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Úvod 
 

Městské kulturní středisko Tišnov (dále jen MěKS), jakožto příspěvková organizace města 

Tišnova, zabezpečuje v rámci své činnosti chod kulturního domu Sekretariát na ul. Mlýnská 152, 

Kina Svratka na ul. Brněnská 152, Muzea města Tišnova (Müllerův dům) na ul. Jungmannova 80, 

Galerie Josefa Jambora na ul. Brněnská 475, letního kina na ul. Hornická 1725, Tišnovské televize 

na ul. Riegrova 312, Tišnovských novin na ul. Mlýnská 152, Turistického informačního centra na 

nám. Míru 120 a Městské knihovny Tišnov na ul. Brněnská 475.   

 

Zpráva MěKS jako hospodářského celku 

Rok 2018 přinesl Městskému kulturnímu středisku z hlediska provozu několik změn. Zásadní 
změny se odehrály zejména v oblasti investic. Za zmínku stojí implementace nového knihovního 
systému Tritius, na něhož jsme získali od Ministerstva kultury ČR dotaci ve výši 219.000 Kč, dále 
investice zřizovatele do potřebného technického vybavení ve formě klimatizace sálu kina Svratka, 
modernizace zabezpečovacího systému, postupná rekonstrukce foyer kina Svratka atd. V roce 
2018 jsme vysoutěžili dodavatele technického vybavení k zajištění kulturních akcí. V rámci 
veřejné zakázky jsme pořídili nový ozvučovací systém, mikrofony, venkovní stany atd. Velký dík 
patří zřizovateli nejen za součinnost v investičních akcích, ale především v dobré vůli vyslyšet 
neutěšenou personální situaci ve středisku Kino. Rada města Tišnova s účinností od 1. 9. 2018 
schválila navýšení dotaci na mzdy, navýšení rozpočtového ukazatele o 10.000 Kč/měsíc na 
poloviční pracovní úvazek na technického pracovníka kina. 

 

Vedle úspěchů je však třeba zmínit i místa, kde vidíme vlastní nedostatky a současně 

možnosti ke zlepšení a také místa, kde nás tlačí bota. Na základě výsledků vnitřní kontroly, která 

proběhla v roce 2018 jsme učinili opatření, která vedla k nápravě nedostatků. Současně 

aktualizujeme směrnice organizace. Z hlediska fungování a provozu MěKS je třeba zmínit také 

bolavá místa organizace, kterými jsou zejména prostor letního kina, který je v dezolátním stavu. 

Současně z pohledu organizátora kulturních akcí spatřujeme zásadní problém města v absenci 

kulturního stánku pro 500 a více osob, který by splňoval alespoň základní současné standardy pro 

pořádání kulturních a společenských akcí.  

 

Priority fungování organizace 
1. otevřená instituce – platforma pro kulturní život Tišnova 

2. kvalitní kulturní produkce 

3. networking – spojování kulturně aktivních lidí v živou komunitu 

4. dobré pracovní prostředí (firemní kultura)  
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Organizační struktura MěKS k 31. 12. 2018 
Níže uvádíme schéma organizační struktury, které přehledně dokumentuje hierarchii 

a personální rozložení sil v rámci celé instituce MěKS. Jsou zde taktéž zmapovány interní i externí 

vztahy mezi jednotlivými subjekty. 

 

 

Personální obsazení k 31. 12. 2018 

Příjmení Jméno Titul Funkce Středisko Úvazek 

Blahová Pavla - uklízečka kino 1,0 

Borek Tomáš   knihovník knihovna 0,5 

Bojanovský Rostislav   údržba + kinař kino 0,5 

Brdíčko Jan Mgr. ředitel MěKS 1,0 

Brychtová Monika   kavárnice muzeum 1,0 

Buček Jaroslav   údržbář MěKS 1,0 

Fárníková Dobroslava  PaedDr. recepční muzeum 0,5 

Floriánová Marcela - uklízečka knihovna 1,0 

Hečová Edita - knihovnice knihovna 1,0 

Juříček Miroslav - údržbář MěKS 1,0 

Kolářová Iveta Bc. pomocná účetní MěKS 0,5 

Kopřivová Dagmar - knihovnice knihovna 1,0 

Křížová  Blanka Mgr. vedoucí  muzeum 1,0 

Navrátil Filip   vedoucí  kino 1,0 

Navrátil Pavel Ing. pracovník TTV TTV 1,0 

Navrátilová Alena   recepční muzeum 0,5 

Ochrymčuková Alena Mgr. produkční TN a TTv MěKS 1,0 

Pavlíčková Martina - ekonomka, účetní MěKS 1,0 

Peterková Barbora - referentka TIC TIC 0,7 

Ptáčková Zlata   editorka TN 0,5 

Rašovská Darina   knihovnice knihovna 0,5 

Šikolová Marie - knihovnice knihovna 1,0 

Šmatelka Libor Ing. pracovník TTV TTV 1,0 

Špačková  Eliška DiS. vedoucí  TIC 1,0 
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Hospodaření MěKS jako celku 
 

Od počátku roku 2018 jsme hospodařili s provozním příspěvkem od zřizovatele ve výši 
11.500.000 Kč. V nynější struktuře je organizace členěna na střediska – Mlýnská, Kino, Galerie, 
Turistické informační centrum, Tišnovská televize a noviny, Městská knihovna, Muzeum. 

O dotaci od JMK jsme zažádali tentokrát na program Rozvoje turistických center a dostali 
ve výši 33.500 Kč. Dále jsme získali dotace od Ministerstva kultury na rozvoj střediska Knihovna 
v celkové výši 219.000 Kč. 

Do nákladů se nám promítají úhrady neočekávaných výdajů na rekonstrukce, zvelebení 
vstupních prostor do Kina Svratka, renovace zabezpečovacích systémů napříč středisky, nově 
právní služby z důvodů zavedení nového předpisu v rámci GDPR, revize, analýza a nastavení 
nových sdílených dokumentů a komunikačních kanálů na Share pointu, v Kavárně Muzea došlo 
k rekonstrukci barového pultu a v knihovně namontování zatemňovacího zařízení a zprovoznění 
prázdného prostoru po bývalém TIC pro potřeby Knihovny.  

Rozdělení na jednotlivá střediska je složitější z důvodů plátcovství DPH. DPH si nemůžeme 
odečíst celé, ale jednou za měsíc při podání daňového přiznání se toto DPH krátí koeficientem (pro 
rok 2018 to bylo 0,26). Tudíž v nákladech jednotlivých středisek jsou v podstatě částky bez DPH, 
po přiznání se vytvoří nový účet 549 na středisku Mlýnská (zpětné rozdělení do jednotlivých 
středisek je nemožné – nelze ani nějakým jednotným poměrem) a tam se objeví zbytek nákladů 
z kráceného DPH (Tj, 0,74 % z částky DPH). Je třeba tedy pohlížet na hospodaření v rámci celku, 
nejen jednotlivých středisek. Mimo jiné je také středisko Mlýnská hlavním střediskem, tudíž se dá 
už předem předpokládat, že se může dostat do mínusových položek. Zastřešuje všechna další 
střediska – jeden ředitel, ekonomka, údržbář, uklízečka apod. 

 

Dále jsme z provozního rozpočtu zvládli realizovat níže uvedené nenarozpočtované akce: 

• oprava a dovybavení pultu v muzejní kavárně 

• modernizace elektronického zabezpečovacího systému, servis zabezpečovacích ústředen 

• oprava žaluzií v knihovně 

• pasportizace bytové jednotky v budově Mlýnská 152 

• oprava židlí ve Velkém sále MěKS 

• revize, analýza a nastavení wi-fi sítí, nastavení sdílených uložišť na systému MS OneDrive 

• právní služby v rámci zavedení nové evropské směrnice GDPR 

• instalace zatemňovacího zařízení v sále knihovny 

• úpravy a vybavení dosud prázdných prostor po bývalém TIC pro potřeby knihovny 

 

Závěr 
Celkový hospodářský výsledek MěKS Tišnov za rok 2018 činí 58.637,59 Kč. Na konci roku jsme 

také čerpali rezervní fond na leasing za vozidlo Opel, u kterého dosáhly náklady za období leden 

až prosinec do výše 162.974,29 Kč. Dále jsme z rezervního fondu čerpali v rámci rozvoje 

organizace na středisku Knihovna částku 80.014,82 Kč za účelem rozšíření služeb, které nyní 

odpovídají aktuálním požadavkům organizace a klientů knihovny.  
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Zpráva za středisko Sekretariát 
 

 

 

 

Dramaturgie 
Kulturní produkce MěKS–Sekretariát se koncentruje na hudební a divadelní představení. 

Program vytváří ředitel MěKS a jeho zástupkyně (v roce 2018 Jan Brdíčko a Alena Ochrymčuková) 

a externisté. Takto je zajištěno co nejširší žánrové pokrytí pro různé věkové kategorie. Samostatné 

akce MěKS Sekretariát jsou uvedeny v tabulce níže.  

Programová nabídka MěKS v roce 2018 opět nabídla bohatý program. Do Tišnova zavítala 

řada renomovaných umělců a kapel, ze kterých můžeme připomenout například tyto: Iva Bittová, 

Barbora Poláková, Jasná páka s Davidem Kollerem, Sto zvířat, AG Flek, Vlasta Redl, 4tet s Jiřím 

Kornem atd. Střediska MěKS pokrývají široké žánrové rozpětí; úspěšnost dramaturgie dokládá 

návštěvnost akcí, cyklů a filmových projekcí; např. Reprezentační ples města Tišnova, Divadelní 

předplatné MěKS, cyklus Kruh přátel hudby apod. 

Stejně jako v roce 2017 i v roce 2018 jsme navázali na dobrou spolupráci se Zahrádkou 

U Palce, která je v rámci Tišnova cenným venkovním prostorem pro několik stovek návštěvníků. 

