5/363 1816 80 1, 1 912 400,1 1201,2 
2012 388,5 2126 949,8 895 396,4 1346,2 
2011 364,5 19 10 765,8 828 332,0 1097,8 
2010 359,5 2255 891 ,7 937 370,5 1262,3 
2009 359,5 1995 788,9 805 3 18,3 1107,3 
2008 352,5 2 188 848,4 840 325,7 11 74, I 
2007 3 17,4 2 124 741,6 755 263,6 1005,2 
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