
 

 

 
 

 

 

 

Zpráva o činnosti JUPITER clubu za rok 2016 

Ekonomika 
Výsledek hospodaření bude předložen DR a VH JC. Příjmy společnosti dosáhly výše 11,847 mil. Kč, 
náklady činily 11,617 mil. Kč. Společnost vytvořila zisk 230 tisíc Kč. Výsledek hospodaření společnosti 
bude schválen dne 12.4. 2017 na řádném jednání VH JC.  Daňové přiznání je předkládáno k 30.6.2017 
(viz. výsledek hospodaření, rozvaha atd.) 
 
Provoz  
V rámci provozu společnosti byla realizována: 

a)  klimatizace velkého sálu v celkové výši 740 tisíc korun českých, která zajistila komfortnější 
prostředí ve velkém sále. Po počátečním se seznamováním s novým zařízením, se během 
zkušebního provozu podařilo najít optimální nastavení provozu při akcích různého typu: divadla, 
koncerty, plesy atd.  

b) K výrazné obměně došlo v měsíčníku Velkomeziříčsko. Na základě poptávkového řízení byl 
realizován výběr na: 

➢ Dodavatele distribuce a tisku Velkomeziříčska byl měsíčník rozšířen z 16 stran na 32 
stran.  První 32 stránkové vydání vyšlo v listopadu 2016. Samab Brno Group, a. s. nabídl 
toto rozšíření za stejnou cenu tisku.  

➢ Dodavatel inzerce. V poptávkovém řízení bylo nabídnuto potenciálnímu dodavateli             
8 stran vyčleněných v měsíčníku pro potřeby inzerci. Nejvyšší nabídku předložila firma 
Strategic Consulting s.r.o.  

➢ Těmito kroky byly sníženy náklady na vydávání měsíčníku o téměř sto tisíc korun ročně. 
c) Byly zřízeny a zprovozněny nové webové stránky Jupiter clubu a Evropského festivalu filozofie 
d) Byly realizovány opravy v celkové hodnotě 218.000,-Kč. Nevětší opravou byla oprava 

nouzového osvětlení v kině a loutkové scéně a také osvětlení loutkové scény. Dále byly 
vyměněny koberce na jevišti a v zázemí loutkové scény. Vstupní dveře velkého sálu byly 
osazeny elektrickými magnety zabraňující zavírání samovolnému zavírání dveří. 

e) Byl nakoupen majetek na doplnění a modernizaci středisek Jupiter clubu v celkové hodnotě 
316.300,-Kč, z toho DM- 160.628 Kč (např. 5ks elektrických osoušečů rukou), HM – 155.675 Kč 
(kopírovací stroj, PC), atd. 

 
Kulturně společenské aktivity 
Programový úsek vedla v roce 2016 Zuzana Herodesová.  Vybírala kulturní akce, koordinovala jejich 
organizování a s ním související požadavky ve spolupráci s vedením společnosti a ostatními 
zaměstnanci J-clubu. Na zajištění akcí se podíleli: Jiří Kubiš (zvučení světla, instalace výstav atd.), Milan 
Teplý (příprava prostor, správa a údržba techniky – kotelna, vzduchotechnika atd.) a Simona Fňukalová 
(část úvazku - zájmové útvary, propagace správa kalendáře akcí na webu atd.)  
Nabídka pořadů je složena tak, aby uspokojila potřeby běžného i náročného diváka či posluchače. 
Pořady jsou vybírány podle předpokládaného zájmu diváka tak, aby maximálně pokryly náklady a zisk 
případně doplnil ztrátu jiné kulturní akce.  
Úsek kina vedla v roce 2016 Hana Svobodová.  Zajišťovala filmovou nabídku ve spolupráci s filmovými 
distribucemi, odpovídala za web kina, zpracování statistiky i vyúčtování jednotlivých představení, 
koordinovala práci promítačů. Zabezpečovala rovněž pořady pro děti a činnost loutkohereckého 



 

 

 
 

 

 

 

souboru. V závěru roku dlouhodobě nemocnou Simonu Fňukalovou v pokladně kina zastoupila Ing. 
Jitka Kočí. 
Z. Herodesová a H. Svobodová zajišťovali předprodej a prodej vstupenek na všechny akce a představení 
pořádaných J-clubem. Vyúčtování předkládají ke kontrole ekonomickému úseku, který vstupenky na 
akce připravuje. Převážně také zajišťují pořadatelskou službu na realizovaných akcích. 
V roce 2016 byly pro programový úsek vytvořeny nové prostory v přízemí budovy č.18. Provedeným 
opatřením byly zkvalitněny podmínky prodeje i rezervace vstupenek jak pro naše návštěvníky tak i pro 
programové pracovnice. 
 