Letní koncerty mají stabilní návštěvnost tendenci loňské velké účasti (250-500 osob) a sjíždí se 

na ně jak lidé ze širšího okolí, tak samozřejmě Tišnováci sami.  

MěKS každoročně zajišťuje velké kulturní akce regionálního významu s počtem 

návštěvníků od 500 až 4.000. Největší indoorovou akcí je reprezentační ples města Tišnova. 

Čtrnáctý ročník plesu města Tišnova pod organizační záštitou Městského kulturního střediska 

zaznamenal tradičně velký návštěvnický ohlas. Hlavní hvězdou plesu bylo vokální uskupení 4tet. 

Ples byl na špičkové audiovizuální úrovni kulturní produkce. Organizace plesu se však nevyhnula 

smutné záležitosti komunikační neshody mezi organizátorem plesu a nájemcem prostoru. 

Nicméně věříme, že v této záležitosti nalezneme vhodné řešení problému. MěKS tuto akci realizuje 

pouze svépomocí, ani dílčí činnosti si nezařizuje externě (z finančních důvodů), což znamená 

zvýšenou motivaci všech zaměstnanců a brigádníků, kteří na akci pracují rádi.  

Městské kulturní středisko zajišťuje také organizaci trhových slavností. Jde především 

o předvádění tradičních kulturních zvyků a obyčejů podhoráckého regionu, přehlídky dovedností 

dětí místních školek a škol, ale jde i o zapojení návštěvníků, např. do zpěvů a tanců. Vystoupení 

jsou vhodně tematicky doplněna profesionálními koncerty a divadly (cimbálové či dechové 

muziky, divadla). Do slavností se zapojují školy, školky, ale také volnočasové spolky. Spojení 

profesionálních a amatérských souborů vytváří inspirativní prostředí jak pro diváky, tak pro 

účastníky. Slavnosti se konají se čtyřikrát ročně – na masopust, v létě (historická trhová slavnost), 
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na podzim a před Vánocemi (Adventní jarmark škol). Koordinací trhových slavností byla v roce 

2018 pověřená Lenka Šebečková. Největší trhovou slavností byla tradičně letní trhová slavnost, 

jejímž tématem byla oslava stoletého výroční vzniku samostatného československého státu. 

Ačkoliv byla akce co do programové nabídky atraktivní, na její nízké návštěvnosti se podepsalo 

parné letní počasí. Akce se odehrávala na náměstí (koncerty, historické scénky, tance apod.), 

z něhož se průvodem za zvuků dechovky přešlo do areálu tišnovské nemocnice. V parku bývalého 

sanatoria se uskutečnil koncert skupiny Melody Gentleman vč. módní přehlídky dobových oděvů. 

Jedním z vrcholů kulturního dění „venku“ byly tradičně Svatováclavské hody. Hlavní 

hvězdou sobotního kulturního programu byl písničkář Vlasta Redl se svou skupinou. Akce však 

dala prostor i místním umělcům – tradičního programu se skvěle zhostila jako každý rok Katolická 

vzdělávací jednota. Program byl zaměřen dále na podporu folklórních tradic (vystoupení stárků, 

hodová taneční zábava). Stánkový prodej trhu opět podléhal přísnému výběru z hlediska 

nabízeného sortimentu a jeho prezentace. Kritériem byl důraz na tradiční výrobky, řemeslnou 

a rukodělnou výrobu.  

  V roce 2018 MěKS pokračovalo v rozvoji komunitních programů vlastní produkce 

(hudební a filmové kvízy, večery s vínem, edukativní hudební večery V. Seyferta, Virtuální 

univerzita třetího věku apod.). 

Mezi zavedené cykly patří dnes již čtvrtým rokem Divadelní předplatné MěKS Tišnov 

čítající 6 divadelních představení. Dramaturgie cyklu reflektuje současnou dramatickou tvorbu 

i klasické tituly, dává prostor profesionálům i šikovným amatérům. Divadelní předplatné nabízí 

vysoce kvalitní představení, která jsou důkladně vybírána na základě osobního hodnocení 

dramaturga MěKS. Priorita nejvyšší kvality a rozmanitosti hudebních se týká koncertů v rámci 

Kruhu přátel hudby. K dlouhodobým cílům patří navrácení prestiže a oblibu KPH u širokého 

publika. Stejně jako v minulé sezóně MěKS získalo dotaci od Českého hudebního fondu pro sezónu 

2018/2019. 

V rámci dramaturgie a produkce jsme v roce 2018 úzce spolupracovali s významnými 

tišnovskými kulturními aktéry: Continuum Vitae, Podhoráckým muzeem, Katolickou vzdělávací 

jednotou, Inspirem, RC Studánka, ZUŠ Tišnov atd.  
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Tabulka níže dokládá akce, které se uskutečnily pod pořadatelem MěKS (Sekretariát): 

 

10.01. KPH Linha Singers 

25.01. divadlo DEJA VU 

14.2. KPH Martin Krajíček trio 

22.2. divadlo Svět podle Prota 

1.3. koncert AG Flek 

9.3. koncert Undistortion 

14.3. KPH Aleš Tvrdík 

15.3. divadlo Chanson 

9.4. listování Listování – můj syn 

11.4. KPH Ostrý a Ježková 

19.4. divadlo Karasovo divadlo 

27.4. koncert Cirkus Problem  

18.5. koncert Patrik Kee 

23.5. KPH TIKO 

24.5. divadlo Hrdý budžes 

31.5. koncert Ensemble FLAIR 

15.6. koncert Iva Bittová 

29.6. koncert Najva Ensemble 

1.7. koncert Ha Kapela 

20.7. koncert Barbora Poláková 

9.8. koncert Jasná Páka 

17.8. koncert První Hoře + Ladě 

31.8. koncert 100 zvířat 

19.9. koncert Tara Fuki 

5.10. přednáška Jiří Grygar 

25.10. koncert Wolf Lost in the Poem 

27.10. koncert Tišnovský komorní orchestr 

31.10. KPH OK duo percussion 

5.11. divadlo Listování 

21.11. KPH Hlas Kontra Bas 

24.11. akce Swap 

8.12. koncert Ha Kapela: Vánoční koncert 

12.12. KPH Daniel Skála 

17.12. koncert Žalman Vánoční 

20.12. divadlo Manželské vraždění 

26.12. koncert TIKO 
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Zpráva za středisko Kino 

 

 

Rok 2018 byl z hlediska návštěvnosti kin úspěšný. A tišnovské kino nebylo výjimkou. Mohou za to 

divácky vděčné tituly a částečně také snaha o co nejvíce pružnou a promyšlenou dramaturgii. 

Oproti předcházejícímu roku jsme zaznamenali opět nárůst návštěvnosti, a to dokonce navzdory 

faktu, že větší část měsíce května bylo kino uzavřené z důvodu budování klimatizace sálu. 

V roce 2018 kino navštívilo více jak 25 800 čistě filmových diváků (včetně dopoledních 

projekcí pro školy). K tomu je dále nutné přičíst návštěvníky divadelních představení pro školy či 

veřejnost, besedy typu přednášek RNDr. Jiřího Grygara, CSc. či návštěvy cestovatele Dana Přibáně 

(Velká cesta domů) a další nefilmové akce. 

 

Nejúspěšnějšími filmy v roce 2018 byly: 

 

• Čertí brko – 2030 diváků (včetně školních představení) 

• Bohemian Rhapsody – 1807 diváků 

• Po čem muži touží – 1763 diváků 

• Čertoviny – 1021 (včetně školních představení) 

• Tátova volha – 1010 

 

Hlavním devízou dramaturgie jedno-sálového kina je různorodost. V roce 2018 se nám krom čistě 

filmových představení povedlo uspořádat řadu akcí, které vybočují z běžného rámce vnímání 

kina. Uvedeme některé z nich: 

 
• na konci ledna to bylo například představení NASLEPO! (S láskou Vincent); 

• dopolední představení pro děti Divadla METRO: Na výletě v iSvětě (unikátní černé divadlo); 

• 12. února v rámci Týdne manželství projekce filmu Nerodič s následnou besedou; 

• 16. února jsme hostili projekci Camino na kolečkách s účastí tvůrců (Oblastní charita Tišnov); 

• cestovatelská beseda pro školy paní Kateřiny Motani na konci února; 

• v polovině března probíhal festival Jeden svět (a týden následných dopoledních projekcí pro školy); 

• filmová přehlídka Expediční kamera; 

• 25. 3. jsme téměř vyprodali dětské divadelní představení pro veřejnost Včelí medvídci; 

• 25. 5. naše kino s besedou navštívil RNDr. Jiří Grygar, CSc. (ještě jednou pak v říjnu); 

• 19. 6. k nám zavítalo LiStOVáNí a dopoledne herci odehráli dvě přestavení pro mladší a starší děti; 

• 21. 6. jsme uspořádali další Filmový kvíz o ceny; 

• na konci školního roku jsme měli pro děti k filmu nachystané dárečky od společnosti Vitar; 

• sezonu na letním kině jsme zahájili opět cyklem NASLEPO!; 

• v letním kině se nám osvědčil také cyklus Vary ve vašem kině (artové filmy); 

• rekordy v letním kině trhaly „kultovky“ Vinnetou a především Pulp Fiction: Historky z podsvětí;

 (225 diváků – nevíce diváků za posledních 5-6 let); 

• minimaraton Mamma Mia! v červenci; 

• premiéra filmu Jan Palach s předfilmem – filmovým týdeníkem z dramatického týdne roku 1968; 
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• v říjnu další divadélko pro veřejnost Jů a Hele – Veselá pouť; 

• vyprodaná (a reprízovaná) projekce historických filmu o Tišnově s klavírním doprovodem ve

 spolupráci s Continuum Vitae a Podhoráckým muzeem; 

• Archa světel a stínů – po filmu beseda s režisérem; 

• Frankenstein – divadelní záznam v kině; 

• výstava fotografií začínající Íránské fotografky ve foyer kina; 

• Halloweenský klystýr – tři hororové celovečeráky + tři krátké filmy a tematická výzdoba foyer; 

• SnowFilmFest – tradiční zimní běh festivalu outdoorových filmů; 

• Dan Přibáň: Velká cesta domů – známý cestovatel a propagátor dvoutaktních motorů; 

• Silvestrovský špekáček – tradiční pásmo večerníčků na LK, opékání špekáčků a ohňostroj. 

