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I. ÚVODNÍ SLOVO
Divadelní sezóna 2001- již čtvrtá v pořadí Městského divadla Jablonec nad Nisou, o.p.s. se

opět vyznačuje vysokou návštěvností danou především uměleckou a profesionální úrovní jednot-
livých inscenací, jejich atraktivností a žánrovou pestrostí. V divadle se odehrálo 115 představení,
která zhlédlo 41 240 diváků, 91 představení pro školní a předškolní mládež s 32 734 diváky.

Vrcholem celé divadelní sezóny se jistě stal vánoční koncert světově proslulé české sopranist-
ky Evy Urbanové. Tuto výjimečnou kulturní akci podpořila řada firem Jablonecka, koncertu se zú-
častnili významní představitelé jabloneckého kulturního, hospodářského i politického života. I v této
divadelní sezóně pokračovala spolupráce s Divadlem F. X. Šaldy Liberec. Celkem se zrealizovalo
11 představení, z toho 4 premiérová.

Hospodářský výsledek společnosti za rok 2001 vykazuje  ztrátu pouze 1.033 mil. Kč, oproti
původně plánované ztrátě  2. 000 mil. Kč.

Divadelní představení v Městském divadle se stala neodmyslitelnou součástí společenského
a kulturního života našeho města. Je jistě potěšitelné, že návštěvnost Městského divadla má
stoupající úroveň, a tak si lze jen přát, aby tento vývoj pokračoval i v další sezóně.

                                                         Mgr. Soňa Paukrtová
předsedkyně správní rady o.p.s.
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Vážení přátelé, milí příznivci jabloneckého divadla,

     předkládám Vám výroční zprávu o činnosti Městského divadla, o.p.s. v Jablonci nad Nisou za
rok 2001, kde získáte přehled a informace, jak bylo naloženo s vyměřenými prostředky.

Čtvrtý rok činnosti Městského divadla po rekonstrukci  byl pestrý výběrem divadel, koncertů
a projektů, které divadlo realizovalo. Jsem přesvědčen, že nabídka byla široká a každý zájemce
měl možnost vybrat si dle svého zájmu.

K těm nejúspěšnějším projektům patřil koncert Evy Urbanové s Pražskou komorní filhar-
monií, jenž se stal akcí nadregionálního charakteru. Tradičními projekty byly Tříkrálové zpívání,
Rodáci Jablonecka a nultý ročník festivalu  Přehlídka tance - Jablonec  2001.

Jedním z pilířů MD bylo předplatné, kde jsme rozšířili abonentní řady na počet osm. Díky fi-
nanční podpoře města, ale též i sponzorů, jsme měli možnost rok 2001 zvládnout bez problémů,
což se projevilo také výsledkem hospodaření.

Věřím, že bližší podrobnosti naleznete na následujících stránkách a budete je považovat za
užitečné.

Mgr. Pavel Žur
          ředitel divadla
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II. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI

Obchodní jméno: Městské divadlo Jablonec nad Nisou, o. p. s.

IČO: 250 357 46

DIČ: 187 – 250 357 46

Sídlo: Liberecká 5/1900, 466 01 Jablonec nad Nisou

Rok vzniku: 1998

Právní forma: obecně prospěšná společnost

Obchodní rejstřík: 15. dubna 1998

Orgány společnosti: – správní rada
– dozorčí rada
– management

Kontaktní informace:

tel.: +420 428 310 064
fax: +420 428 310 079
e-mail: divadlo@jablonec.cz
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III. VZNIK SPOLEIII. VZNIK SPOLEIII. VZNIK SPOLEIII. VZNIK SPOLEIII. VZNIK SPOLEČNOSČNOSČNOSČNOSČNOSTI A PŘEHLED ČINNOSTI A PŘEHLED ČINNOSTI A PŘEHLED ČINNOSTI A PŘEHLED ČINNOSTI A PŘEHLED ČINNOSTÍTÍTÍTÍTÍ