 
Návštěvnost akcí pořádaných v J-clubu:  
V roce 2016 jsme připravili na 730 akcí, které navštívilo okolo sedmdesáti tisíc návštěvníků. Pro 
ilustraci přikládám několik statistických údajů: kino 196 představení – 14 000 diváků, jedno 
představení průměrně navštíví 66 diváků; 243 společenských akcí, 139 pronájmů, 145 akcí zájmové a 
spolkové činnosti. 
 
Způsob organizování kulturních akcí: 

▪ Formou pronájmu dle výběru z burzy pořadů  
▪ Dle výběru a návrhu pracovnice programového úseku 
▪ Akce ve spolupráci 

  
Druhy kulturních akcí: 

• Koncerty populární hudby 

• Koncerty vážné hudby 

 KPH (Kruh přátel hudby) permanentka na 4 koncerty (2 cykly ročně)                        

 2 koncerty mezinárodní hudební festival Concentus Moraviae 

• Divadelní představení – permanentka na 4 divadelní představení (2 cykly ročně)  
              další divadelní představení bez permanentek (např. Táta, Hrdý Budžes, Partička) 

• Divadelní představení pro děti 

• Loutkoherecká představení pro děti 

• Výstavy (např. ZUŠ, velikonoční a vánoční výstava ČSŽ, DDM, DS Březejc) 

• Přednášky 

• Výchovné koncerty, divadelní představení pro žáky ZŠ, SŠ 

• Přehlídka středních škol - cca 30 středních škol, poplatek 150 Kč/ místo pro SŠ  

• Evropský filozofický festival – přednášky, diskuze, kulturní pořady 

• 4 klíče k velkomeziříčské bráně 

• Velkomeziříčské kulturní léto 2015 – rozpočet 300 tis. Kč – vystupující má možnost se přihlásit 
do systému, skladbu a servis akce poskytuje Jupiter club (příprava prostor pro účinkující i 
diváky, pořadatelskou službu, spolupráce s městskou policií, vyúčtování, proplácení odměn 
vystupující + ozvučení atd.), 

• Adventní světýlka - rozsvícení vánoční výzdoby  

• Vánoční koncert  

• Plesy, taneční zábavy – pořádané různými organizacemi 



 

 

 
 

 

 

 

• Jednání zastupitelstva města – koncertní sál poskytnut zdarma, včetně práce technika, ples 
města – příprava programu plesu, moderování, technické zabezpečení 

 
ZÁJMOVÁ ČINNOST PŘI J-CLUBU 
 

• Loutkoherecké divadlo – sál s kapacitou 100 míst, vstupné 40 Kč, 2x měsíčně (říjen - březen), 
zájem spíše ze školek z vesnic, vyprodáno 

vedoucí souboru: Kateřina Maloušková 
technické zázemí: Vladimír Mikysek 
členové: Václav Slabý, Zdeněk Svoboda, Marie Doležalová, Aleš Pól, Martina Bradáčová, Lenka 
Maloušková, Radka Jiříčková, Lucie Augustová, Lucie Pantůčková, Pavla Kravalová, Jan Kratochvíl, 
Radim Svoboda, Josef Marek, Jakub Sedlák, Jan Smrček, Zdeňka Maloušková, Jana Stoklasová, Věra 
Hugová, Pavel Pařízek, Filip Bajer,  

 
Odehraná představení (většinou se hrají dvakrát): 

- Pohádky Pilulky čaroděje Dobroděje 

- Panoš Jiří 

- Haniččin vánoční stromeček 

- Kašpárek a hastrman 

- Pohádka o Slunci 

- Čarovné bačkor              

- + tři výjezdní představení: v říjnu Humpolecká marioneta Čerti na hradě, akce „sraz 
Boroviňáků" O Koblížkovi, v Jabloňově O Koblížkovi 
 

• Vlastivědná a genealogická společnost – podpora: poskytnutí koncertního sálu, projekce, 
ozvučení, kopírování, technik 

Činnost: 
„Činnost VGS sestává především z pořádání přednášek, besed a zájezdů. V roce 2016 jsme uspořádali 
celkem 43 akcí, jichž se zúčastnilo celkem 1663 osob, je to o 330 osob víc, než v roce 2014. VGS měla 
v roce 2016 čtyřiapadesát členů. Nově přijatých bylo sedm,“ uvedla předsedkyně VGS Helena Švecová. 
Z přednášek, které loni proběhly, byly nejúspěšnější Šibenice jako projev hrdelního práva profesora 
Josefa Ungera a přednáška o Mexiku dr. Zdeňka Boučka. Obě přilákaly 80 zájemců. V těsném závěsu 
byl pořad Lovy beze zbraní. 
 