 

 

CO SE V ROCE 2018 PODAŘILO:  

• vybudování klimatizace v sále kina (během května); 

• výmalba foyer před pokladnou, pruh magnetické barvy s tabulovou černí na umisťování

 plakátů, retro žárovky, velká monstera a doplnění prostoru dubovou poličkou na plakáty

 a malou skříní; 

• dubová replika původních kyvných dveří ve foyer s bezpečnostním sklem; 

• postupné vylepšování kiosku a šatny – retro žárovky, skříňka pod umyvadlem, regál; 

• výmalba schodiště do promítárny a nátěr zábradlí; 

• vlastní pokladní systém pro správu prodejů v kiosku; 

• betonová stěrka na sloupech ve velkém foyer, nátěr topných těles a trubek; 

• postupné zabydlování „velkého“ foyer – klavír, květiny; 

• vyřešili jsme řadu technických obtíží – problémy s maskovací oponou, pomalým

 platebním terminálem, pro zrychlení úklidu popcornu mezi filmy jsme pořídili zádový

 vysavač a experimentujeme s pevnými kelímky na popcorn; 

• profesionální vyčištění koberce a čalounění všech sedaček v sále; 

• zlepšování prezentace kina na sociálních sítích a nová podoba programového plakátu kina. 

 

 

LETNÍ KINO:  

Díky promyšlené dramaturgii navštívilo kino více diváku, jak v roce minulém. Stále ale platí, že lze 

promítat filmy pouze z Blu-ray či DVD. Nejde tedy o premiérové tituly, ale o filmy, které na daných 

nosičích vycházejí s několikaměsíčním zpožděním. Letní kino doplácí na zchátralé vybavení. 

Přestože je cítit velký zájem veřejnosti, je letní kino limitováno nevyhovujícím prostředím, 

zázemím (WC) a technologií, přičemž i cena lístku toto musí reflektovat, a tudíž se mnohdy 

nezaplatí ani půjčovné filmu. Potřeba rekonstrukce letního kina je nutná a neodkladná! 

 

 

PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ:  

Během většiny roku 2018 byl provoz Kina Svratka bohužel stále závislý pouze na jednom 

pracovním úvazku a týmu brigádníků (pokladní/promítač/uvaděčka). Tato provizorní situace se 

ale od 1. 1. 2019 zlepší a přibude 0,5 úvazek provozního technika. 30. 11. 2018 podal výpověď 

vedoucí kina Filip Navrátil.  
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TYP POČET NÁVŠTĚVNÍKŮ 

FILMOVÁ PŘEDSTAVENÍ VEŘEJNOST 22 832 

ŠKOLNÍ PŘEDSTAVENÍ: 3 177 

DIVADLO:  822 

FESTIVAL JEDEN SVĚT: 1 319 

LETNÍ KINO: 1 047 

DOPROVODNÝ PROGRAM: 482 

  

DOHROMADY NÁVŠTĚVNÍKŮ ZA VŠECHNA 
PŘEDSTAVENÍ: 

29 679 

 

 

 

 

Obrazová příloha 
 

              

Obrázek 1 Plakát Pulp Fiction          Obrázek 2 Plakát Letní kino 
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Obrázek 3 a 4 Halloweenský klystýr  

 

          

Obrázek 5 Jiří Grygar          Obrázek 6 Historický film o Tišnově  
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Zpráva za středisko Galerie Jamborův dům 

 

 

Galerie Josefa Jambora – Přehled činnosti v roce 2018 

Do zrekonstruované Galerie Josefa Jambora se koncem roku 2017 vrátil soubor obrazů, grafických 

listů a kreseb akademického malíře Josefa Jambora, který byl v průběhu roku 2018 podroben 

restaurátorskému průzkumu, jehož výsledky jsou zpracovávány formou protokolů se záznamy 

o současném stavu uměleckých děl, jež tvoří základ tzv. Tišnovské sbírky.  

V lednu 2018 došlo ke změně na postu vedoucí galerie, na němž dosavadní vedoucí kurátorku 

Mgr. Anitu Somrovou nahradila PhDr. Marta Sylvestrová. Od dubna 2018 začala v galerii působit 

na postu lektorky Mgr. Radka Kaclerová.  Výstavní program byl orientován na proměny krajiny 

a skutečnosti v tvorbě současných umělců. Od února do května se konala výstava uměleckých 

fotografií Ireny Armutidisové Horizonty mlhy, na niž od června do poloviny října navázala výstava 

Petra Kvíčaly Ornament krajiny. Zatímco náměty Ireny Armutidisové se vztahovaly k nedalekému 

ostrovačickému regionu, výstava Petra Kvíčaly oscilovala mezi jeho ranými reálnými tišnovskými 

motivy, v nichž autor začínal pracovat s principy rytmu a řádu v krajině, a současnou vrcholnou 

malířskou geometricky abstraktní tvorbou. Dvě výstavy v galerii byly zaměřeny na prezentaci díla 

Josefa Jambora, jež nejprve uvedly pod názvem Neznámý Jambor autorovu rozmanitou ranou 

tvorbu a jeho impresionisticky zaměřené práce z dvacátých a třicátých let,  v závěru roku 2018 

pod názvem Souznění s krajinou – Tišnovská sbírka byla prezentována Jamborova vrcholná 

malířská díla z let čtyřicátých až 1. pol. šedesátých let, jež prošla jeho soubornými výstavami 

v Domě umění v Brně (1959 a 1974), která na sklonku svého života věnoval darem městu Tišnovu. 

 

Doprovodné programy k výstavám 

Ve spolupráci s lektorkou Mgr. Radkou Kaclerovou a externími lektorkami Magdou Strouhalovou 

a Lucií Zamazalovou došlo v galerii k vytvoření nového systému doprovodných programů 

k výstavám, zaměřeného na všechny cílové skupiny návštěvnického spektra: dospělí, senioři, 

studenti, žáci a předškolní děti z mateřských škol a rodiče s dětmi. Největší úspěch zaznamenaly 

animační doprovodné edukační programy pro MŠ, ZŠ I. a II. stupeň, střední školy v návaznosti na 

školní osnovy, vytvořené Radkou Kaclerovou, nabízené také jako bonus i v anglickém jazyce 

v rámci školní výuky angličtiny. Všem věkovým skupinám jsou od dubna nabízeny 1x měsíčně 

anglické výtvarné dílny a 1x za měsíc sobotní výtvarné dílny pro rodiče s dětmi. V průběhu 

prázdnin proběhly poprvé v historii galerie letní Art Campy: Krajinou! s Mgr. Tomášem 

Rybníčkem a Ornament v krajině s Radkou Kaclerovou. 
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Spolupráce s tišnovskými kulturními institucemi a spolky 

Galerii se podařilo rozvinout pravidelnou spolupráci s tišnovskými kulturními institucemi, 

školami a spolky. K úspěšným akcím spolupořádaným s Městskou knihovnou v Tišnově patřily 

akce: Setkání s Andersenem, Vítání prvňáčků a Knihy mého srdce – Svět Astrid Lindgrenové. 

S Muzeem města Tišnova galerie uspořádala akce Básnění o mlze a Módní přehlídka. V galerii 

proběhl křest publikace Vzpomínky Jana Šmardy vydané nakladatelstvím Sursum. Ve spolupráci 

se Spolkem přátel J. Jambora se uskutečnil pořad Básnění o mlze, výlet na Klucaninu s výkladem 

doc. Jana Laciny v rámci prázdninového Artcampu a podzimní výlet do míst Jamborovy 

krajinomalby s doc. Janem Lacinou. Před Vánoci se v galerii uskutečnilo spuštění webu 

www.josefjambor.cz , jehož vznik byl podpořen finanční dotací města Tišnova pro Spolek přátel 

JJ. 

Vizuální styl galerie 

Nová vizuální identita GJJ spočívá ve vytvoření jednotného vizuálního stylu, jehož autorem je 

mladý grafický designér Pavel Coufalík. Základem vizuálního stylu je písmo Jambor, od něhož se 

odvíjí nové logo GJJ, plakáty a doprovodné programy galerie, plotry, bannery a orientační 

piktogramy.  

Financování činnosti galerie 

Ačkoliv vstup do galerie je i nadále zdarma, přistoupili jsme od června 2018 v důsledku snahy o 

dofinancování doprovodných programů galerie k zavedení dobrovolného vstupného na výstavy, 

jehož výtěžek činí od června do prosince 10.067 Kč a v novém školním roce od září 2018 také k 

zavedení vstupného na doprovodné programy pro školy, jehož výtěžek od září do listopadu činí 

6340 Kč. V rámci prázdninových Art Campů činily účastnické platby 22.700 Kč. Vedoucí GJJ 

zpracovala dvě grantové žádosti na dofinancování rozpočtu galerie. Ačkoliv žádost o grant na 

podporu a rozvoj regionální kultury JmK Brno nebyl v roce 2018 neudělen, podařilo se galerii 

získat alespoň příslib dotace na rok 2019 za předpokladu rozvoje doprovodných programů pro 

děti a mládež a tradiční a lidové kultury v regionu. V září byla odeslána žádost o grant MK ČR na 

finanční krytí výstavy Marka Thera Domovina / Heimat, kterou GJJ plánuje uspořádat v roce 2019, 

výsledek grantového řízení MK ČR bude oznámen v březnu r. 2019. 