Rozhodnutím Městského zastupitelstva v Jablonci nad Nisou ze dne 28. srpna 1997 byla v
souladu s ustanovením zákona č. 248/1995 Sb. založena jako samostatný právní subjekt obecně
prospěšná společnost Městské divadlo Jablonec nad Nisou. Ze strany zakladatele byla takto řešena
situace, která nastala po ukončení činnosti p. o. KASS (dřívější provozovatel divadla) s perspektivou,
že nově vzniklá o. p. s. Městské divadlo Jablonec nad Nisou bude jako nezisková organizace s
jediným zakladatelem (Městem Jablonec nad Nisou) garantovat nejen uměleckou orientaci a úroveň
po rekonstrukci nově otevřeného divadla, ale také ekonomickou vyváženost jeho provozu. Po řadě
přípravných kroků a jednání byla společnost dnem 15. 4. 1998 usnesením Krajského soudu v Ústí
nad Labem pod číslem výpisu 682 P/98 zapsána do rejstříku a bylo jí přiděleno IČO 250 357 46. Od
1. 5. 1998 začala tato společnost existovat.

Základním dokumentem pro činnost společnosti je Zakládací listina ze dne 20. 11. 1997 plně
vycházející z ustanovení zákona č. 248/95 Sb. a Statut společnosti, schválený správní radou dne
18. 11. 1998.

Statutárním orgánem společnosti je dvanáctičlenná správní rada, kontrolním orgánem tříčlenná
dozorčí rada. Složení první správní rady a první dozorčí rady jmenovala za zakladatele Městská
rada v Jablonci nad Nisou. Výkonným orgánem o. p. s. je ředitel jmenovaný správní radou.

Zakládací listinou a statutem společnosti bylo jako hlavní obecně prospěšnou činností stanoveno:
1. Zajišťování užití autorských děl a jejich veřejného provedení ve smyslu zákona 35/1965 Sb. a

to včetně jejich prezentace pro veřejnost.
2. Pořádání a organizování vzdělávacích, kulturních, sportovních a společenských akcí pro město

nebo samostatně, a to včetně jejich prezentace pro veřejnost.
3. Vydávání neperiodických publikací ve smyslu zákona 37/1995 Sb.
4. Vydávání periodického tisku ve smyslu zákona 81/1966 Sb.
5. Zajištění a organizace podpory kulturních a kulturně společenských aktivit občanů města a

občanských sdružení založených podle zákona 83/1990 Sb.

V rámci vedlejší doplňkové činnosti společnost zajišťuje:
1. Poskytování služeb spojených s pronájmem nebytových prostor ve smyslu paragrafu 4,

Živnostenského zákona.
2. Pronájem movitého a nemovitého majetku.
3. Pohostinská činnost.
4. Reklamní a propagační činnost.
5. Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej včetně zprostředkování v rámci živností

volných.
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IV. SLOŽENÍ ŘÍDÍCÍCH ORGÁNŮ

Správní rada:

Mgr. Soňa Paukrtová – předsedkyně

Ing. Zdeněk Janeček – místopředseda

Ing. Roman Riedl – člen

Petr Vobořil – člen

Jiřina Polanská – člen

Mgr. Miroslava Rýžaková – člen

Ivana Kořínková – člen

Dagmar Klimešová – člen

Božena Caklová – člen

Jaroslav Kočárek – člen

Ing. Radovan Louda – člen

Miroslav Bien – člen

Dozorčí rada:

Ing. Eduard Hrdina – předseda

Ing. Romana Šefraná – člen

Ing. Renata Janečková – člen

Management:

Mgr. Pavel Žur – ředitel
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V. ZPRÁVA O ČINNOSTI

Repertoár
Repertoár divadla byl připraven na základě zkušeností z uplynulých divadelních sezón. Prioritou
byla především umělecká a profesionální úroveň provedení inscenací, žánrová pestrost , atraktivnost
hostujících divadel a obsazení. Neméně důležitou roli hrály ohlasy a reakce publika na zhlédnutá
představení, návstěvnost a  finanční možnosti divadla.
Osu dramaturgického plánu tvořila představení abonentních skupin. Program divadla byl pravidelně
doplňován tituly divadelních agentur a aktuální nabídkou atraktivních zábavných pořadů uměleckých
agentur.

