
 

 

Závěrečná zpráva o činnosti JUPITER clubu za rok 2017 

Ekonomika 
Výsledek  hospodaření  bude  předložen  dozorčí  radě  a  valné  hromadě  Jupiter  clubu,  s.r.o.  Příjmy 
společnosti dosáhly výše 11,882 mil. Kč, náklady činily 11,786 mil. Kč. Společnost vytvořila v roce 2017 
zisk  95,5  tisíc  Kč.  Na  řádném  jednání  VH  JC  dne  30.5.  2018  bude  schválen  výsledek  hospodaření 
společnosti.  Daňové přiznání je předkládáno k 30.6.2017 (viz. výsledek hospodaření, rozvaha atd.) 
 
Provoz  
V rámci provozu společnosti bylo realizováno: 
a) Majetek 

V roce 2017 byl pořízen majetek za 865 tisíc Kč, z toho DM‐ 500 tisíc Kč (konferenční židle 370 tisíc 
Kč, elektrické osoušeče rukou kino, regály, boxy ke zvukovým aparaturám), HM – 365 tisíc Kč ( 
fotoaparát +objektiv, reflektory, PC s příslušenstvím, reprosoustavy) 

b) Opravy 
Byly realizovány opravy ve všech prostorách JC za 800 tisíc Kč. Z vytvořeného fondu oprav bylo 
použito na opravy 540 tisíc korun českých.  

 Velký sál  
                  přesun ovládacího pultu, oprava a servis zvukové i světelné techniky a divadelní  
                  technologie, oprava dveří, chemické čištění a olejování podlah, čištění židlí, výměna  
                  čerpadla a čištění odpadů, opravy plynové kotle, opravy po revizi divadelní techniky,  
                  vodoinstalatérské práce atd. 

 Loutková scéna  
                  elektro, koberec, malování, topenářské práce, věšáky, opona 

 Kino  
                   nouzové osvětlení v předsálí a ledkové osvětlení schodů, venkovní osvětlení, rozvaděč,       
                   vzduchotechnika, projektor ‐ lampa a zapůjčení zesilovače, oprava zesilovače, výměna   
                   světel na WC 
 
c) Revize – výtahy, divadelní technika, plynové zařízení, vzduchotechnika, protipožární klapky a 

ucpávky, nouzové osvětlení, dieselagregát, elektrické zařízení, protipožární dveře, Patrol, 
elektronická požární signalizace, hasicí přístroje a hydranty, divadelní osvětlení, zvuková aparatura,  

 
Návštěvnost akcí pořádaných v J‐clubu:  
V roce 2017 jsme připravili 641 akcí, které navštívilo 71 158 návštěvníků. Pro ilustraci přikládám několik 
statistických údajů: kino 185 představení – 12 263 diváků, jedno představení průměrně navštíví 66 
diváků; 168 společenských akcí, 6 školních představení – 1071 návštěvníků, 147 pronájmů, 133 akcí 
zájmové a spolkové činnosti. 
 
Způsob organizování kulturních akcí: 
 Formou pronájmu dle výběru z burzy pořadů  
 Dle výběru a návrhu pracovnic programového úseku 
 Akce ve spolupráci 
 Vlastní akce 

  



 

 

Druhy kulturních akcí: 

 Koncerty populární hudby 
Marta Kubišová,  Jakub  Smolík,  Traktor,  Čechomor,  Ivo  Jahelka,  Lenny,  Tomáš Klus, Vojta Dyk, 
Vysočanka, 4tet, Wohnout, atd. 

 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. Manželský čtyřúhelník, Božská Sarah, 
Vím, že víš, že vím, Někdo to rád horké, 

 zábavné  pořady  –  Zdeněk  Izer,  Halina  Pawlovská,  SCREAMERS,  Zbygniew  Czendlik, 
Komediograf, atd. 

 Divadelní představení pro děti 
Pohádky  –  Čarovné  bačkorky,  Český  Honza,  O  statečném  kováři  Mikešovi,  Sůl  nad  zlato, 
Čarodějnický učeň, O princezně, která ráčkovala 
Michalova brnkačka, 

 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 

 Velkomeziříčské kulturní léto 2017 – 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 koncerty  

 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 
Nyní má loutkoherecký soubor celkem 23 členů: 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 
 
Bylo nazkoušeno a odehráno 6 pohádek (většinou se hrají dvakrát).  