Návštěvnost, ohlasy 

V průběhu roku 2018 došlo v galerii k navýšení návštěvnosti z cca 800 – 1000 návštěvníků / rok 

na téměř 2500 návštěvníků / rok, došlo k rozšíření členů sociální komunity na Facebooku z 461 

v lednu 2018 na 606 v prosinci 2018. Činnost GJJ byla reflektována pozitivními ohlasy 

v Tišnovských novinách. 

 

 

 

http://www.josefjambor.cz/
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leden  návštěvnost 

1. - 14. 1. výstava Neznámý Jambor návštěvnost 122 

6.1.  Tříkrálové tvoření výtvarná dílna s Evou Strouhalovou 20 

Facebook: 467 likes   

únor   

10. 2.  vernisáž Horizonty mlhy 60 

11. 2. - 28. 2. výstava Horizonty mlhy 54 

březen   

3. 3. O mlze ve verších, literárně-hudební pořad 40 

24. 3. Velikonoční kuropění, výtv.dílna s Evou Strouhalovou 8 

1. 3. - 31. 3. výstava Horizonty mlhy návštěvnost 43 

duben   

6.4. Večer s Andersenem, akce s MK pro děti 38 

4. 4.     11.45 - 13.15 Gymnázium 1. A) výtvarná dílna R.K. 16 

4.4.    13.45 - 15.15  Gymnázium 1. A  výtvarná dílna R.K. 16 

5. 4.    8.45 - 10.30  Gymnázium, kvarta, výtvarná dílna R.K. 16 

6. 4.    8.50 - 10.30 Gymnázium, 2. B, výtvaná dílna R.K. 16 

6. 4.    11.45 - 13.15 Gymnázium 1. B, výtvaná dílna R.K. 16 

9. 4.  13.45 - 15.15 Gymnázium 2. A, výtvaná dílna R.K. 14 

12. 4.  8.50 - 10.30 Gymnázium, kvarta, výtvaná dílna R.K. 16 

14. 4. O krajině, přednáška Irena Armutidis 28 

17. 4. ZaHRAda, výtvaná dílna R.K. 27 

28. 4. výtvarná dílna KRAJ i NA s Magdou Strouhalovou 8 

1. 4. - 30. 4.     výstava Horizonty mlhy návštěvnost 41 

květen   

1. 5. Básnění v ulicích Tišnova - Guerilla Poetring, M.S. + R.K. 7 

2. 5. ZŠ 28. října, R. K. 27 

3. 5. výtvarná dílna Gymnázium R.K. 16 

9. 5. Anglické horizonty mlh, R. K. 6 

10. 5. architektonický kroužek Inspiro Tišnov, R.K. 10 

15. 5. ZŠ Smíškova, R. K. 20 

16. 5. lesní školka v Lomničce, R. K. 20 

17. 5. ZŠ Žďárec, R. K. 18 

18. 5. Anglické horizonty mlh, R.K. 9 

21. 5. ZŠ Smíškova, R. K. 21 

22. 5. ZŠ Smíškova, R. K.  22 

26. 5. výtvarná dílna Krájíme krajinu, Magda Strouhalová 15 

27. 5. Módní poklady první republiky, akce GJJ s Muzeem 47 

1. 5. - 31. 5. výstava Horizonty mlhy návštěvnost 44 

červen   

1. 6. VIP raut vedení města k otevření parku 25 

3. 6. SURSUM křest knihy M.Klepáček, J.Lacina 60 

10. 6. vernisáž Petr Kvíčala - Ornament krajiny 145 

10. 6. výtvarná dílna RK při vernisáži P. Kvíčaly 25 
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15. 6. Reshaping Ornament - s Radkou K. 8 

16. 6. Moc ornamentu, výtvarná dílna s Lucií Zamazalovou  10 

22. 6. Crystalline Ornament - s Radkou K. 10 

25. 6. Vítání prvňáčků + výtvarná dílna Radky K. v GJJ 95 

11. 6. - 30. 6. P. Kvíčala "Ornament krajiny" návštěvnost 33 

Facebook  30. 6. 2018                         536 likes   

červenec   

1.7. - 31. 7. P. Kvíčala "Ornament krajiny" návštěvnost 72 

Facebook 31. 7. 2018                       552 likes   

srpen   

8. - 10. 8. Art Camp Krajinou!, TR 7 

27. - 31. 8. Art Camp Ornament v krajině, RK 12 

28. 8. Povídání s Petrem Kvíčalou ve výstavě 34 

1. 8. - 31. 8. P. Kvíčala "Ornament krajiny" návštěvnost 66 

Facebook 31. 8. 2018                       570 likes   

září   

18.9. Flow P.Kvíčaly anglická dílna s R.K. 5 

19.9. MŠ  Humpolka 18 

24.9. MŠ Předkláštěří 18 

25.9. MŠ Humpolka 18 

26.9. MŠ Humpolka 13 

27.9. MŠ Humpolka 11 

30.9. Dialog s architekturou, sobotní dílna s Lucií Z. 5 

1.9. - 30. 9. PK Ornament krajiny návštěvnost 62 

Facebook 30. 9. 2018                 581 likes   

říjen   

1.10. Gymnázium Tišnov 16 

2.10. Gymnázium Tišnov 16 

2.10. Gymnázium Tišnov 16 

2.10. ZUŠ Tišnov Klára Jírovská 10 

2.10. ZUŠ Deblím 15 

3.10. Gymnázium Tišnov 16 

3.10. Gymnázium Tišnov 16 

4.10. Gymnázium Tišnov 16 

4.10. ZŠ Ždˇárec  8 

5.10. ZŠ 28. října 25 

7.10. výtvarně-divadelní dílna Kláry Jírovské 2 

9.10. Optical Illusion P.K. anglická dílna Radky K. 5 

10.10. ZŠ 28. října 21 

14.10. Dernisáž výstavy Ornament krajiny - Dialog OCH a PK 16 

1.-14. 10. PK - Návštěvnost P. Kvíčala Ornament krajiny 59 

27.10. Souznění s krajinou JJ Tišnovská sbírka, vernisáž 65 

27.-31. 10. Návštěvnost Jambor Souznění s krajinou 50 

Facebok 31. 10. 2018       590 likes   



 

Stránka 16 

 
 

listopad   

7. 11. MŠ Humpolka 21 

12. 11. MŠ Humpolka 15 

10. 11.Vycházka s Janem Lacinou do míst krajinomaleb J.J. 11 

13.11. Otisk krajiny v duši, anglická dílna Radky Kaclerové 6 

14. 11. MŠ Humpolka 14 

17. 11. Obloha aneb: Namaluj mi obláček! Sobotní dílna Lucie Z. 10 

19. 11. MŠ Humpolka 12 

27.11. Knihy mého srdce Astrid Lindgrenová 100 

30. 11. ZŠ Chudčice  18 

30. 11. oslava narozenin 13 

1. - 30. 11. Návštěvnost Jambor Souznění s krajinou 75 

Facebook 30. 11. 2018  600 likes   

prosinec   

11.12. skupina knihovna 25 

11. 12. Lidé na cestě krajinou, anglická dílna Radky Kaclerové 7 

14. 12. spuštění webu www.josefjambor.cz 15 

15. 12. Strom, stromek, stromeček, sobotní dílna Lucie Z. 10 

15. 12. Kouzlo vánoční - Lucie Z. a Radka K. 22 

1. - 31. 12. Návštěvnost Jambor Souznění s krajinou 97 

Facebook 31. 12. 2018  606 likes   

celkem 2 476 
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Obrazová příloha: 

 

Obrázek 4 Výstava Ireny Armutidisové 

 

 

Obrázek 5 Výstava Petra Kvíčaly 

 

 

Obrázek 6 Výstava Josefa Jambora 
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Zpráva za středisko Muzeum 
 

 

  

 

 

 
 

 
Muzeum během roku 2018 pořádalo 6 větších výstav (Fotograf František Wágner, Živé město, 

Dámská móda za první republiky, Copuli Lapidum – po stopách středověkých hradů na Tišnovsku, 

Mykokosmos – houby a houbaření na Tišnovsku, Technická hračka včera a dnes. V muzejní 

kavárně se uskutečnily výstavy menšího rozsahu (Výstava fotografií Petra Daniela, Výstava 

fotografií Josefa Permedly a (NE)BEZPEČNÉ HRY, výstava fotografií). Konalo se zde také 24 

doprovodných akcí.  

Na přípravě výstav a kulturně vzdělávacích aktivit muzeum spolupracovalo s odbornými 
pracovníky Podhoráckého muzea, Technického muzea v Brně a s pracovníky Mezinárodního 
domu umění pro děti Bibiana Bratislava. Nově se rozvinula spolupráce s Moravskou galerií v Brně.  
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SEZNAM VÝSTAV 2018 

Období Název 

25. 11. 2008 – 14. 1. 2018 Fotograf František Wágner a Tišnov 

27. 1. 2018 – 31.3.2018 Živé město 

2. 3. 2018 – 10. 4.2018 Výstava fotografií Petra Daniela 

14. 4. 2018 – 10. 6. 2018 Dámská móda za první republiky 

14. 6. 2018 – 2. 9. 2018 Copuli lapidum. Po stopách středověkých hradů na Tišnovsku 

8. 9.2018 – 4. 11. 2018 Mykokosmos. Houby a houbaření na Tišnovsku 

8. 9. 2018 – 4. 11. 2018 Výstava fotografií Josefa Permedly 

10. 11. 2018 – 13. 1. 2019 Technická hračka včera a dnes 

10. 11. 2018 – 13. 1. 2019 (NE)BEZPEČNÉ HRY, výstava fotografií 
 

 

SEZNAM DOPROVODNÝCH AKCÍ 

14. 1. 2018 Tři prasátka (Divadlo pro nejmenší) 

18. 1. 2018 Tišnovské tóny na vinylu  

11. 1. 2018 Route 66 

19. 1. 2018 Večer s vínem 

27. 1. 2018 Živé město vernisáž 

1. 2. 2018 Peru – magické Andy 

11. 2. 2018  Tajemství jazyků lásky 

14. 2. 2018 Deskové hry 

22. 2. 2018 Muzejní bazárek 

2. 3. 2018 Vernisáž fotek Petra Daniela 

6. 3. 2018 Pěšky a stopem Novým Zélandem 

23. 3. 2018 Večer s vínem 

5. 4. 2018 Ladakh putování malým Tibetem 

21. 4. 2018 Muzejní bazárek 

11. 5. 2018 Večer s vínem 

27. 5. 2018 Módní poklady první republiky 

14. 6. 2018 Copuli lapidum vernisáž 

8. 9. 2018 Mykokosmos vernisáž 
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4. 10. 2018 Léčivé a jedlé houby, přednáška 

18. 10. 2018 Světová poezie v české hudbě 

4. 11. 2018 Houbový Halloween 

15. 11. 2018 Opravdu české blues 

23. 11. 2018 Večer s vínem 

 

Ekonomická bilance kulturních akcí za rok 2018 

V uplynulém roce 2018 Muzeum města Tišnova dosáhlo celkových výnosů z prodeje vstupného 

ve výši 136 000 Kč při návštěvnosti 3844 osob. Nejvyšší návštěvnosti dosáhla výstava Technická 

hračka včera a dnes.  

