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TYLŮV DŮM V ROCE 2019 

 
V roce 2019 zaznamenal Tylův dům zásadní změny, a to nejen ve vedení, ale také v obsahové části 

programu. Nejen že se diváci mohli těšit na ustálené programové nabídky, mohli se také zúčastnit 

několika poličských i celostátních oslav.  Poličky se týkalo 200 let Divadelního ochotnického spolku 
Tyl, 100 let gymnázia Polička,  60 let od úmrtí slavného rodáka Bohuslava Martinů. Dokonce i Tylův 

dům oslavil svých 90  let. Celostátně jsem si připomněli 30. výročí sametové revoluce, a to celodenní 

akcí, kde jste uvedli dvě  výstavy fotografií zachycující nejen události, ale i náladu sametové revoluce, 
celý den také probíhalo promítání různých trezorových snímků. V roce 2019 navštívilo Tylův dům a 

jeho akce 62 409 diváků, účastníků kurzů a návštěvníků. 

Koncertní sezóna 

Novoroční koncert Spirituál kvintetu společně s operní divou Dagmar Peckovou zahájil plejádu velmi 
dobře dramaturgicky postaveného koncertního programu.V Tylově domně vystoupili Annu K., Jakub 

Smolík, Věra Martinová, Marta Jandová, a další. Sezónu završil Vánoční koncert houslového tria 

Inflagranti spolu s Václavem Noidem Bártou. 

Divadelní abonentní cyklus 

Divadelních představení v rámci předplatného se uskutečnilo šest – tři na jaře a tři na podzim. Jarní 

cyklus nabídl divadelní všehochuť, kde nechybělo ani slovenské představení s Emílii Vašáryovou, 

Milanem Lasicou a Milanem Kňažkem. Vedle těchto slovenských hvězd přijali pozvání do Tylova 
domu i čeští herci Karel Roden, Jana Krausová, Josef Carda, Jan Šťastný, Eva Čížkovská,…  

Podzimní cyklus byl laděn více komediálně a volněji, ale i zde nebyla nouze o kvalitní tituly a výrazné 

herecké osobnosti – Tatiana Vilhelmová - Dyková, Jiří Langmajer, Lukáš Vaculík, Mahulena 

Bočanová, Veronika Jeníková  a  další. Abonentní cyklus v roce 2019 navštívilo přes 2300 diváků.  

Polička JAZZ  festival  

Jako každý rok patří duben jazzu. Ve velkém sále Tylova domu vystoupil Swing band Jana Matouška, 
David Dorůžka + Novák Trio, Marta Kloučková, Dorota Barová Trio, Jan Hasenöhrl a Formen 

beginners, celý festivalem provázela také výstava významného karikaturisty Josefa Blechy. Důstojným 

završení celého festivalu proběhl koncert Ondřeje Havelky a Melody Makers: Dva muži mezi nebem a 

zemí, George Gershwin a Jaroslav Ježek – dva muži mezi nebem a jazzem.  
Slavné evergreeny neméně slavných autorů se staly umělecky zdařilou ozvěnou Jazz Festu Polička 

2019 spojenou s oslavami výročí Gymnázia a Tylova domu v Poličce. Mezi jinými zazněla Rhapsody 

In Blue nebo Bugatti Step. 
Již v červnu 2019, byl koncert beznadějně vyprodán. I toto svědčí o velké divácké oblibě i tak 

specifického hudebního žánru jako je jazz. Tak jako samotný Jazz fest tak i jeho ozvěny mají v městě 

Polička hluboké kořeny. 
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Kruh přátel hudby 

Cyklus koncertů zaměřený především pro milovníky vážné hudby měl opět i letos co nabídnout. 
Nejen koncertní provedení klasických děl, ale došlo i na operní recitály či klasickou hudbu spojenou 

s čteným slovem např. milostné korespondence skladatele Leoše Janáčka. 

Diváci mohli vidět Kalabis Quintet, bratry Klánské, Lianu Sass atd. Vážná hudba byla i součástí 
projektů spojených se  životem a tvorbou slavného rodáka  také  během tradičního festivalu Martinů 

fest. 