 

 

V jarní části: Kašpárek a hastrman, Pohádka o Slunci, Čarovné bačkory. 
V zimní části to byly pohádky: Sůl nad zlato, Míček Flíček a Bezhlavý rytíř.  
Většinou byly pohádky vyprodané a celková návštěvnost byla vysoká.  
V březnu loutkoherecký soubor vyjel s pohádkou Čerti na hradě na pravidelný každoroční festival 
loutkových divadel v Humpolci ‐ Humpolecká marioneta. V listopadu zavítal loutkoherecký soubor do 
Otína s pohádkou Rytíř, čert a Kašpárek. 
Během prázdninové přestávky loutkoherecký soubor nezahálel a věnoval se velkému úklidu na malé 
scéně. Jupiter clubu vyměnil koberce v zákulisí malé scény a provedl výmalbu stěn. Ve skladovacím 
prostoru přibyly nové police na rekvizity.  
Loutkoherci se poté pustili do inventury veškerých loutek, kulis a rekvizit. Velké očistě se nevyhnuly ani 
reflektory a celkově celé zákulisí. V předsálí malé scény začalo postupné zútulňování prostoru, hlavně pro 
děti, byl tam položen nový koberec, nový veselý a barevný nátěr dostaly věšáčky na bundy a také 
dřevěné poličky.      

 

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

Činnost: 
Vlastivědná a genealogická společnost (VGS) při Jupiter clubu pracuje už pětadvacet  let. Čtvrtstoletí své 
existence oslavili členové společnosti se svými hosty, podporovateli a spolupracovníky – vedením města, 
pracovníky Jupiter clubu, muzea, knihovny, archivu – přáteli z Luk nad Jihlavou  dne 5.12.2017 
Předsedkyně VGS Helena Švecová ve své výroční zprávě uvedla: „Na samém počátku stála myšlenka 
našeho otce zakladatele pana Vladimíra Makovského. Na jeho výzvu v novinách (Velkomeziříčsko) se 
v září 1992 shromáždila hrstka genealogických nadšenců. Scházeli se v pohostinství v Jupiter clubu, ale 
téma genealogie je příliš specifické, proto V. Makovský navrhl přidat jako předmět zájmu ještě vlastivědu. 
V roce 1994 podepsalo 19 členů zakládací listinu Vlastivědné a genealogické společnosti. Díky vstřícnosti 
všech pracovníků Jupiter clubu, především jeho ředitele Milana Dufka, společnost velmi dobře funguje až 
do dnešních dnů.“                                                                                                              
Členové VGS pořádají besedy, přednášky, zájezdy, a to i pro veřejnost. Za pětadvacet let už jich stihli 
úctyhodné množství – 668 přednášek, 46 besed a 93 vlastivědných zájezdů.                                          
Samozřejmě činnost VGS je kolektivní a podílejí se na ní všichni členové. Těch je v současnosti 
sedmapadesát. Za letošní rok absolvovali celkem 39 akcí, jichž se zúčastnilo 2110 osob, z toho 1176 členů 
a 934 z řad veřejnosti. S průměrnou účastí pětapadesáti lidí na jednu akci je VGS spokojena. „Co ale 
v pořádku není, to je skutečnost, že v posledních letech se potýkáme s generačními potížemi ve výboru,“ 
podotkla Helena Švecová a vyzvala mladší a schopné následovníky ke spolupráci. A závěrem také pozvala 
na nové akce v roce 2018, z nichž mimořádná bude květnová návštěva Paula Makouskeho z USA, 
funkcionáře Československé genealogické a heraldické společnosti mezinárodní a spoluzakladatele 
velkomeziříčské VGS. 

 
Ostatní podpora zájmovým útvarům: 

 Amatérské divadlo  

 Ikaros  

 Tastyjátr  

 Hudební skupina Stetson  

 Folklórní soubor Horáčan  



 

 

 Senior club,  

 Jazz club 

 Český svaz žen 

 Kulturní pořady místních kulturních spolků  

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

 
Velkomeziříčské kulturní léto 2017 

se konalo již počtvrté v řadě. V červenci a srpnu jsme nabídli široké veřejnosti na našem náměstí 
koncerty, filmové i divadelní projekce. V roce 2017 jsme připravili pro naše návštěvníky 25 
vystoupení, které navštívilo okolo 4 700 posluchačů. 
 
 

Evropský festival filozofie  
11. ročník Evropského festivalu filozofie navštívilo 4200 diváků. Během osmi festivalových dnů proběhlo 
21 přednášek, tři výstavy, pět koncertů, tři divadelní představení, jedna filmová projekce a jedna beseda. 
Každý ročník filozofického festivalu má ústřední téma, které už na podzim určí programový výbor. Letos 
to byly "Reformy a revoluce". V roce 2017 se totiž potkala některá zajímavá historická výročí. Například 
100 let od bolševické revoluce v Rusku nebo 80 let od úmrtí Tomáše G. Masaryka. Připomenuli jsme si 
také 500 výročí církevní reformace, tedy rozpad západního křesťanství na mnoho církví. A konečně u nás 
ve městě je tomu 700 let od prvních zmínek o kostele a duchovní správě.  