Jak je patrno z následující tabulky, výnosy ze vstupného mají za poslední tři roky vzestupný 

charakter, od roku 2015 došlo k navýšení o 108 %.  

 

Přehled vývoje návštěvnosti v letech 2011 – 2018  

Rok  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

 

Návštěvnost 

 

2 207  2 778  2 926 3 101 3 330 6735 5192 4185 

Výnosy / Kč 40 920,- 58 479,-  50 404,- 45 711,- 65 720,- 122 316, 

 

126 034,- 

 

136 800,- 
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Přehled návštěvnosti akcí a výnosů z akcí po měsících 

DATUM  TYP AKCE  

Název akce 

VÝNOSY 

CELKEM 

NÁVŠTĚVA 

CELKEM  

leden 

 

výstava Fotograf František Wágner a Tišnov 

3 228  142  

  

 

divadlo Tři prasátka 

4 050  92  

  

 

přednáška Tišnovské tóny na vinylu  

550  11  

  

 

přednáška Route 66 

880  11  

  

 

akce Večer s vínem 

3 200  16  

  

 

  Živé město vernisáž 

90  17  

únor 

 

přednáška Peru - magické Andy 

1 550  31  

  

 

přednáška  Tajemství jazyků lásky 

1 000  20  

  

 

akce Deskové hry 

0  15  

  

 

výstava Živé město 

4 262  151  

 

 

akce Bazárek 

250  21  

březen 

 

výstava Živé město 

5 508  174  

  

 

přednáška Pěšky a stopem Novým Zélandem 

1 300  26  

  

akce Večer s vínem 

3 250  13  

  

 

vernisáž Vernisáž fotek Petra Daniela 

0  16  

duben 

 

přednáška Ladakh putování malým Tibetem 

400  8  

 

 

akce Muzejní bazárek 

0  15  

  

 

výstava Dámská móda za první republiky 

3 312  181  

květen 

 

výstava Dámská móda za první republiky 

4 760  208  

  

 

akce Večer s vínem 

500  8  

  

 

akce Módní poklady první republiky 

2 240  50  
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červen 

 

vernisáž Copuli lapidum 

118  45  

 

 

výstava Copuli lapidum 

2 476  106  

červenec 

 

výstava Copuli lapidum 

3 264  164  

 

 

koncert Od renesance k baroku 

3 050  31  

srpen 

 

výstava Copuli lapidum 

5 952  188  

září 

 

výstava Mykokosmos 

10 130  222  

  

 

vernisáž Vernisáž Mykokosmos 

280  32  

říjen 

 

výstava Mykokosmos 

10 522  288  

  

 

přednáška 
Světová poezie v české hudbě 550  11  

listopad 

 

výstava Mykokosmos 

3 324  238  

  

 

akce Houbový Halloween 

4 860  81  

  

 

vernisáž Technická hračka včera i dnes 

1 135  67  

  

 

výstava Technická hračka včera i dnes 

20 916  676 

  

 

přednáška Opravdu české blues 

500  10  

  

 

akce Večer s vínem 

3 200  16  

prosinec 

 

výstava Technická hračka včera i dnes 

26 193  784  

 

Personální obsazení 

Během roku 2018 v Muzeu města Tišnova došlo k následujícím změnám v personálním 

obsazení.  Provozní kavárny Monika Brychtová ukončila pracovní poměr k 31. 12. 2018, přičemž 

byla od 7. 11. do 31. 12. v pracovní neschopnosti. Směny v kavárně byly během této doby pokryty 

brigádníky a zaměstnanci muzea. Ve výběrovém řízení na pozici provozního pracovníka kavárny 

byla vybrána Zuzana Kalná, která nastoupila 2. 1. 2019.  Na DPP spolupracovali s muzeem 

a kavárnou Kateřina Alexová, Saša Florianová, Anna Francová, Jana Řehořová, František 

Vejpustek, Filip Štourač, Barbora Dolínková, Jana Faltýnková, Václav Seyfert, Andrea Válčíková 

a Andrea Kartousová. 

 



 

Stránka 23 

 
 

Personální obsazení muzea k 31. 12. 2018 

Jméno zaměstnance pozice úvazek 

Mgr. Blanka Křížová  vedoucí muzea 1,0 

Monika Brychtová provozní kavárny 1,0 

Alena Navrátilová recepční, přípravářka výstav 0,5 

PaedDr. Dobroslava Fárníková recepční, přípravářka výstav, 

úklidové práce 

0,5 

 

 

Obrazová příloha: 

              

Výstava Dámská móda za první republiky 

 

  

Občerstvení na akci Halloween                                  Výstava Technická hračka včera a dnes 
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Propagační materiály k výstavám 
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Zpráva za střediska Tišnovská televize a Tišnovské noviny 

 

       

 

Činnost 
Středisko TN a TTV funguje na základě každodenní činnosti, jejíž výsledky se vykazují 
v pravidelných intervalech – u TN se jedná o měsíční periodicitu vydávání novin a u TTV je jednou 
týdně vygenerováno vysílání, které mapuje nejdůležitější akce odehrávající se v Tišnově a jeho 
okolí, a reklamního bloku s placenou inzercí, kulturními tipy a informacemi z města. Nově 
Tišnovská televize reaguje pružně na poptávku a jednotlivé reportáže zveřejňuje aktuálně na 
webu dříve, než je k dispozici týdenní vysílání na kabelové televizi. Tišnovská televize také 
spravuje svoji facebookovou stránku a YouTube kanál.  

Tišnovské noviny jsou již od roku 2013 měsíčníkem s pevnou základnou pravidelných 
přispěvovatelů, která stále roste, ale zároveň mají kmenového profesionálního redaktora, který 
svou činností pokrývá důležité a zajímavé informace, události nebo témata.  

Editorka TN kromě své běžné agendy shromažďování příspěvků, jejich seřazení a získávání 
doplňujících informací spravuje také portál www.kulturatisnov.cz, www.tisnovskenoviny.cz 
a facebookové stránky Tišnovských novin.   

 

Personální obsazení 
Zásadní personální změny se odehrály především v Tišnovských novinách – s rokem 2018 
vyměnila na pozici editorky Martinu Ochotnou Zlata Ptáčková. V listopadu podává výpověď 
vedoucí střediska MgA. Alena Ochrymčuková.  

Mezi distributory TN došlo jen k jedné změně – Nikola Srbová na pozici roznašečky skončila a její 
okruh přidal ke svému Luboš Dvořáček.   

Do týmu TTV přibyly nové posily – Tereza Lorenzová (kameramanka) a Mgr. Lucie Hřebíčková 
(redaktorka).  

Dodavatelsky začala s Tišnovskými novinami spolupracovat nová grafička Kateřina Válková, která 
přinesla do stávající grafické podoby výraznou změnu – nový layout.  

 

Stav k 31.12. 2018 pro TN:  

Příjmení Jméno Titul Funkce Středisko 
Druh 
smlouvy 

Velecká Ivana Bc. Korektorka TN a TTV fakturace 
Dvořáček Luboš - Distributor TN a TTV DPP 
Halamová Martina - Distributorka TN a TTV DPP 
Marušková Anděla - Distributorka TN a TTV DPP 

http://www.kulturatisnov.cz/
http://www.tisnovskenoviny.cz/
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Suchomel  Jakub - Distributor TN a TTV DPP 
Beneš Michal - Fotograf TN a TTV DPP 
Ondrová Denisa - Fotografka TN a TTV DPP 
Juříček Michal - Fotograf TN a TTV DPP 
Seyfert Václav Ing.  Redaktor TN a TTV DPP 

 

 

Stav k 31.12. 2018 pro TTV:  

Příjmení Jméno Titul Funkce Středisko 
Druh 
smlouvy 

Šmatelka Libor Mgr. 

Redaktor, 
dramaturg, 
kameraman TN a TTV PS 

Navrátil Pavel Ing. 
Kameraman, 
střihač, redaktor TN a TTV PS 

Ptáčková Zlata - 
editorka TN a 
TTV TN a TTV PS 

Badinová  Štěpánka - 
Redaktorka, 
moderátorka  TN a TTV DPP 

Beranová Kateřina Bc. 
Redaktorka, 
moderátorka  TN a TTV DPP 

Fiala Oldřich - 
Kameraman, 
střihač TN a TTV DPP 

Hřebíčková Lucie Mgr. 
Redaktorka, 
moderátorka TN a TTV DPP 

Kadlecová Marie Bc.  

