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TYLŮV DŮM V ROCE 2021 

Rok 2021 začal velmi neobvykle. Z důvodu vládních nařízení byl celý Tylův dům pro veřejnost uzavřen. 

Tato nařízení totálně ochromila Tylův dům a jeho provoz. Program přesunutý na rok 2021 tak byl 

neustále přesouván, až se nakonec uskutečnil v druhé polovině roku 2021. I přes omezení, která zůstala, 

se podařilo veškerý přesunutý program realizovat a to včetně všech plánovaných festivalů – Polička 

Jazz, Marinů fest, Zákrejsova Polička, Polička *555 a dokonce jsme přidali i festival nový – Kino 24. 

Od 3. června sice Tylův dům otevřel, ale s takovými omezeními, že v důsledku návštěvnost klesla pod 

třetinu nabízené kapacity. Velmi dobře si vedly pohybové kurzy, díky nízké kapacitě byly plně obsazeny. 

Jazykové kurzy kvůli nízkému zájmu neproběhly vůbec. 

 

Koncertní sezóna 

Začátkem roku se koncerty nekonaly vůbec, tentokrát jsme přišli i o Novoroční koncert. Jarní sezóna 

Kruhu přátel hudby byla přesunuta na podzim. V daném období se v náhradním termínu uskutečnil 

pouze koncert Karla Plíhala a Jarní koncert muzikálů. Koncert latinskoamerických rytmů Misterio del 

ángel s Annou Polívkovou, koncert vokálního seskupení 4TET a koncert zpěvačky Hany Zagorové 

byly z důvodu vládních nařízení a nízké návštěvnosti přesunuty až na další rok. 

 

Divadelní abonentní cyklus 

V roce 2021 se opět uskutečnil pouze jeden divadelní abonentní cyklus. Jarní abonmá bylo kvůli 

pandemii COVID-19 zrušeno a inscenace, které se měly v rámci jarního cyklu uskutečnit, byly 

odloženy na podzimní náhradní termíny. Divadelní sezónu zahájil 2. září v inscenaci Odvolání 

Miroslav Táborský, který patří mezi nejvýraznější a nejosobitější herce střední generace. Táborský si 

suverénně poradil s úkolem vést režijně sám sebe i svého mladého hereckého partnera Filipa Cíla. V 

listopadu do Poličky zavítala herečka Jitka Smutná se svými hereckými kolegy z Klicperova divadla v 

Hradci Králové. Proslulou tragikomedii Kočičí hra vidělo celkem 178 diváků. Podzimní abonmá 

završil Pension pro svobodné pány s Patrikem Děrgelem a Lukášem Příkazským v roli nájemníků 

pensionu. Svými pohybovými eskapádami pobavili 201 diváků. V již čtvrtém náhradním termínu se na 

podzim uskutečnilo vyprodané představení Veletoč, které sklidilo u diváku velký úspěch. Autorská 

komedie Veletoč herecké legendy Ivy Janžurové byla původně součástí jarního abonmá 2020, diváci si 

tedy na herecké výkony Evy Holubové a Ivy Janžurové museli počkat rok a půl. 

V červnu do Poličky každoročně přijíždí divácky velmi oblíbené Divadlo Járy Cimrmana. Představení 

Hospoda Na mýtince, které se mělo konat 18. 06. 2021, bylo zrušeno z důvodu omezení kapacity sálu 

spojené s vládními opatřeními proti šíření pandemie COVID-19. 
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Polička JAZZ - festival 

Tento festival má již dlouholetou tradici, uskutečnil se však ve velmi netradičním čase. Z měsíce 

dubna byl přeložen na měsíc listopad, začal tak jako oslava výročí sametové revoluce. Vystoupily na 

něm špičky jazzového nebe nejen České republiky, ale i zahraničí. Patří mezi ně například Marta 

Töpferová, Barbora Vágnerová, Juwana Jenkins nebo Mike Parker. I přes takto naplněný program byl 

festival opět poznamenán nízkou návštěvností ovlivněnou vládními nařízeními. 