Ostatní podpora zájmovým útvarům: 

• Amatérské divadlo  

• Špatně namíchaný bublifuk 

• Ikaros (dvě vyprodaná představení muzikálu Lví král) 

• Hudební skupina Stetson  

• Folklórní soubor Horáčan (původně Medříčan) 

• Senior club,  

• Jazz club 

• Český svaz žen 



 

 

 
 

 

 

 

• Kulturní pořady místních kulturních spolků  

• amatérské divadlo (např. Tastyjátr, Ochotnický divadelní soubor Budišov – Limonádový Joe) 

• Koncerty pěveckého sboru - Slunko, Sluníčko, Harmonie, - podíl na zisku z akce domluven 
individuálně 

•  
AKCE VE SPOLUPRÁCI 

• Kruh přátel hudby – koncerty vážné hudby, permanentky, 

• Akce pořádané Dóza – symbolická platba za pronájem sálu, 

• Dětské středisko Březejc (vánoční strom přání, ples) – J-club platí provozní náklady, 

• Rozloučení se žáky 9. ročníku základních škol, 

• Český svaz žen – velikonoční a vánoční výstava, 

• Město Velké Meziříčí – neplatí za pronájem prostor, anketa Sportovec města,  

• Ekologické středisko Ostrůvek – Dny zdraví. 

 

Nejzajímavější akce: 

Koncerty: Tublatanka, Jakub Smolík, Šlágr, Ewa Farna, Nebe, Support Lesbien, Václav Neckář, Slza, 
Hana Zagorová a Petr Rezek, Citron, Mandrage.  
Vrcholem sezony bylo vystoupení Magdaleny Kožené s Melody Makers Ondřeje Havelky. Magdalena 
Kožená byla navržena v roce 2016 na významnou cenu Grammy. Její vystoupení bylo součástí 
koncertního turné, které krom Velkého Meziříčí zavítalo do Prahy, Hamburku, Katovic a Londýna. Na 
své si přišli i příznivci Kruhu přátel hudby (KPH). 
 
Plesy:  

Městský, Barevný, Studentský, Hotelová škola, Ples ve stylu 30. léta, Charitativní, 

Motoristický, V bílém 
 
Divadla:  

a) dětská 

Malá čarodějnice, Krkonošské pohádky, Ať žijí strašidla, Krysáci, Míša Růžičková, Příhody 

z pařezové chaloupky,  

b) dospělí 
Mohli jsme zhlédnout skvělé vystoupení Simony Stašové ve hře Shirley Valentine. Jarní divadelní 
sezóna nabídla představení: Jó, není to jednoduché s Jiřím Langmajerem, Cena za něžnost s Jitkou 
Čvančarovou, Hvězda s Evou Holubovou, Cry baby cry s Michalem Dlouhým. Podzimní sezóna 
představila divadelní představení: P.R.S.A., Jméno, Jistě, pane premiére s Karlem Heřmánkem a 
Danou Morávkovou, Šest tanečních hodin v šesti týdnech s Chantal Poullain a Pavlem 
Křížem.  Vrcholem byl skvělý herecký výkon Elišky Balcerové ve hře Můj báječný rozvod, jenž 
věnovala poctě Václavu Havlovi. 

c) divadelní představení pro školy – Johanka z Arku, Maryša. 

 
Ostatní akce:  
Muž roku, Sportovec města, Sympaťák roku, Všechnopartička s Karlem Šípem a J. A. Náhlovským, 



 

 

 
 

 

 

 

Dóza Akademie, Dóza – Den mobility, Dóza – Den bez bolístek, Dóza – mikulášská nadílka, Dóza – 
recitační soutěž, Dóza – Mladé fórum, setkání pracovníků ROP, výběrové řízení Náměstí - 
architektonická soutěž, SCREAMERS, Festival vzdělávání, Hasičská výstava, výstava Prchavá setkání, ZŠ 
rozloučení, Beseda z dakarského zákulisí, Den otevřených ateliérů, Den zdraví, Vánoční světýlka – kino. 

 
Velkomeziříčské kulturní léto 2016 

se konalo již počtvrté v řadě. V červenci a srpnu jsme nabídli široké veřejnosti na našem 

náměstí koncerty, filmové i divadelní projekce. V roce 2016 jsme připravili pro naše 

návštěvníky 23 vystoupení, které navštívilo okolo 3 000 posluchačů. 
 