Martinů fest   

Stejně jako v předcházejících ročnících se o dramaturgii koncertů Martinů festu postaral Tylův dům 
v Poličce. Zde každou květnovou neděli zněly koncerty 22. ročníku a patřily s celkovou návštěvností 

k divácky velice úspěšným. 

Součástí Martinů festu bylo pietní setkání u hrobu hudebního skladatele a rodáka Poličky Bohuslava 
Martinů s představiteli města, kulturních organizací a občanů. 

Slavnostní večer Martinů festu zahájil renomovaný symfonický orchestr Janáčkovy filharmonie 

Ostrava s dirigentem Ondřejem Vrabcem a sólistou, barytonistou Romanem Hozou.  
V rámci zahajovacího koncertu proběhl slavnostní ceremoniál udělení čestného občanství za 

celoživotní propagaci Bohuslava Martinů - muzikologovi prof. Jaroslavu Mihulemu.  

V programu dalších večerů se předvedly hudební tělesa a umělci -  koncertní mistr České filharmonie 

Jiří Vodička -  housle, s klavírním doprovodem -  Martinem Kasíkem, jeden z nejstarších komorních 
souborů na světě České noneto, Hradišťan s Jiřím Pavlicou a hostem Hradišťanu, Kattou. Součástí 

Martinů festu bylo uvedení divadelního představení o osudu mladé talentované brněnské skladatelky, 

dirigentky a femme fatale Vítězslavy Kaprálové očima spisovatelky Kateřiny Tučkové a režisérky 
Anny Petrželkové - VITKA v provedení divadla Husa na provázku. 

Se svým programem se do Martinů festu zapojila ZUŠ Bohuslava Martinů v Poličce s 11. ročníkem 

soutěžní přehlídky žáků základních uměleckých škol. 

Stalo se již pravidlem, že v průběhu Martinů festu vychází zpravodaj Studentské noviny Martinů festu, 
který je unikátní prací redakčního týmu, složeného čistě ze studentů Gymnázia Polička. 

Čas pro neobyčejné zážitky 

Tylův dům se v sobotu 2. června připojil k Času pro neobyčejné zážitky výstavou  Divadelní postavy z 
paličkované krajky Jany Kaplanové. V přísálí velkého sálu byla ke shlédnutí „HRA BAREV NA 

PLÁTNĚ“ Lýdie Edlmanové. 

Prodejní výstava obrazů za přítomnosti autorky, spojená s klavírním vystoupením studentů Základní 

umělecké školy Bystré. Zájemci mohli na výstavu zavítat při svém putování městem. 

Multižánrový festival Polička *555 

Festival probíhal nejen na Palackého náměstí, ale také na věži Kostela svatého Jakuba, v Městském 

parku u hradeb a v Kostele svatého Michaela v Poličce. 
Nechyběl tradiční staročeský jarmark a mnoho atrakcí pro děti. 

Na Palackého náměstí zahájila skupina Amélia. Následně na pódiu vystoupil Josef IX. & Mina.  

Z ochozu věže kostela svatého Jakuba zahrál Dechový kvintet z Poličky  pod vedením Miroslava 
Jindry.  Páteční večer pokračoval vystoupením skupiny Harlej. Program zakončila skupina The 

Kredenc. 

Sobotní program začínal u hradeb. Návštěvníky zde čekalo vystoupení ZUŠ Bystré s názvem Šachy.  
Další hudební vystoupení se opět uskutečnilo na Palackého náměstí koncertem Karla Kahovce se 

skupinou George a Beatovens, následovala Olga Lounová se skupinou Band, Honza Křížek se svou 

kapelou a skupina Poletíme?.  

Ve 22 hodin byla pozornost návštěvníků zaměřena na nábřeží Svobody, kde se rozzářil ohňostroj, 
tradičně odpálený Jiřím Havranem.  O závěr sobotního programu se postaral David Koller s kapelou. 
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Nedělní program 25. srpna byl nejdříve věnován Pěveckému sdružení moravských učitelů, kteří svým 

zpěvem rozezněli prostory kostela svatého Michaela. Odpoledne patřil prostor Palackého náměstí 
dechové hudbě. Tentokrát potěšila příznivce tohoto hudebního žánru mladá dechová hudba 

Věnovanka z Čáslavi pod vedením kapelníka Václava Musílka.  