Lidé tak letos mohli na jednotící téma reforem a revolucí slyšet a vidět ve Velkém Meziříčí 
například kardinála Dominika Duku, filozofa Václava Bělohradského či ekonoma Tomáše 
Sedláčka. Festivalové dny, které se v našem městě staly už neodmyslitelnou součástí počátku 
léta, jsou stále více prodchnuty velmi pohodovou atmosférou, která k nám do města láká 
významné osobnosti české společnosti a akademické sféry.  

datum  vystupující  datum  vystupující 

25.06.  ZUŠ – zahajovací koncert  22.07.  Divadelní představení 

01.07.  Divadelní pohádky pro děti  29.07.  VŠICHNI SVATÍ 

  Žalozpěv    4 psi 

07.07  Janis Moras  Band  04.08.  STETSON 

08.07.  ONE SPIRIT  06.08.  MISTŘÍŃANKA 

09.07.  STRÁNÍCI  11.08  THIS!! 

15.07.  AMARILYS  12.08.  Misami 

16.07.  IMPRO BAND  13.08  VESELÁCI 

18.07.  KINEMATOGRAF  18.08  ŠERO 

19.07.  KINEMATOGRAF  19.08.  ZÁBAVA POD LIPAMI 

20.07.  KINEMATOGRAF  20.08.  LÍSTEK 

21.07.  KINEMATOGRAF  26.08.  HORÁČAN‐ LHOTÁR 

    27.08  Ukončení kulturního léta ‐ 4 Klíče  



 

 

Statistické údaje o akci 

 počet návštěvníků – 4 206 

 21 přednášek – 1 684 návštěvníků 

 14 akcí doprovodného programu – 2 522 návštěvníků 
 Public relations ‐ o festivalu podrobně informovaly  
 Český rozhlas Region  
 regionální deníky: MF Dnes, Deník, Velkomeziříčsko, Medříčské listy 
 odborné publikace:  Akademický bulletin AV,  Literární noviny,  
 webové portály: www.mestovm.cz, www.festivalfilosofie.cz, www.jupiterclub.cz,  

www.flu.cas.cz, www.novinyvm.cz, www.phil.muni.cz, a další 
 facebookové stránky festivalu, JUPITER clubu s.r.o, Velkomeziříčska … 

 
Úsek medializace a komunikace 
Úsek medializace  a  komunikace  Jupiter  clubu  s.r.o.  (ÚMK)  tvořil  v roce 2017  jeden pracovník  s plným 
pracovním úvazkem, 1 pracovník s částečným pracovním úvazkem a 1 externista.  
Obsahem  práce  úseku medializace  a  komunikace  je  především  správa  propagačních  nástrojů  Jupiter 
clubu, částečná správa elektronické komunikace města a redigování Velkomeziříčska.  
a) Propagace Jupiter clubu a jeho akcí, společný kalendář webových stránek města 
ÚMK  částečně  administruje webové  stránky  Jupiterclub.cz,  zajišťuje  kompletní  propagaci  Evropského 
festivalu filosofie a dodává výtvarnou podobu všem tiskovinám JC (plakáty, letáky, brožury, elektronické 
bannery ad.) a výtvarnou podobu některým prvkům komunikace města (plakáty,  letáky, bannery). Dále 
spravuje centrální kalendář akcí, který se pak (filtrovaně) promítá na web Jupiterclub.cz, nefiltrovaně na 
městský web Velkemezirici.cz, web KorunaVysociny.cz a Velkomeziricsko.cz. Toto vše  tvoří zhruba 35% 
ročního objemu prací úseku.  
b) Redigování Velkomeziříčska  
Největší  objem  práce  ÚMK  na  redigování  Velkomeziříčska  znamená  tvorba webových  zpráv  a  správa 
webu  Velkomeziricsko.cz  (26%  celkového  ročního  objemu  práce  úseku). Dalších  16%  ročního  objemu 
práce  tvoří  správa  facebookové  stránky@velkomeziricsko  a  rovněž  16%  tvorba  měsíčníku 
Velkomeziříčsko. Výroba videospotů a  správa kanálu Velkomeziříčsko na YouTube  (odkud  se pak videa 
promítají na webové stránky) tvoří 6% celkového ročního objemu práce úseku. Týdeník Velkomeziříčsko 
(e‐mailový newsletter) zabírá zhruba 1% ročního objemu práce úseku.  
 
 
Zpracoval Mgr. Milan Dufek 
 

 
 
 
 