 

Kruh přátel hudby 

Koncertní sezóna začala až na podzim. Podařilo se nám především odehrát přeložené programy jako 

mezzosopránový recitál sólistky Národního divadla Praha paní Ester Pavlů nebo Magické housle 

s Janem Přeučilem a Václavem Návratem. I přes veškerou snahu tyto koncerty zaznamenaly nejnižší 

diváckou účast. 

 

Martinů fest 2021 – festival 

24. ročník tradičního festivalu vážné hudby, nesoucí jméno poličského rodáka a hudebního skladatele 

Bohuslava Martinů, byl naplánován na měsíc květen. Bohužel i při organizaci tohoto festivalu jsme 

museli improvizovat a změnit datum. Velmi rychlý přesun zahajovacího koncertu se udál na výročí 

úmrtí Bohuslava Martinů 28. srpna. Ve spolupráci s Městským muzeem a galerií Polička jsme uvedli 

galakoncert ve jménu skladatele. Tento večer vystoupilo ve velkém sále Tylova domu několik umělců 

věhlasných jmen české klasické hudby jako Markéta Cukrová, Miroslav Sekera a další. Pokřtěn byl 

také sešit písní Bohuslava Martinů. Další sled koncertů byl velmi zajímavý a různorodý. Dechový 

kvartet v doprovodu klavírního virtuosa Ivana Klánského, houslové duo manželů Graffeových a 

mluveného slova Otakara Brouska ml., večer skladeb pro violu, violoncello a klavír Kristýny a Petra 

Nouzovských v doprovodu Miroslava Sekery. Perličkou na závěr bylo činoherní představení 

Horáckého divadla Jihlava pod názvem Martinů - Česká rapsodie Bohuslavova. Takto velmi dobře 

posazený program opět ochromila vládní nařízení, která byla vydávána velmi různorodě a narušila tak 

celkovou diváckou návštěvnost. 

 

Čas pro neobyčejné zážitky 2021 

Tento prvotní vstup do Tylova domu byl velmi netradiční. Zaměstnanci Tylova domu připravili 

komentovanou prohlídku do zákoutí celého divadla. Průvodcovství se ujala PR Tylova domu slečna 

Barbora Flora Tomanová a ředitel Tylova domu Petr Cuper. V sedmi prohlídkách tak seznámili 

s historií a zvláštnostmi této pozoruhodné stavby na 300 diváků. 

 

 

 



Multižánrový festival Polička *555 

Tradiční letní festival, který se těší velké přízni nejen poličských diváků, je již nedílnou součástí 

kulturního života města Poličky. Třídenní festival nabídl i v tomto roce bohatý program. Na hlavní 

stage se představily skupiny Tichá dohoda, Poutníci, Laura a její tygři, České srdce, The People, 

Moravanka a další. Doprovodný program tvořil staročeský jarmark na náměstí, u městských hradeb 

dále westernové městečko a dětské atrakce. Na programu festivalu nechyběl ani tradiční sobotní 

ohňostroj, veškerá vládní omezení však narušila celkovou kontinuitu a návštěvnost akce. 

 

Nesoutěžní přehlídka ochotnických souborů Zákrejsova Polička 2021 

Říjnové soboty patřily již tradičně v pořadí 11. ročníku přehlídky ochotnických divadelních souborů 

Zákrejsova Polička. Po roční odmlce způsobené mimořádnými opatřeními nouzového stavu na podzim 

loňského roku se na jeviště vrátili také mladí ochotníci divadelního spolku Tyl s muzikálem Starci na 

chmelu. Z původních pěti představení se uskutečnily čtyři, které vidělo celkem pouze 340 diváků.  