Redaktorka, 
moderátorka, 
dokumentaristka TN a TTV DPP 

Lorenzová Kristýna - Redaktorka TN a TTV DPP 

Lorenzová Tereza - Kameramanka TN a TTV DPP 
Palaniyappan  Zuzana BcA. Moderátorka TN a TTV DPP 

Seyfert Václav Ing.  Redaktor  TN a TTV DPP 

 

Inzerce 

Výnosy z inzerce jsou trvalým zdrojem financí pro Tišnovské noviny a Tišnovskou televizi.  

Tišnovské noviny nabízejí inzerentům možnosti reklamy plošné, řádkové a vzpomínek. Z hlediska 

finanční relevantnosti je podstatná především první kategorie. Dlouhodobí inzerenti mohou 

dostat slevu 10 %, pakliže budou inzerovat ve více než šesti číslech TN ročně.  
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Ceny inzerce v TN pro rok 2018 jsou stejné jako v roce 2017 (ceny jsou včetně 21 % DPH):  

plošná inzerce cena (Kč) 

1/16 strany 480 

1/8 strany 840 

1/4 strany 1 810 

1/2 strany 3 260 

celá A4 6 050 

řádková inzerce   

1 řádek 90 

každý další řádek 40 

    

vzpomínka – fotka  110 

    

TTV   

inzerce vysílání 1 den 130 

inzerce vysílání 1 týden 610 

grafické úpravy 130 

videoreklama 1 týden 970 

videoreklama 1 měsíc 3 630 

 

Výnosy z plošné inzerce vypadají v porovnání s předchozími roky takto:  

   

  2015 2016 2017 2018 

leden 14590 20043 31367 14410 

únor 18970 19239 23966 24951 

březen 17330 28708 26501 29845 

duben 23220 28910 24274 27680 

květen 27960 25004 36675 43272 

červen 16140 19092 30420 21922 

červenec 10580 29668 55547 37056 

srpen 41968    

září 20420 36581 25809 37004 

říjen 21240 53736 17617 21682 

listopad 20600 36007 40668 39509 

prosinec 15820 35346 33441 20720 

 

Výnosy z plošné inzerce v Tišnovských novinách si drží podobnou tendenci ve srovnání 
s předchozími roky. V létě vyšlo dvojčíslo TN, tudíž je srpnové políčko prázdné.  

Prodejní cena výtisků Tišnovských novin stále zůstává 20,- Kč, zvýšení cen inzerce v roce 2018 
také neproběhlo.  
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Noviny dále disponují distribucí do trafik – obchody na jednom kusu TN získávají 10% provizi.  

Předplatné Tišnovských novin stále stagnuje na nízkém počtu odběratelů (v řádech jednotek).  

Posledním příjmem z TN jsou prodejní místa v přilehlých obcích – v Borači, Lomničce, Šerkovicích 
a Hradčanech. Každoročně se výnos z tohoto prodeje pohybuje kolem hranice 5000,- Kč.  

Inzerci lze objednat také ve formě výhodného reklamního balíčku, který kombinuje reklamu 
v Tišnovských novinách a v televizi: 

 

Typ inzerce Sleva 

plošná inzerce ve 2-5 číslech TN a v TTV 5% sleva 

plošná inzerce v 6 a více číslech TN a v TTV 15% sleva 

plošná inzerce ve 3-5 číslech TN 5% sleva 

plošná inzerce v 6 a více číslech TN 10% sleva 

 

 

Závěr a shrnutí 
Tišnovské noviny i Tišnovská televize jsou stálými a nejsilnějšími médii ve městě. Jejich tvář, 
kterou zaměstnanci MěKS stále vylepšují a usilovně pracují na jejím vývoji, je důstojná 
a všestranně pokrývající veškeré důležité informace nebo témata.  

Tišnovská televize pokračuje ve správném směru – kvalitní zpravodajství doplněné dokumentární 
tvorbou, pozvánkami, profesionálními záznamy ze zastupitelských setkání nebo aktuálně 
zpracovanou inzercí. Od loňského roku se příliš nezměnil fakt, že Tišnovská televize bohužel stále 
čeká na přestěhování do nových prostor (Mlýnská 152), což by mohlo nadále zlepšovat možnosti 
práce, natáčení a vysílání.   

Začátek i konec roku 2018 přinesl také významné personální změny. Nová editorka se aktivně 
a dobře etablovala i jako redaktorka v TTV, což smysluplně propojuje oba fragmenty střediska 
(TN i TTV). Proto v roce 2018 vidíme ve středisku ještě energičtější a profesionálnější výstupy, 
a do budoucna snad bude možno rozvinout jeho potenciál například v nových prostorách.    
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Zpráva za středisko Městská knihovna Tišnov 
 

 

 
 

 

Úvod 
 
Práce v knihovně je jistě krásná, rozhodně však ne poklidná. Práce v knihovně, kterou budujeme 
jako kulturní, vzdělávací a informační instituci, jako knihovnu, která je inspirujícím místem pro 
celoživotní zájmové vzdělávání a pro rozvoj kreativity, klade na zaměstnance mimořádné nároky. 
Tvořit knihovnu, která je lidem užitečná v každém údobí života, je složitý, nikdy nekončící proces 
hledání nových směrů. Neobejde se ani bez omylů či slepých odboček. Je však důležité najít vždy 
tu správnou cestu a hledat na ní nové inspirace. Pestrá a bohatá činnost knihovny je výsledkem 
práce celého kolektivu. Pokud někdo z nás přijde se zajímavým programem, musí ostatní kolegové 
zajišťovat běžný provoz v obou odděleních.  
 

 

Knihovnické a informační služby 
 

Kdo nás vyhledává – čtenáři a návštěvníci 
 
Klientelu knihovny tvoří občané města Tišnova a spádových obcí od šestiměsíčního dítěte 
po devadesátileté čtenáře v celkovém počtu 2 819, z čehož je 1 093 dětí do 15 let.  

Obě oddělení knihovny navštívilo v roce 2018 32 665 návštěvníků, kteří využili možnost 
vypůjčit si knihy, časopisy, tematické kufříky, stolní hry či mluvené slovo. Stejně jako v minulých 
letech došlo ke snížení počtu uživatelů bezplatného internetu – 1 126, což je o 580 méně než 
v roce 2017. Důvodem je jistě stále dostupnější možnost připojení k internetu v domácnostech 
i ve veřejných prostorách. Kulturních a vzdělávacích akcí, kterých se uskutečnilo 262, se 
zúčastnilo 16 439 návštěvníků. Výrazně se zvýšil počet uživatelů webových stránek – celkem 124 
484, počet čtenářů, kteří nahlíželi do svého čtenářského konta bylo 6 470. Čísla virtuálních 
návštěv svědčí o stále větší počítačové gramotnosti populace všech věkových kategorií. Toto 
potvrzuje také návštěvnost a sledovanost Facebooku knihovny.  
 
Co u nás klienti nacházejí 
 
Knihovna nabízí rozsáhlý výběr krásné i naučné literatury, novin i časopisů, AV médií, deskových 
her, tematických kufříků, přístup do sítě internetu a elektronických databází. Čtenářům 
i návštěvníkům poskytuje informace o literatuře, meziknihovní výpůjční službu, zpracování 
rešerší, nabízí vzdělávací i kulturní pořady a v neposlední řadě pak prostor pro relaxaci 
a setkávání různých věkových i sociálních skupin.   

Klasické využívání služeb knihovny nezůstává za virtuálním světem pozadu, o čemž svědčí 
přes 91 tisíc výpůjček. Zájem je nejen o „papírové“ knihy a časopisy, ale také o audioknihy, 
tematické kufříky a stolní hry. 
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Výpůjčky 
 
V roce 2018 bylo půjčeno 91 276 knih, časopisů, AV médií, stolních her a dalších materiálů, dále 
pak bylo vyřízeno 3 585 rezervací a 154 žádostí o meziknihovní výpůjční službu. Průměrný počet 
výpůjček na 1 čtenáře činil 32 sv. (svazků) za rok, denně knihovnu navštíví v průměru 248 klientů. 
 

 

Oddělení pro dospělé čtenáře 
 
Zpřístupňuje čtenářům a návštěvníkům široký výběr beletrie i cizojazyčné literatury, doporučené 
četby, komiksů, populárně naučné literatury různých oborů a časopisů, a to také v elektronické 
podobě. Registrovaní čtenáři si mohou knihy, časopisy i zvukové knihy půjčit domů, využít službu 
ODLOŽ, rozpůjčované knihy zarezervovat, případně požádat o Meziknihovní výpůjční službu. 
Nabízí komplexní služby a neformální prostředí s možnostmi relaxace i aktivního využití volného 
času či dalšího vzdělávání.  

V roce 2018 knihovna navázala na úspěšnou sérii přednášek o zdraví projektem „Rok 
s prožitkem a expresivní terapií“, na který jsme získali dotaci z MK ČR ve výši 19 tisíc korun. 
Oslovili jsme zkušené profesionály z oblastí imaginace, zahradní terapie, aromaterapie, 
muzikoterapie, harmonizace tibetskými mísami, dramaterapie, canisterapie, arteterapie 
a artefiletiky a biblioterapie. Jedenkrát měsíčně (s výjimkou letních prázdnin) byl uspořádán 
workshop, přednáška či seminář zabývající se daným druhem terapie.) 
V prostorách oddělení si návštěvníci mohli prohlédnout také 10 výstav (výstavu obrazů, 
dřevořezby a dřevěné figurky, skleněné figurky, textilní hračky, patchwork, ručně šité tašky, 
výstavu biblí a starých tisků, fotografií, keramiku). 

Klasické služby oddělení doplňuje celá řada dalších aktivit. Knihovnice realizují exkurze 
a besedy pro střední školy, cestopisné besedy, kulturní a vzdělávací programy, které se staly 
nedílnou součástí provozu oddělení. V roce 2018 bylo pro dospělou populaci uspořádáno 136 
akcí, které navštívilo více jak jedenáct tisíc zájemců z řad čtenářů i nečtenářů knihovny.  
V rámci projektu Salonky jsme uspořádali výlet do Hustopečí do mandloňového sadu spojený 
s ochutnávkou místních specialit. 