Celý letošní festival Polička  *555 uzavřela tradičně pohádka, která byla určena nejen pro děti, ale i 
dospělé. Festival Polička *555 patřil mezi velice zdařilou a hojně navštěvovanou akci Tylova domu 

v Poličce. 

Dny slovenské kultury 

Ve spolupráci se Střední odbornou školou a Středním odborným učilištěm Polička jsme uspořádali 
v rámci Dnů slovenské kultury celorepublikovou soutěž zaměřenou na dovednosti žáků z oboru 

gastronomie, kuchař-číšník, číšník, spojenou s ochutnávkou kávy a slovenských pokrmů.  Velmi 

příjemným spestřením bylo i divadelní představení Rybárik královský ve velmi krásné obsazení 

Emília Vášáryová, Milan Lasica, Milan Kňažko. 

Zákrejsova Polička - nesoutěžní přehlídka ochotnických souborů  

V  měsíci říjnu patřila každá sobota v Tylově domě ochotníkům. Konal se zde 9. ročník nesoutěžní 
přehlídky divadelních ochotnických souborů Zákrejsova Polička. Divákům se postupně představily 

soubory z Korouhve, Víru, Holic a nemohl samozřejmě chybět ani místní Divadelní spolek Tyl. 

Festival se nesl v  komediálním duchu, který diváky například zavedl do jednoho hotelu nebo domova 

seniorů. Samozřejmě nesměla chybět ani milostná zápletka.  
Poličský soubor celou přehlídku uzavíral. Publiku představil novou hru Švanda, ve které nechyběl 

tanec ani zpěv. Jedná se o variaci na známou hru Josefa Kajetána Tyla Strakonický dudák. Představení 

našich ochotníků mělo velký úspěch, což také dokazoval vyprodaný sál.  
Umělecké zpracování všech inscenací bylo na vysoké úrovni. Zde je třeba vyzdvihnout holickou 

inscenaci Mezi nebem a zemí, která byla po dramaturgické stránce dobře vybrána a režijně výborně 

zpracována. Nechybělo ani pár hudebních čísel. Také velmi zdařilý kousek již výše zmiňovaného 

spolku Tyl Švanda svým aktuálním pojetím s lehce moderním podtónem bavil obecenstvo jak už 
hereckými výkony, tak hudebním zpracování písní, které celou inscenaci doprovázely.  

Tento ročník velmi důstojně oslavil 90 let od otevření Tylova domu, jež si postavili samotní ochotníci 

Divadelního spolku Tyl v Poličce, tak zároveň i dvousté  výročí, který si tento divadelní spolek letos 
připomíná. 

Kino   

Kinu se  velice dařilo z důvodu distribuce několika kasovních trháků (Ženy v běhu, Bohemian 
Rhapsody, Ledové království 2,  Avengers: Endgame, …), které jsme museli i několikrát po sobě 

reprízovat.  Průměrná návštěvnost na jedno představení byla  80 diváků. 

V roce 2019 jsme se snažili klást  důraz na bohatší a pestřejší dramaturgii. Zároveň jsme se snažili 

volit taková produkční řešení, aby byly nabízené programy nejpřístupnější co nejširšímu okruhu 
obyvatel města Poličky. Vedle toho vytvářet natolik  zajímavou dramaturgii, jež by lákala rovněž 

diváky i z blízkého či vzdálenějšího okolí.  

Akce pro děti 

Nezapomínáme samozřejmě na dětské pořady, maškarní karneval a filmové projekce, které byly 

doplněny vhodným programem pro školní družiny. Dětem také patřily tradiční akce, např. v rámci 

rozsvícení vánočního stromu na náměstí, kde jsou aktivně zapojovány do programu.  
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Jazykové kurzy  

V roce 2019 proběhlo 10 jazykových kurzů, největší zajem by o jazyk anglický, německý, italský, 
francozský a po dlouhé době se otevřel i jazyk ruský. 