 

Kino 

Kino Tylova domu obnovilo po půlroční covidové pauze svůj provoz 4. července v rámci zahájení 

festivalu KINO 24. Během osmi dnů měli diváci možnost navštívit celkem 24 filmových projekcí. V 

druhé polovině roku jsme promítli celkem 54 filmových snímků, které vidělo 3313 diváků. K 

průměrné návštěvnosti kina 60 diváků na jednu projekci přispěla samozřejmě nejen pandemická 

opatření, ale také odklady premiér českých i zahraničních snímků. Dlouho očekávaný dokument o 

Karlu Gottovi se také dočkal své premiéry až po celém roce. Snímek Karel sklidil mezi diváky 

velkolepý ohlas, pro velký zájem byl několikrát reprízován, dvakrát bylo dokonce vyprodáno. Vidělo 

jej celkem 684 diváků. Dalšími nejvíce navštěvovanými filmy se staly tradičně české komedie. Režijní 

debut spisovatele a dramatika Patrika Hartla Prvok, Šampón, Tečka a Karel pobavil celkem 445 

diváků. Nejúspěšnějším filmem pro děti se stalo pokračování rodinné komedie o nenapravitelném 

králičím rošťákovi Petrovi, které vidělo 202 nejen dětských diváků. 

 

Nedílnou součástí programu Tylova domu je také Vánoční inspirace, která musela být zrušena 

(COVID-19). Rozsvícení vánočního stromu proběhlo bez přítomnosti diváků a doprovodného 

programu. 

 

Kurzy 

Základního kurzu tance a společenské výchovy se v roce 2021 zúčastnilo ve třinácti lekcích 75 párů. 

Kurz v důsledku pandemie COVID-19 pokračoval i na jaře a byl zakončen netradičně před začátkem 

prázdnin. Bohužel se veřejné prodloužené a Věnečku nemohli účastnit rodiče, důvodem byl limit 

kapacity účastníků na hromadných akcích. V roce 2021 bohužel nebyly otevřeny taneční kurzy 

pokračovací a zdokonalovací, důvodem byl nízký počet účastníků pro otevření těchto kurzů. 

Jazykové kurzy nebyly otevřeny z důvodu slabého zájmu. 



Zájmové kroužky 

V roce 2021 bylo v Tylově domě otevřeno sedm zájmových kroužků. Jarní pohybové kroužky nebyly 

otevřeny (celkem dva kroužky pro děti a pět pro dospělé), důvodem bylo vyhlášení nouzového stavu 

v České republice a zároveň uzavření Tylova domu pro veřejnost. V podzimním běhu bylo otevřeno 

sedm zájmových kroužků, byl velký zájem o Cvičení rodičů s dětmi. O všechny pohybové kroužky, jak 

pro děti, tak pro dospělé, je ze strany veřejnosti stále zájem a to hlavně o kroužek Jógový klub. Zájem 

byl ale i tradičně o Základní kurz tance a společenské výchovy, který je plně obsazen. Můžeme říci, že 

máme velkou spokojenost účastníků kroužků jak s prací lektorek, tak se službami Tylova domu. Sedm 

kroužků navštívilo v 139 lekcích 232 účastníků, kteří tak strávili v Tylově domě 135 hodin při 

návštěvnosti 732 účastníků pohybových aktivit. 

 

Vzájemné spolupráce s ostatními organizacemi 

Tylův dům tradičně spolupracuje se školami všech úrovní ve městě. V roce 2021 připravil řadu 

školních představení. Z večerních koncertů (akce ZUŠ B. Martinů, Život je jen náhoda, Akademie 

mateřských škol, Kadeřnicko-kosmetická soutěž, Barista roku a jiné). Veškeré tyto aktivity neproběhly 

z důvodu vládních nařízení spojené s pandemií COVID-19.  

Novinkou byla spolupráce Městského muzea v Poličce na festivalu Martinů fest. Ke konci roku 

proběhla spolupráce pouze s poličským gymnáziem a Základní uměleckou školou Bohuslava Martinů 

v Poličce. Tato škola připravila řadu představení i večerních koncertů, z pandemických důvodů se jich 

však uskutečnila pouze malá část ve druhé polovině roku, např. malý koncert k výročí Bohuslava 

Martinů, Vánoční koncert, nebo inscenace baletu Popelka . 