Abonmá
Divadlo v uplynulém roce připravilo celkem osm abonentních skupin. Sedm osvědčených skupin -
dvě řady činoherních představení, skupina, v níž jsou zastoupeny různé divadelní žánry, skupina
představení pro rodiče s dětmi, cyklus koncertů vážné hudby, cyklus koncertů různých hudebních
žánrů a skupina komorních činoherních titulů. Dosavadní zavedená nabídka předplatitelských skupin
byla v divadelní sezóně 2001/2002  rozšířena o skupinu DS – řadu představení tematicky zaměřených
na mladou generaci.

Návštěvnost
Celkem se v divadle odehrálo pro veřejnost 115 představení, měsíčně v průměru 11 - 12. Zhlédlo
je celkem 41.240 diváků, v průměru 373 na jedno představení. Pro školní  a předškolní mládež bylo
uvedeno 91 žánrově a tématicky rozmanitých pořadů. Vidělo je 32.734 diváků, jedno představení
v průměru 360.

Událost roku
Vrcholným hudebním zážitkem a mimořádnou kulturní událostí roku 2001 se stal Vánoční koncert
české sopranistky Evy Urbanové. Světově proslulá umělkyně se představila společně s Jiřím
Sulženkem, Mariánem Vojtkem a Pražskou komorní filharmonií za řízení Františka Preizlera ml.
S vynikající pěvkyní a hudebním tělesem vystoupil i jablonecký Dětský pěvecký sbor Vrabčáci.
Pražskou komorní filharmonii měli možnost vyslechnout také studenti škol na dvou dopoledních
koncertech.
Tuto výjimečnou akci finančně podpořila řada firem Jablonecka. Prestižního koncertu se zúčastnili
významní představitelé jabloneckého kulturního, společenského, hospodářského  a politického
života.

Mediální ohlasy:
Povstáním, skandovaným potleskem a voláním „Bravo!“ odměnilo všech šest set diváků na konci týdne
v jabloneckém divadle pěvkyni Evu Urbanovou. Podobný úspěch jablonecká scéna dlouho nepamatuje.
(Zuzana Minstrová Mladá fronta dnes 10. 12. 2001)

Večerní výkon filharmonie připomněl, že i v dopolední koncert, stojící ve stínu večerního galavystoupení Evy
Urbanové, musel být pro studenty a školáky exelentním uvedením do světa hudby.
(Petra Endlerová, Deník Jablonecka 10. 12. 2001)

Spolupráce s DFXŠ Liberec
V návaznosti na dohodu s Divadlem F. X. Šaldy Liberec o realizaci III. premiéry tzv. Jablonecké se
uskutečnila 4 představení - 2 opery, 1 opereta, 1 činohra.  Mimo tyto premiérové inscenace hostovalo
liberecké divadlo v jabloneckém divadle celkem 11 x. Úspěch ze strany publika sklidily  především
známé operní tituly, naopak pokles zájmu se projevil u méně známých a nekonvenčních operních
titulů.
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Projekt „Jablonec nad Nisou 2001“
V rámci Projektu Jablonec  nad Nisou 2001 připravilo divadlo jak po stránce organizační, tak
dramaturgické, dvě akce. Tradiční setkání dětských pěveckých sborů Jablonecka „Třikrálové zpívání“
a hudební cyklus „Rodáci Jablonecka“ - ojedinělou sérii koncertů vážné hudby v provedení osobností,
jejichž rodištěm nebo působištěm je jablonecký region.

Nové aktivity -  „Přehlídka tance Jablonec 2001“
Se záměrem  představit divákům neprofesionální a profesionální taneční soubory jabloneckého a
libereckého regionu realizovalo divadlo nultý ročník  nesoutěžní přehlídky  „Přehlídka tance Jablonec
2001“. Ve dvou dopoledních a dvou večerních představeních vystoupilo 5 souborů zaměřených na
různé taneční směry. Svůj um předvedlo více než 250 účinkujících.  Akce se setkala s velmi kladným
ohlasem u diváků i všech zúčastněných.