 

Základní kurz tance a společenské výchovy 

Již tradičně jsme otevřeli tyto kurzy v září. Tanečního kurzu se zúčastnilo ve třinácti lekcích 60 párů, 

pro které byl v rámci společenské výuky připraven na jedné z lekcí raut. Na veřejné prodloužené a 

Věnečku s živou hudbou, se měli možnost rodiče na své ratolesti podívat.  

Letošek obohatily také kurzy pokračovací a zdokonalovací. Oba  kurzy se také týkaly společenského 
tance. 

 

Zájmové kroužky  

Každoročně stoupá zájem o kroužky s pohybovou tématikou. Letos jsme jich otevřeli 7.  Rozšířeny 

byly ze dvou na tři cvičení matek s dětmi. Také pro velký úspěch bylo rozšířeno cvičení pro zdraví a 

krásu. Především tato cvičení jsou velmi oblíbená a do budoucna o ně bude čím dál větší zájem.     

Statistika návštěvnosti Tylova domu v Poličce za rok 2017- 2019 

 

Hospodářský výsledek 2019 

Výsledkem hospodaření je zisk ve výši 106 766 Kč.  Zisk bude převeden do rezervního fondu.  
 

Rok 2017 2018 2019 

Náklady 10 044 290 Kč 10 663 789 Kč 12 047 325 Kč 

Výnosy 10 171 299 Kč 10 721 787 Kč 12 154 091 Kč 

Výsledek 127 009 Kč  57 998 Kč  106 766 Kč 

 

 Rok 2017 2018 2019 

  Název akce 

Počet 

akcí 

Návštěv

nost 

Počet 

akcí 

Návštěv

nost 

Počet 

akcí 

Návštěv

nost 

1. Divadelní představení (bez abonmá) 8 1 577 6 1 544 7 1 776 

2. Divadelní abonentní cyklus 5 1 806 8 2 819 6 2 310 

3. Kruh přátel hudby 5 414 5 529 5 529 

4. Festivaly 44 20 119 39 20 388 38 19495 

5. Koncerty 7 1 868 11 2 866 9 3 322 

6. Školní divadelní cyklus 7 1 824 5 1 002 2 510 

7. Školní filmový cyklus 21 2 364 14 1 238 15 1 256 

8. Plesová sezóna 3 1 550 3 1 550 3 1 808 

9. Kino 93 5 104 82 5 643 92 7 283 

10. Společenské akce 27 11 216 26 12 513 30 8 078 

11. Pronájmy a jiné akce 31 3 980 38 5 252 22 8 270 

12. Výstavy 2 2 500 2 2 620 3 930 

13. Vzdělávací středisko 374 4 843 307 4 400 383 6 842 

Celkem za rok 627 59 165 546 62 364 615 62 409 
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Velkou mírou se na dobrém výsledku podílel úspěch při získání dotací a darů od třetích subjektů. 

Rekordních 535 tis. Kč pomohlo financovat zejména Martinů fest, ale i ostatní akce a festivaly. Díky 
získaným prostředkům bylo možné zajistit bohatý program festivalů a vrátit zřizovateli účelový 

příspěvek ve výši 15 tis. Kč. 

Díky zařazení úspěšných filmových titulů jsme zaznamenali vyšší tržby na středisku KINO. Kulturní 
pořady ve vlastní režii s vysokou návštěvností ve středisku OSTATNÍ zajistily rovněž vyšší tržby ze 

vstupného. Vzdělávací středisko mělo vyšší tržby zařazením dvou následných kurzů tanečních. Vyšší 

výnosy než rozpočet předpokládal, nám dovolily zajistit opravy a výměny některých dosluhujících 

zařízení v Tylově domě a pořídit drobný majetek potřebný k zajištění činnosti organizace.  
Podrobněji je rozložení nákladů a výnosů organizace zpracováno po střediscích v dokumentu Čerpání 

rozpočtu 2019 a komentováno v Rozboru hospodaření 2019. 