Činnost Tylova domu, městské kulturní instituce poskytující kvalitní služby uživatelům z Poličky a 

okolí, bylo podmíněno zájmem města Poličky, Ministerstvem kultury, Pardubickým krajem, Nadací B. 

Martinů, Státního fondu kultury ČR, dalších příznivců z řad organizací, diváků, posluchačů a 

frekventantů kurzů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Statistika 

 

Hospodářský výsledek 2021 

Rok  2019  2020  2021  

Náklady  12 047 325 Kč  8 195 250 Kč    9 512 134 Kč 

Výnosy  12 154 091 Kč  8 145 820 Kč    8 983 876 Kč  

Výsledek  106 766 Kč  - 49 430 Kč      -528 258 Kč  

 

Výsledek hospodaření roku 2021 byl mínusový. 

Hospodaření Tylova domu významně ovlivnil COVID-19, byla přerušená veškerá činnost od 1. 1. do 

3. 6. 2021. Ostatní program se přesunul na zbývající měsíce roku 2021 včetně velkých festivalů, 

omezení zkorigovala počet návštěvníků na minimum.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Rok 2019 2020 2021 

  Název akce Počet 

akcí 

Návště

vnost 

Počet 

akcí 

Návště

vnost 

Počet 

akcí 

Návště

vnost 

1. Divadelní představení (bez 

abonmá) 

7 1 776 5 1551 4 340 

2. Divadelní abonentní cyklus 6 2 310 2 801 4 1039 

3. Kruh přátel hudby 5 529 2 147 5 409 

4. Festivaly 38 19495 10 2072 26 6373 

5. Koncerty 9 3 322 2 1201 3 607 

6. Školní divadelní cyklus 2 510 0 0 0 0 

7. Školní filmový cyklus 15 1 256 2 581 0 0 

8. Plesová sezóna 3 1 808 2 1286 0 0 

9. Kino 92 7 283 62 3632 54 3313 

10. Společenské akce 30 8 078 2 140 8 1380 

11. Pronájmy a jiné akce 22 8 270 18 1728 18 1800 

12. Výstavy 3 930 0 0 1 1373 

13. Vzdělávací středisko 383 6 842 141 2331 139 732 

Celkem za rok 615 62 409 248 15 452 262 17 366 



Finanční prostředky získané z darů, dotací a grantů za rok 2019 –   2021 

Přehled dotací a příspěvků Účel podpory rok 2019 rok 2020 rok 2021 

Dotace Pardubického kraje na 

festivaly 
          90 000 Kč   -   -  

Dotace KrÚ - Pardubický kraj Festival Polička*555         70 000 Kč          50 000 Kč          50 000 Kč  

Dotace KrÚ - Pardubický kraj Martinů fest  -   -          40 000 Kč  

Dotace KrÚ - Pardubický kraj Polička Jazz  -   -          30 000 Kč  

Dotace KrÚ - Pardubický kraj Zákrejsova Polička  -   -          15 000 Kč  

Dotace Státního fondu kultury Polička JAZZ        210 000 Kč   -  65 000 Kč  

Dotace Státního fondu kultury Martinů fest  -   -          50 000 Kč  

Dotace Ministerstva kultury Polička Jazz        110 000 Kč   -          60 000 Kč  

Dotace Ministerstva kultury Martinů fest  -   -        100 000 Kč  

Dotace SZIF 
Pořízení vybavení TD 

Baletizol  
 -   -        108 840 Kč  

Příspěvek nadace Český hudební 

fond 
          15 000 Kč            9 000 Kč   -  

Příspěvek nadace Bohuslava Martinů Martinů fest         40 000 Kč   -          50 000 Kč  

Dary osob a podnikatelských 

subjektů 
   -   -   -  

Celkem za rok      535 000 Kč         59 000 Kč      568 840 Kč  

 

 

Finanční příspěvky získané za poskytnutou reklamu za rok 2019 -   2021  

 

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

naše poděkování.  