Propagace
Propagace jednotlivých pořadů probíhala standardním způsobem. V průběhu roku byla využívána
dostupná regionální i celostátní média. Čilá  spolupráce se rozběhla především s Rádiem RCL
Liberec a Deníkem Jablonecka. Obě tyto instituce se staly mediálními partnery divadla. Osvědčilo
se zavedení internetových stránek divadla, kde byly pravidelně zveřejňovány  informace o
programech, případně aktuální změny v repertoáru.

Marketink
Oddělení marketinku aktivně reagovalo na aktuální situaci prodeje vstupenek a připomínky občanů.
Rozšířilo se vyřizování objednávek prostřednictvím elektronické pošty, což přispělo ke zkvalitnění
komunikace se zákazníky - diváky.

Výhody pro předplatitele, studenty, důchodce
Majitelům hudebních abonentních skupin byly poskytnuty prémiové vstupenky na koncerty uváděné
mimo předplatné a možnost zakoupení vstupenek na všechna představení den před zahájením
předprodeje.Předplatitelům všech abonentních skupin byly pravidelně  a bezplatně zasílány měsíční
programy divadla. Mládeži  a starším občanům byly poskytnuty slevy při odběru většího počtu
vstupenek na vybraná představení. Slevy byly rovněž pro držitele průkazů ZTP a ZTP/P.

Služby
Nadále byl návštěvníkům divadla zdarma k dispozici speciální autobusový spoj po ukočení večerních
představení. Pro zpříjemnění oddechových chvil při návštěvách představení byly ve foyer divadla
pravidelně instalovány výstavy výtvarných děl . V řešení je odhlučnění baru.

Hodnocení
Celkem se v divadle včetně pronájmů uskutečnilo 235 akcí. Podařilo se zachovat žánrově pestrou
nabídku pořadů i počet uváděných titulů pro veřejnost a školy. Rovněž návštěvnost - 75% u
představení pro veřejnost a 72% u pořadů pro školy lze v současné ekonomické situaci hodnotit
pozitivně.
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Příloha č. 1 -  PŘEDSTAVENÍ PRO VEŘEJNOST, ŠKOLY A PRONÁJMY
LEDEN  -  PROSINEC  2000
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Průměrná návštěvnost dle měsíců

Návštěvnost akcí pro veřejnost
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Příloha č. 2 - ŽÁNROVÁ ÚSPĚŠNOST

Návštěvnost jednotlivých žánrů

Zastoupení jednotlivých žánrů
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Příloha 3. - PŘEHLED DIVADEL HOSTUJÍCÍCH V MĚSTSKÉM DIVADLE
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VI.  ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

1. ROZVAHA k 31.12. 2001

AKTIVA (v tis. Kč) Stav k 1.1. Stav k 31. 12

Stálá aktiva 6.721 4.829
Dlouhodobý nehmotný majek

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 145 178
Oprávky k

drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku -101 -123
Dlouhodobý hmotný majetek

Samostat. movité věci a soubory movitých věcí 3.762 3.805
Drobný  dlouhodobý hmotný majetek 8.826 8.883

Oprávky k
samostat. movitým věcem a souborům movitých věcí -1.157 -1.641
drobnému dlouhodobému hmotnému majetku 4.754 6.273

Oběžná aktiva 5.541 6.699
Zásoby

Materiál na skladě 175 167
Zboží na skladě 199 136

Pohledávky
z obchodního styku 155 137
daň z příjmu 85 26

Finanční majetek
Peníze 24 18
Bankovní účty 4.991 6.178

Přechodné účty aktivní
Náklady příštích období 37 39

ÚHRN AKTIV 12.262 11.528

PASIVA (v tis. Kč)

Vlastní zdroje krytí stálých a oběžných aktiv 10.442 9.409
Jmění

Vlastní jmění 12.804 12.804
Fond rezervní 48 0

Hospodářský výsledek
Účet hospodářského výsledku -1033
Hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení -621
Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let -1.741 -2.362