Univerzita volného času nabídla zájemcům o další vzdělávání 6 cyklů přednášek 
(Legendární evergreeny světové populární hudby, Genealogie II., Komunikace, Jak na stres, 800 
let farnosti sv. Václava v Tišnově).  

Ve Virtuální univerzitě 3. věku klienti zhlédli cyklus Gian Lorenzo Bernini – génius 
evropského baroka a České dějiny a jejich souvislosti II). Studenti VU3V se také zúčastnili dvou 
závěrečných seminářů – v Kutné Hoře a v Hodoníně, uskutečnil se také zájezd na hrad Bítov 
a zámek Vranov nad Dyjí a Uherčice. 

Tradičně také pokračoval kurz trénování paměti. Pro velký zájem z řad veřejnosti 
probíhal ve dvou liniích – pro začátečníky a pokročilé.  

S cestovatelskými přednáškami se naši návštěvníci mohli podívat do mnoha krásných 
koutů planety Země, ať už to byly ty domácí (Česko), často navštěvované (Toskánsko, Mallorca) 
anebo ty vzdálené a divoké (Island, Himálaj, Antarktida). Ve spolupráci se spolkem Continuum 
Vitae jsme se vydali po stopách archeologických nálezů v Tišnově, zjistili zajímavosti o propojení 
brněnské architektury s evropskou, a to napříč všemi slohy a nahlédli na Tišnovsko mezi 
romanikem a gotikou.  
Vznik samostatné republiky jsme si připomněli poutavou přednášku Dany Šimkové.  
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Také víkendové kurzy kreslení pravou mozkovou hemisférou, které pořádáme již třetím 
rokem, se setkaly s velkým zájmem. V rámci „Tužky“ jsme kreslili nácvikový portrét, portrét 
známé osobnosti, a nakonec portrét sami sebe nebo někoho ze své rodiny. V dalším kurzu, Světla 
a stíny, prostor a perspektiva, jsme se učili správně vnímat světlo a stín, probrali základy 
perspektivy a prostoru a naučili se je přenášet na papír. 

Během roku se zájemci mohli zúčastnit také zájezdu na tři divadelních představení – 
West side story, Vitka a Skleněný pokoj. Překrásný kulturní zážitek si odnášeli návštěvníci 
koncertu Spirituál kvintetu a Dagmar Peckové, který se uskutečnil v jeskyni Výpustek 
v Moravském krasu. 

Ve spolupráci s dalšími organizacemi v Tišnově proběhli zajímavé akce – v Národním 
týdnu manželství nabídka titulů k danému tématu a přednáška Jeronýma Klimeše; seminář 
o výchově psů s Františkem Šustou; povídání o lidových krojích s PhDr. Irenou Ochrymčukovou 
a další. 

Našim klientům jsme nabídli také dvě novinky – půjčování stolních her domů a půjčování 
plátěných tašek na knihy. 

V rámci celostátních akcí Březen – měsíc čtenářů a Týden knihoven nabídla knihovna 
přihlašování zdarma, čtenářskou amnestii, burzu knih, týden splněných přání aj. 
 
 

Oddělení pro dětské čtenáře 
 
Do oddělení pro děti a mládež kromě dětí všech věkových kategorií, od batolat až po teenegery, 
zavítají často také rodiče, prarodiče či učitelé. Příjemné prostředí nabízí zázemí pro všechny, je 
věkově rozděleno, a všichni zde jistě najdou to, co zrovna hledají či potřebují. Kromě knih k velmi 
vyhledávanému půjčovnímu artiklu patří také deskové hry, kterých letos knihovna přikoupila 
značné množství.  

Činnost oddělení je zaměřena na děti od těch nejmenších až po teenagery, a to ve dvou 
rovinách – vzdělávací a zábavné. Kromě tradičních výpůjčních a informačních služeb nabízí 
pracovnice dětské knihovny školám rozsáhlou nabídku besed a informačních lekcí, společných 
čtení, dílen a výstav. Ve spolupráci s učitelkami mateřských škol přivádí k četbě ty nejmenší. Pro 
prvňáčky pořádají Vítání prvňáků mezi čtenáře knihovny, kde všechny děti obdrží svoji první 
knížku pro prvňáčka a průkaz do knihovny. Pravidelně a systematicky knihovnice spolupracují se 
základními školami v místě i blízkém okolí a pro děti připravují řadu besed, soutěží, výstav 
a dalších akcí. Mezi ty nejvýznamnější akce jistě patří Noc s Andersenem, Knihy mého srdce 
a Lovci perel. Pro druhý stupeň základních škol nabízí cyklus přednášek o informační 
bezpečnosti Na internetu bezpečně, kde se děti seznámí s balíkem rizik, které na ně mohou 
v prostředí ICT číhat (kyberšikana, kybergrooming). Zajímavé pro děti bylo jistě setkání se 
spisovatelkami Markétou Harasimovou či Klárou Smolíkovou. 

 V roce 2018 uspořádaly pracovnice dětského oddělení 126 akcí, kterých se zúčastnilo 
přes čtyři a půl tisíce dětí.  

 
 

Knihovní fond 
 
Skladba soudobého fondu tišnovské knihovny je představována různými druhy dokumentů. 
Základem stále zůstávají dokumenty tištěné, vedle nich jsou však nabízeny také dokumenty audio, 
audiovizuální a deskové hry. K 31. 12. 2018 čítal fond knihovny 36 208 dokumentů. 
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Do fondu knihovny nově přibylo 1919 knihovních jednotek v celkové ceně 616 817,- Kč 
(nákladová cena 357 315,- Kč), přesto při narůstajících cenách knih a periodik není možné 
obsáhnout širokou škálu nabízených publikací. Stejně jako v předcházejících letech jsme se 
zaměřili při nákupu fondu nejen na novinky, ale také na obnovu a rozšíření klasické literaturu, 
doporučené školní četby i mluveného slova. Při výběru dodavatelů publikací se uplatňuje zejména 
hledisko ekonomické efektivity a daří se tak vyjednávat rabaty v rozpětí 19–30 %. Nákupní cena 
knih je tedy cca o 25 % nižší.  
 
Katalogizační praxe 
 
Veškerý fond je během roku průběžně nakupován, zpracováván a zpřístupněn. Jedním z určujících 
prvků při nákupu jsou přidělené finanční prostředky, dále pak požadavky klientů a ve značné míře 
také rovnoměrné a průběžné doplňování knihovního fondu. Výběr a nákup dokumentů začíná 
prvotním sledováním nabídek z různých informačních zdrojů (dodavatelé, katalogy, knižní 
novinky, internetové portály atd.), dále pak vyhotovením objednávky, kdy rozhodujícím 
ukazatelem je výše rabatu. Po dodání objednávky probíhá převzetí a kontrola dodávky a následně 
samotné zpracování dokumentů v automatizovaném systému Clavius/Tritius, a to v souladu 
s mezinárodními standardy s přihlédnutím ke katalogizační politice Národní knihovny ČR a jejím 
metodickým doporučením. Knihovna využívá sdílené katalogizace, to znamená, že přebírá 
záznamy ze Souborného katalogu ČR, každý z titulů však upravuje a vytváří vlastní předmětová 
hesla, klíčová slova, třídníky Mezinárodního desetinného třídění, přiřazuje signatury 
a přírůstková čísla. Tzv. technické zpracování fondu je posledním zpracováním dokumentu. 
Spočívá v orazítkování, polepení čárovým kódem a štítky pro snadnou orientaci ve fondu 
a obalením do ochranné fólie. Poté jsou dané dokumenty připraveny pro jednotlivá oddělení.   

Součástí katalogizace je také údržba slovníků v systému Clavius/Tritius, tj. opravy 
klíčových slov, autorit, nakladatelů apod., i jednotlivých již uložených záznamů.  
 
 
Údržba knihovního fondu 
 
Během celého roku probíhá také údržba knihovního fondu. Ta spočívá v opravách poškozených 
dokumentů (lepení vazeb, kopírování, vlepování chybějících stran apod.), opravách štítků na 
knihách, přelepování již nefunkčních čárových kódů a přebalování do ochranné fólie. 
Samozřejmostí je soustavná každodenní péče o dokumenty ve volném výběru – správné uložení, 
zařazení, urovnání. 
 
 

Prostory, vybavení, technika 
 
K hlavním záměrům v oblasti zlepšování prostorových a materiálních podmínek bylo vybudovat 

větší přednáškový sál a vyřešit rozšíření volného výběru knih v oddělení pro dospělé čtenáře 

v návaznosti na přesun TIC do nových prostor. Úmysl propojit kancelář bývalého informačního 

centra s prostorem knihovny se podařilo, v přízemí knihovny vznikla útulná čítárna 

a bezbariérový přednáškový sál s kapacitou cca 80 míst. Je vybaven novou promítací a zvukovou 

technikou, což jistě přispěje ke komfortnímu zážitku pořádaných programů. Bývalý přednáškový 

sálu bude sloužit jako TEEN prostor (určený výhradně teenagerům – mysli žáky/studenty 12+ - 

oddělený od prostoru, ve kterém tráví čas malé děti, rodiče s dětmi). Na vybavení tohoto prostoru 

se nám bohužel již finančních prostředků nedostalo, záměr tedy přetrvává do roku 2019. 
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Významnou změnou v rámci práce knihovny a jejích služeb byl přechod na katalogizační 

informační systém nové generace – TRITIUS. Ten zefektivnil a zmodernizoval práci zaměstnanců, 

nabídl nové modernější služby pro klienty. Souběžně s tím byly také zakoupeny počítače, které 

nahradí stávající na pultech a zajistí tak zrychlení procesu výpůjčních služeb. Na nový informační 

systém jsme obdrželi dotaci z MK ČR ve výši 200 000,- Kč. 