Získané finanční prostředky z darů, dotací a grantů za rok  2017 - 2019 

 

Získané finanční příspěvky za poskytnutou reklamu za rok 2017 - 2019 

Finančními příspěvky za poskytnutou reklamu přispěly firmy působící v Poličce, kterým patří naše 

poděkování. 
 

 

 

 

Výnosy z pronájmu prostor Tylova domu a pronájmu movitých věcí za rok 2017 - 2019 

Prostory Tylova domu byly pronajímány dalším subjektům za účelem pořádání plesů, schůzí, 

společenských setkání, kulturních pořadů a prodejních akcí. Požadované služby brigádníků a 

zaměstnanců jsou účtovány jako služby k pronájmu. Stoly a jiný drobný majetek jsou 

pronajímány prodejcům, soukromým i podnikatelským subjektům na akce konané mimo 

Tylův dům.  

 

Přehled dotací a příspěvků v roce 2017 2018 2019 

Dotace Pardubického kraje na festivaly 120 000 Kč 90 000 Kč 90 000 Kč 

Dotace PK na Polička*555 70 000 Kč 70 000 Kč 70 000 Kč 

Dotace Státního fondu kultury ČR 90 000 Kč 200 000 Kč 210 000 Kč 

Dotace Ministerstva kultury ČR - 80 000 Kč 110 000 Kč 

Příspěvek Nadace Český hudební fond 12 000 Kč 10 000 Kč 15 000 Kč 

Příspěvek Nadace Bohuslava Martinů 40 000 Kč 40 000 Kč 40 000 Kč 

Příspěvek Nadace Leoše Janáčka 10 000 Kč 7 000 Kč - 

Příspěvek Nadace Život Umělce 10 000 Kč 25 000 Kč - 

Dary osob a podnikatelských subjektů 105 000 Kč - - 

Celkem za rok  457 000 Kč 522 000 Kč 535 000 Kč 

Rok Reklama 

2017 139 500 Kč 

2018  75 500 Kč 

2019 75 500 Kč 

Rok 2017 2018 2019 

Pronájem prostor  146 850 Kč  242 700 Kč  166 550 Kč  

Služby k pronájmu 29 890 Kč 58 975 Kč 31 282 Kč 

Pronájem movitých věcí 130 760 Kč 138 580 Kč 145 440 Kč 
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Vzájemná spolupráce s ostatními organizacemi 

Tylův dům tradičně spolupracoval se školami všech úrovní ve městě a připravil řadu školních 
představení i večerních koncertů /akce ZUŠ B. Martinů Polička, Život je jen náhoda, Akademie 

mateřských škol, kadeřnicko-kosmetická soutěž aj.  Kromě bohatého programu svých vlastních akcí 

jsme spolupracovali i se spolky a sdruženími, které pořádají a organizují akce spojené s kulturou jako 

např. Nejúspěšnější sportovec regionu i kraje, akce Svazu seniorů aj. 

Provedené kontroly 

Vnitřní kontrolní systém je v organizaci zapracován do vnitřní směrnice v souladu s vyhláškou 

č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole. Řídící kontrolu v rámci 
vnitřního kontrolního systému zajišťují: příkazce operace – ředitelka Alena Báčová, později ředitel 

Petr Cuper a správce rozpočtu a hlavní účetní – ekonomka Ing. Martina Vopařilová. V organizaci jsou 

prováděny, předběžné, průběžné a následné kontroly. Při schvalovacích, operačních, hodnotících a 
revizních postupech nebyly zjištěny ve sledovaném období závažné nedostatky. 

V roce 2019 proběhly následující kontroly třetích subjektů: 

• Město Polička, odbor finanční a plánovací, úsek rozpočtu a kontroly provedl ve dnech 2. - 

9. 4. 2019 veřejnosprávní kontrolu hospodaření příspěvkové organizace. Kontrolované období: účetní 
období roku 2018. Důvody pro podání návrhu na uložení opatření Radě města Poličky nebyly 

shledány. 

• Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR provedla kontrolu plateb pojistného na veřejné 

zdravotní pojištění a dodržování ostatních povinností plátce pojistného. V kontrolovaném období 1. 4. 

2015 – 31. 12. 2018 nebyly jištěny splatné závazky ani jiné evidenční nedostatky. 