Cizí zdroje 1.820 2.119
Krátkodobé závazky

Dodavatelé 461 341
Ostatní závazky 1.198
Zaměstnananci 180 206
Ostatní závazky vůči zaměstnancům 7 8
Závazky k institucím soc.zabezpečení a zdrav. pojištění 106 139
Ostatní přímé daně 32 44

Přechodné účty pasivní
Výdaje příštích období 3
Výnosy příštích období 1.034 180

ÚHRN PASIV 12.262 11.528
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2. VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT k 31.12. 2001

Číslo Název ukazatele                                                              Činnosti (v tis. Kč)
účtu hlavní     hospodář.     správní celková
____________________________________________________________________________
501 Spotřeba materiálu 328 38 3 369
502 Spotřeba energie 847 151 998
503 Spotřeba ostat. nesklad. dodávek 47 5 52
504 Prodané zboží 171 171
511 Opravy a udržování 108 22 130
512 Cestovné 27 27
513 Náklady na reprezentaci 45 4 49
518 Ostatní služby 6959 365 1 7325
521 Mzdové náklady 2 043 555 60 2 658
524 Zákonné sociální pojištění 690 189 21 900
527 Zákonné sociální náklady 72 13 85
528 Ostatní sociální náklady 5 5
538 Ostatní daně a poplatky 1 1
546 Dary 44 44
548 Manka a škody 60 60
549 Jiné ostatní náklady 338 61 399
551 Odpisy dlouhodobého nehmotného

 a hmotného majetku 1 689 303 1 992

NÁKLADY CELKEM 13 243 1933 89 15 265

602 Tržby z prodeje služeb 5. 539 665  204
604 Tržby za prodané zboží 322 322
644 Úroky 25 172 197
649 Jiné ostatní výnosy 903 903
682 Přijaté příspěvky 156 156
691 Provozní dotace 6.450 6.6450

VÝNOSY CELKEM 12 170 2 062 14 232

Hospodářský výsledek před zdaněním -1 073 129 -89 -1 033
591 Daň z příjmu
Hospodářský výsledek po zdanění -1 073 129 -89 -1 033
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3. CASH FLOW o.p.s. Městské divadlo Jablonec n. N. za rok 2001

jednotlivě v tis.Kč celkem v tis. Kč

Stav peněžních prostředků na začátku roku 5015

Čistý peněžní tok z činností 1 313

Hospodářský výsledek po zdanění -1 033

Úpravy a nepeněžní operace 1 172
  - oprávky ke stálým aktivům 2 025
  - změna zůstatků časového rozlišení - 853

Úpravy oběžných aktiv 1 174
  - změna stavu pohledávek 48
  - změna stavu závazků 1 150
  - změna stavu zásob -72

Investiční činnost -133
  - změna stálých aktiv 133
  - nehmotný investiční majetek - 33
  - hmotný investiční majetek - 100

Stav peněžních prostředků na konci roku 6 195
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4. Členění příjmů podle zdrojů

1. Příjmy z vlastní činnosti společnosti

a) hlavní

- vstupné 5. 539.900.-

- úroky z běžného účtu 24 568.-

      - dary 156.034.-

b) doplňkové

- provoz baru 320.934.-

- prodej upomínkových předmětů 1.284.-

- reklamní a propagační činnost 940.084.-

- pronájem budovy a zařízení 627.600.-

- úroky z vkladových účtů 172.003.-

2. Příspěvek na činnost od zakladatele 6.450.000.-

Kč    14.232 405.-

===============
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5. Stav a pohyb majetku a závazků - v tis. Kč

Aktiva společnosti k 1.1. k 31.12. změna

software 44 55 11
dlouhodobý hmotný majetek 6.677 4.774 -1 903
zásoby 374 302 -72
pohledávky 115 163 48
finanční majetek 5.015 6.195 1.180
přechodné účty aktiv 37 39 2

---------- ------------ ------------
12.262 11.528 -734

Závazky společnosti

dodavatelské faktury 461 341 -120
ostatní závazky 1.198 1.198
mzdy 180 206 26
stravné 7 8 1
sociální a zdravotní pojištění 106 139 33
daň z příjmu ze závis. činnosti 32 44 12
přechodné účty pasiv 1.034 183 -851

------- ---------- --------------
1.820 2.119 299

6. Vývoj a konečný stav fondů

V roce 2001 skončilo hospodaření ztrátou, rezervní fond se nevytvořil.