Rok  Reklama  

2019  75 500 Kč  

2020  51 000 Kč  

2021  28 000 Kč  

 

 

 

Výnosy z pronájmu prostor Tylova domu a pronájmu movitých věcí za rok 2019 -   2021  

 

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

setkání, kulturních pořadů. Požadované služby brigádníků a zaměstnanců jsou účtovány jako služby k 

pronájmu. Pronájmy movitých věcí – stánky Polička *555.  

Rok  2019  2020  2021 

Pronájem prostor  166 550 Kč  99 350 Kč    19 100 Kč  

Služby k pronájmu    31 282 Kč  28 700 Kč      2 200 Kč  

Pronájem movitých 

věcí  

145 440 Kč           - Kč  120 000 Kč  

 

 



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 – ředitel Petr Cuper i správce rozpočtu a hlavní 

účetní – ekonomka Věra Teplá, později Jana Švecová. 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 2021 proběhla následující kontrola třetích subjektů: 

 Město Polička, odbor finanční a plánovací, úsek rozpočtu a kontroly  

provedl ve dnech 15. 5. - 18. 6. 2021 veřejnosprávní kontrolu hospodaření příspěvkové organizace. 

Kontrolované období: 

účetní období roku 2020. Pověřená kontrolující neshledala důvody pro podání návrhu na uložení 

opatření Radě města Poličky. 

 

Zaměstnanci Tylova domu 

Chod organizace zajišťovalo v roce 2021 celkem 8 zaměstnanců (přepočtený stav 7,5), z toho ředitel, 

ekonomka, 2 kulturní pracovnice, 2 techničtí pracovníci a 2 uklízečky. V dubnu došel ke změně na 

pozici ekonom. 

Na základě dohod o provedení práce pracovalo v Tylově domě celkem 34 osob (uvaděčky, šatnářky, 

pokladní, obsluha baru, lektoři kroužků a kurzů, mzdová účetní). 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. 

 

 

Pořízení majetku 

V roce 2021 byl čerpán investiční fond ve výši 136 tis. Kč za účelem pořízení tanečního povrchu 

Baletizol na jeviště velkého sálu TD. Na Baletizol bylo zároveň zažádáno u SZIF o dotaci ve výši 80% 

nákladů. Tato dotace byla schválena a následně navrácena zpět do investičního fondu. Baletizol bude 

využíván při tanečních a jiných pohybových akcí.  

Během roku byl nakoupen drobný dlouhodobý majetek: licence Office 2021, profilová a sledovací 

svítidla pro velký sál TD. 

 

 

Běžné opravy 

V uplynulém období byly zajišťovány běžné opravy nákupem náhradních dílů a nátěrových hmot 

např. k opravě kancelářského nábytku, vodoinstalací, údržbě dřevěných podlah apod. 

 



Mimořádné opravy 

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

poruch. Jedná se o havárie hlavního uzávěru vody a nefunkčního uzávěru střešních protipožárních 

klapek. 

 

 

Stavebně technické úpravy 

V roce 2021 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 

    Tylův dům, pojmenován po patronu místních ochotníků Josefu Kajetánu Tylovi, bude v roce 2022 

podstupovat velmi nelehké období. Následky vzniklé celosvětovou pandemií COVID -19 jsou 

v mnohých ohledech maximálně devastující. Návrat do zaběhlých kolejí a starých zvyků bude velmi 

náročný jak pro zaměstnance, tak pro návštěvníky. Snahou celého týmu Tylova domu je však zvrátit 

tuto situaci a maximalizovat návratnost programové nabídky a diváků, minimalizovat vzniklé škody 

v ekonomické stránce. 

 

V Poličce dne 28. února 2022                      

                                                                                                                                            

Petr Cuper 

ředitel Tylova domu 

 

 

 