Zaměstnanci Tylova domu 

Chod organizace zajišťovalo v roce 2019 celkem 8 zaměstnanců (přepočtený stav 7,5), z toho ředitel, 

ekonomka, 2 kulturní pracovnice, 2 techničtí pracovníci a 2 uklízečky. V srpnu došlo ke změně na 
pozici ředitele organizace. 

Na základě dohod o provedení práce pracovalo v Tylově domě celkem 42 osob (uvaděčky, šatnářky, 

pokladní, obsluha baru, lektoři kroužků a kurzů, krytí předání funkce ředitele). K pracovnímu úrazu 

v období nedošlo. 

Správa a ochrana svěřeného majetku 

Objekt Tylova domu a majetek je zabezpečen systémem ochrany, k jehož narušení během roku 

nedošlo. Pojištění budovy zajišťuje zřizovatel. Tylův dům má uzavřenou smlouvu na pojištění 
elektronických zařízení, živelné pojištění movitých věcí, pojištění pro případ krádeže a loupeže, a 

pojištění odpovědnosti podnikatele. V období došlo k pojistné události, a to poškozením serveru kina 

elektroinstalací. Výměna dílu byla zrealizována za cenu 220 tis. Kč. Plnění z pojistné smlouvy bylo 

přiznáno ve výši 206 tis. Kč. Ve stejné výši byl vrácen zřizovateli příspěvek na zajištění opravy. 

Pořízení majetku 

V roce 2019 byl čerpán investiční fond ve výši 132 tis. Kč za účelem pořízení elektronického 

zabezpečovacího systému. Dříve zavedený systém vykazoval neopravitelnou závadu na systémové 
desce, byl zastaralý a výroba tohoto typu ústředen již byla ukončena.  

Během roku byl nakoupen drobný dlouhodobý majetek: monitory, stojany na kostýmy, elektrické 

zvukové kabely, telefony, notebook, aku vrtačka, kávovar, Wi-Fi síť, myčka nádobí, podlahový čistič, 
záložní disk, kovové regály, skartovačka, plotter, skládačka dokumentů, stojany na prospekty, PC 

sestava. 
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Běžné opravy 

V uplynulém období byly zajišťovány běžné opravy nákupem náhradních dílů a nátěrových hmot 
např. k opravě kancelářského nábytku, vodoinstalací, údržbě dřevěných podlah, omítek apod. 

Vyměněny byly 2 ks vysoušečů rukou, 1 ks panikového kování, lampa v digitálním kině, ohřívač a 

baterie v kuchyňce. Opraveny byly 4 ks stmívačů, zesilovače, odposlechy, reproduktory, mikrofony, 
interkom, myčka nádobí. 

Mimořádné opravy 

V průběhu roku byly provedeny nákladnější neplánované opravy, jejichž potřeba nastala  

v důsledku poruch. Jedná se o výměnu baterií požárního odvětrání, opravu tepelného čidla plynových 
kotlů a výměnu ventilů v kotelně. 

Stavebně technické úpravy 

V roce 2019 nebyly provedeny žádné stavebně technické úpravy. 

Revize 

Tylův dům je začleněn do kategorie se zvýšeným požárním nebezpečím dle §4 zákona ČNR 

č.  33/1985 Sb. v  platném znění o požární ochraně resp. §28 vyhlášky č. 246/2001 Sb. o požární 
prevenci. Revize a školení pracovníků Tylova domu byly prováděny dle Harmonogramu revizí a 

školení v určených pravidelných intervalech dle platných předpisů.  

Plány a vize na budoucí období     

Na rok 2020 počítáme s vnitřními úpravami klientských míst, dále pak chceme zásadně zmodernizovat 
komunikaci s klientem. Plnujenujeme zařazení nového vstupenkového systému, který propojíme 

s novými technologiemi. V programu je třeba zaměřit se na veškereou populaci města Poličky a stále 

udržet kvalitní programovou a zájmovou činnost.  

 

V Poličce dne 24. 2. 2020        

Petr Cuper 

ředitel Tylova domu 

 

 

 

 