Neděle 26. 6. Koncert ZUŠ Neděle 31.7. STRÁNÍCI 

Pátek 8. 7. ŽALOZPĚV Pátek 8. 8. EVA HENYCHOVÁ 

Sobota 9. 7. FRANTA KASL a BAND Sobota 6.8. ZÁBAVA POD LIPAMI 

Neděle 10.7. JAROSLAV HUTKA Neděle 7.8. MISTŘÍNANKA 

Sobota 16.7. WALDA NERUŠIL Pátek 12.8. KAPRIOLLA 

Neděle 17.7. ŠERO Neděle 14.8. KUSPOKON 

Pondělí 18.7. KINEMATOGRAF Pátek 19.8. F.T.PRIM 

Úterý 19.7. KINEMATOGRAF Sobota 20.8. STETSON 

Středa 20.7. KINEMATOGRAF Neděle 21.8. VESELÁCI 

Čtvrtek 21.7. KINEMATOGRAF Sobota 27.8. D.N.A. BRNO 

Pátek 22.7. PEPA ŠTROSS 
K NEZAPLACENÍ 

Neděle 28.8. VOJENSKÁ HUDBA Olomouc 

Sobota 30.7. POHÁDKY PRO DĚTI   

 

 
Evropský festival filozofie  
Návštěvnický rekord zaznamenal desátý, jubilejní ročník Evropského festivalu filozofie. Svoboda a 

násilí. Zúčastnilo se jej bezmála 5 000 lidí. Zaměření na svobodu a násilí reflektovalo z různých hledisek 
(historického, filozofického, psychologického, religionistického atd.) současné dění: migraci ve vztahu 
k většinové společnosti, identitu Evropy (na čem je založena a co jí škodí), svobodu a násilí v různých 
náboženských systémech, zejména islámu, násilí ve výchově atd. Smyslem bylo nabídnout především 
laické veřejnosti odbornou reflexi problémů dnešního světa a života, jak na věci nahlížet, čeho se 
obávat či neobávat. 
 

Lidé mohli vidět 24 přednášek s tématem Svoboda a násilí, které se vesměs týkaly aktuálního 
světového dění. Na přednášky přišlo celkem 2 050 lidí. Mezi přednášejícími vystoupili: doc. Petr 
Pithart, prof. PhDr. Jaroslav Pánek, DrSc., dr.h.c., Jaroslav Franc, Th.D., Mohamed Abbas, Dr. Noemi 
Smolik, prof. Mgr. Miroslav Bárta Dr., CSc., doc. PhDr. Jarmila Bednaříková, CSc., PhDr. Tomáš 
Sedláček, doc. RNDr. Petr Hadrava, DrSc., PhDr. Alena Hadravová, CSc., PhDr. Marie Ripperová, doc. 
PhDr. Petr Hlaváček, Ph.D., Karol Efraim Sidon, Jan Podstatzky-Lichtenstein, Mgr. Petr Dvořák, PhD., 
PhDr. David Černý, Ph.D., JUDr. Adam Doležal, LL.M., prof. PhDr. Josef Krob, CSc., doc. Mgr. Tomáš 

http://www.festivalfilosofie.cz/prednasejici/26-prof-phdr-jaroslav-panek-drsc-dr-h-c
http://www.festivalfilosofie.cz/prednasejici/36-mohamed-abbas
http://www.festivalfilosofie.cz/prednasejici/46-mgr-petr-dvorak-phd
http://www.festivalfilosofie.cz/prednasejici/47-phdr-david-cerny-ph-d


 

 

 
 

 

 

 

Marvan, Ph.D., MUDr. Roman Joch, Mgr. Stefan Segi, PhDr. Ondřej Lánský PhD., doc. PhDr. Marek 
Hrubec, PhD., Mgr. Ing. Martin Brabec, PhD., Mgr. Petr Peňáz M.A. 
 

Doprovodný program zahrnul 17 akcí, mj. floristickou show, filmové představení Radima Svobody, 
vernisáž výstav Věčné léto a Prchavá setkání, koncert Wabiho Daňka, Geneze a Pěveckého sboru 
Gymnázia, muzikál Johanka z Arku, divadelní ochotnické představení Jeppe z Vršku, hru Romeo a 
Julie Horáckého divadlo, dětské představení O pejskovi a kočičce, divadelní představení Divadelní 
společnosti FF Brno a zábavnou besedu On má jinou.  

 

Statistické údaje o akci 
▪ počet návštěvníků – 4955 

 25 přednášek – 2.120 návštěvníků 

 18 akcí doprovodného programu – 2.835 návštěvníků 
▪ Public relations - o festivalu podrobně informovali  

✓ Česká televize – v den zahájení byl odvysílán 10 min. rozhovor s profesorem Pánkem a 
ředitelem festivalu Milanem Dufkem ve vysílání Studia 6 

✓ regionální deníky: MF Dnes, Deník, Velkomeziříčsko, Medříčské listy 
✓ odborné publikace:  Akademický bulletin AV,  Literární noviny,  
✓ Informační spoty i rozhovory vysílaly rozhlasové stanice: Český rozhlas region, Hit Rádio 

Vysočina 
✓ Sociální sítě, weby, facebook, atd. 

 

Zpracoval Mgr. Milan Dufek 

 

 