Vybavení knihovny (regály, stoly a další nábytek) je stále ve velmi dobrém stavu, po dvanáctiletém 
provozu knihovny je však znát velké opotřebení podlahového krytiny – koberců v obou 
odděleních. Proto bude třeba počítat s jejich výměnou.  
 
 

Personální rozložení 
 
Stav zaměstnanců knihovny je stabilizovaný, v přepočteném stavu činí 5 úvazků. Z toho jsou 
4 úvazky knihovnice a 1 úklidová síla.  

K 31. 10. 2018 byl ukončen dohodou pracovní poměr s Pavlínou Mariánkovou (0,5 
úvazek). Na její místo nastoupila Darina Rašovská. K 31. 12. 2018 ukončil dohodou pracovní 
poměr také Tomáš Borek (0,5 úvazek). 

Profese knihovníka a informačního pracovníka je obor, na který jsou kladeny velmi vysoké 
nároky z mnoha různých oblastí. Proto je pozornost věnována také otázce vzdělávání 
zaměstnanců, a to jak v oblasti knihovnictví, tak i v aktuálních společenských tématech.  Podle 
specifikace své práce navštívily knihovnice jedno či vícedenní semináře a školení pořádané 
různými organizacemi. 
 
Témata seminářů a školení: 

• Seminář GDPR pro knihovníky 
• Tvorba letáku v programu Canva 
• Jak na čtenářské workshopy 
• Knižní aplikace Booxy, Youtubering a Booktubering 
• Ochutnávka RWCT – Čtením a psaním ke kritickému myšlení 

 
 

Závěr 
 

Rok 2018 byl časem plným tvůrčí práce ve prospěch našich klientů. Věříme, že se díky úsilí 
zaměstnanců podařilo knihovnu prezentovat jako moderní kulturní a vzdělávací instituci, která 
má svým uživatelům co nabídnout i v 21. století.  

Na úplný závěr si dovolím citovat úryvek z knihy „Dewey – Kocour z knihovny, který 
okouzlil celý svět“ autorky Vicki Myron: 
 
„Ideální“ knihovna se stará o lidi. Je provázaná s životem v dané obci tak, že se pro něj stává 

nepostradatelnou. „Ideální“ knihovna je taková knihovna, které si lidé ani pořádně nevšimnou, 

protože je pořád na svém místě a vždycky má to, co potřebují. 
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Obrazová příloha: Městská knihovna Tišnov – Oddělení pro dospělé čtenáře 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Obrazová příloha: Městská knihovna Tišnov – Oddělení pro dospělé čtenáře  

 

Rok s prožitkem a expresivní terapií – 

Hlasový workshop a Zpěvomat 

Přednáška – Rekonstrukce lidových 

krojů na Tišnovsku 

Knihy mého srdce – Společné čtení Výtvarná dílnička s Alicí Dostálovou – 

Malý princ 
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Zpráva za středisko Turistické informační centrum 
 

Základní informace o TIC 
Rok 2018 byl pro infocentrum mimořádně úspěšný. Už více než rok sídlí v nových prostorách na 
lukrativnějším místě blízko náměstí. Tento fakt se výrazně projevil i v návštěvnosti, která vzrostla 
oproti roku 2017 téměř o polovinu.  
 
Již tradičně jsme získali osvědčení Jednotné klasifikace informačních center třídy B. 
 
Návštěvnost v TIC 
Za rok 2018 navštívilo TIC celkem 4958 včetně všech zahraničních návštěvníků. Návštěvnost 
vzrostla přibližně o 1200 lidí. Blížíme se tedy k 5tisícové hranici návštěvnosti. Přesnější členění, 
v jakém poměru se jedná o turisty a rezidenty, se nedá stanovit. Nicméně z osobního posouzení 
pracovníků TIC by se dalo říci, že je to poměr přibližně půl na půl. V období turistické sezóny chodí 
více turistů, naopak mimo sezónu vyhledávají služby TIC více rezidenti.  
 

NÁVŠTĚVNOST ČR CIZINCI 

2015 
2030 osob 43 osob 

2016 2770 osob 33 osob 
2017 3612 osob 57 osob 
2018 4874 osob 84 osob 

 
Prodej turistických předmětů  
Upomínkové předměty z cest, suvenýry jsou oblíbeným artiklem, který si turisté při návštěvě 
místa koupí. Jako každý rok se Turistické informační centrum snaží rozšiřovat stávající nabídku. 
Sortiment rozšířili jak o publikace (Fotografie Františka Wágnera, kniha Josef Jambor nebo třeba 
Coppuli Lapidum), tak o propisovací tužku s logem města a nový typ magnetky s fotografii 
rozhledny. Prodej suvenýrů se navýšil na částku 51 tisíc.  
 
 
Tabulka č. 1 

 Komisní prodej Vlastní zboží 
2015 

7 749,- 15 513,- 

2016 15 317,- 29 193,- 
2017 - 37 164,- 
2018 -  51 002,- 

 
 
TIC a ostatní služby 
Služby, které infocentrum nabízí, nejsou určené jenom pro turisty. Do stálé nabídky TIC patří 
kromě domlouvání pronájmu prostor MěKS, prodeje vstupenek, poskytování rad turistům i další 
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služba, a to výlep plakátů. Výlep plakátů využívají nejen všechny složky Městského kulturního 
střediska na své akce, ale také veřejnost k propagaci kulturních, společenských a sportovních akcí.  
V roce 2018 činil příjem z této služby 75 610 Kč. Výlep zajišťuje externí pracovník každou neděli 
večer. Za jeho služby se vyplatilo 50 400 Kč. Kromě pronájmů, výlepu plakátů si u nás mohou i 
zájemci nechat okopírovat, vytisknout či naskenovat veškeré dokumenty.  
 
Tabulka č. 2 

 Výlep plakátů (příjmy) Lepení  
2015 

125 345,- 50 880,- 

2016 88 847,- 35 900,- 
2017 95 401,- 48 400,- 
2018 75 610,- 50 400,- 

 
 
Prodej vstupenek 
V roce 2018 jsme stejně jako v předchozích letech prodávali vstupenky na filmy i akce konané 
v kině Svratka.  
 
PRODEJ VSTUPENEK 2015: 191 172,- (1 631 ks vstupenek) 
PRODEJ VSTUPENEK 2016: 663 854,- (5 299 ks vstupenek) 
PRODEJ VSTUPENEK 2017: 769 955,- (5 674 ks vstupenek)   
PRODEJ VSTUPENEK 2018: 1 119 725,- (8 240 ks vstupenek)  
 
Další prodejní portály, které jsou již stálicí v nabízených službách: Ticket Stream, Ticket Art, 
Colloseum Ticket. V porovnání s předchozími lety se prodej vstupenek některých portálů snížil, 
ale naopak jinde se prodejnost navýšila.  
 
 
 
Tabulka č. 3 

 Prodej / 
provize rok 

2015 

Prodej / provize 
rok 2016 

Prodej / 
provize 2017 

Prodej / 
provize 2018 

Ticket Art 
71 878,- / 2070,- 55 167,- / 2 206,- 

41 777,-/ 1 474, 
25 

45 762,- / 
1655,33 

Ticket 
Stream 

48 334,- / 1054,- 263 299,- / 5 934,- 
246 797,- / 

5 713,- 
203 340,-/ 

4 595,- 
Colosseum 
Ticket 

35 338,- / bez 
provize 

79 022,- / 7 564,- 
90 302,- / 
5305,98 

50 690,- / 
3004.- 
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Graf č. 1 – porovnání získané provize let 2015 a 2016 a 2017 a 2018 
 
 

 
 
 
TIC na internetu 

➢ Webové stránky: www.tictisnov.cz 
Webové stránky jsou téměř nové. Byly spuštěny v roce 2017 ze státní dotace. Rok 2018 dal 
stránkám vyšší hodnocení. Plnohodnotný turistický web se stal dostupnější i pro cizince. Nově má 
cizojazyčnou mutaci v anglickém jazyce. Všichni návštěvníci stránek mohou načerpat informace 
jak z oblasti turistiky, tak i nabízených služeb a konání akcí.  
 

➢ Facebookové stránky 
Turistické informační centrum má svůj facebookový profil. Na tomto profilu sdílíme všechny 
zajímavé akce a rovněž přidáváme vše, co by mohlo návštěvníky Tišnovska zajímat.  
 

➢ Turistické portály 
Samozřejmostí a již zažitou možností propagace města i akcí jsou turistické portály CZECOT 
a jizni-morava.cz, www.tictisnov.cz. Pravidelně zde přidáváme akce, které se konají nejen 
v Tišnově, ale i v blízkém okolí.  
 

➢ Kam po česku 
Každý měsíc pravidelně dostáváme časopis Kam po Česku, který je zdarma k rozebrání.  
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TIC a dotace 
V roce 2018 získalo TIC krajskou dotací 33 500,-. Za tuto celou částku byla rozšířena nabídka 
suvenýrů o propisku (obrázek č. 1), sáčky na suvenýry, stojany na suvenýry a také cizojazyčná 
mutace (obrázek č. 2). Rovněž byla rozšířena otevírací doba během svátků a víkendů v turistické 
sezóně.  
 
 

Závěr 
Turistické informační centrum má ve své pracovní náplni kromě klasických turistických služeb 
i služby Městského kulturního střediska. S novými prostory a zkvalitněním a rozšířením služeb se 
TIC stalo reprezentativním místem nejen pro turisty, ale na oblíbenosti získalo i mezi rezidenty. 
Cílem do dalších let je pokračovat v rozšiřování nabídky služeb i suvenýrů, získávat dotace 
a zvyšovat návštěvnost infocentra.   
 
 

Obrazová příloha 
 

Obrázek č. 1 - Propiska 

 
 
 
Obrázek č. 2 – mutace webových stránek 
 

 
 