7. Komentář k roční účetní závěrce

Přestože hospodaření společnosti lze hodnotit velmi kladně, neboť se jí podařilo zvýšit vlastní
příjmy oproti předchozímu roku o 661 tis. Kč, rok skončil účetní ztrátou.

K nárůstu příjmů došlo jak v hlavní činnosti díky vstupnému o 233 tis. Kč, tak v doplňkové
činnosti o 430 tis. Kč, zároveň však stouply náklady na provoz, a to zejména na honoráře a do-
pravu souborů.

Významnou nákladovou položku představují, stejně jako v minulých letech, odpisy hmotného
a nehmotného majetku (1.992 tis. Kč ), které společnost není schopna pokrýt ze svých zdrojů a v
příspěvku zakladatele nebyly v roce 2001 zohledněny.

Předpokládaná ztráta za rok 2001 činila 2 milióny Kč, skutečná činí 1 milión 33 tisíc Kč. V účet-
nictví společnosti tak dojde k navýšení ztráty z minulých let, která dosud činí 2 milióny 362 tisíc Kč,
o tuto částku
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VII. ZPRÁVA A VÝROK AUDITORA
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VIII.   NAŠI PARTNEŘI

Radio Contact Liberec, spol. s r.o.
VLTAVA - LABE - PRESS, a.s. Ústí nad Labem
Agentura M.U.K. a Petra Models, Jablonec nad Nisou
Agentura Rea Models, Liberec
TV Jablonec, Jablonec nad Nisou
Město Jablonec nad Nisou
Exatherm s.r.o. - Hotel Rehavital

IX.   REKLAMNÍ SMLOUVY

Unitherm, s.r.o., Jablonec nad Nisou
TRW - LUCAS  Autobrzdy s.r.o., LUCAS Varity s.r.o., Jablonec nad Nisou
Bižuterie Česká Mincovna a.s., Jablonec nad Nisou
Tarmac Severokámen a.s., Liberec
Swarovski Bohemia spol. s r.o., Jablonec nad Nisou
Preciosa a.s., Jablonec nad Nisou
A. RAYMOND s.r.o., Jablonec nad Nisou
Kooperativa pojišťovna a.s., Praha, agentura Liberec
ABB  Elektro-Praga s.r.o., Jablonec nad Nisou
ČSAD Jablonec nad Nisou, a.s.
Renault Trucks Czech Repbulic Racing Team s.r.o., Jablonec nad Nisou
Bak a.s., Trutnov
Komerční banka a.s., Jablonec nad Nisou
Komerční banka a.s., Liberec
Severočeská energetika a.s., Děčín
M.A.G. Galvanochemie a.s., Jablonec nad Nisou
BTV Plast s.r.o., Jablonec nad Nisou
Arnaud Česká s.r.o., Praha
Syner s.r.o., Liberec
Soliter a.s., Jablonec nad Nisou
Exatherm s.r.o. - Hotel Rehavital, Jablonec nad Nisou
Foibos a.s. umělecká agentura, Praha

X.    DAROVACÍ SMLOUVY

Korek Jelínek s.r.o., Rychnov u Jablonce nad Nisou
TRW - LUCAS  Autobrzdy s.r.o., LUCAS Varity s.r.o., Jablonec nad Nisou
Vitrum s.r.o., sklárna Janov
Soliter a.s., Jablonec nad Nisou
Ornela a.s., Desná v Jizerských Horách
Jablotron s.r.o., Jablonec nad Nisou

                          Mgr. Soňa Paukrtová                                    Mgr. Pavel Žur
                          předsedkyně správní rady o. p. s.                ředitel o. p. s.
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