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ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Název organizace:		
Impuls Hradec Králové,
				centrum podpory uměleckých aktivit
				
Sídlo organizace:		
Brněnská 375/2, 500 12 Hradec Králové
Právní forma organizace: příspěvková organizace Královéhradeckého kraje
Zřizovatel:			
				
				

Královéhradecký kraj, vyšší územně správní celek 			
podle zákona č. 347/1997 Sb., 						
o zřízení vyšších územně správních celků

Předmět činnosti:		

v souladu se zřizovací listinou

1.
2.
3.
4.
5.  	
6.  	
7.  	

Koncepčně připravuje a organizačně se podílí na realizaci všech stupňů soutěží, 		
přehlídek a výstav ve spolupráci s dalšími pořadateli.
Organizuje vzdělávací akce, semináře a oborové dílny pro začátečníky i pokročilé.
Poskytuje odbornou metodickou, poradenskou a konzultační činnost ve sledova-		
ných oborech jednotlivcům, sdružením občanů i dalším subjektům působícím 		
v místní kultuře.
Zpracovává odborné posudky, rešerše a poskytuje informační služby v souvislosti
s předmětem své činnosti.
K propagaci své činnosti a informování široké veřejnosti vydává periodické 		
i neperiodické publikace.
Poskytuje potřebné odborné technické služby všem subjektům, které se zabývají 		
různými obory neprofesionální umělecké tvorby a zajišťuje jejich propagaci.
Při zajišťování své činnosti spolupracuje s profesionálními odborníky a oborovými
spolky.

Personální obsazení:
ředitelka - Bc. Jaroslava Vydarená
ekonomka a zástup - Ing. Romana Albrechtová
slovesné obory - Naďa Gregarová
obor fotografie - Jana Neugebauerová
obor film - Ondřej Krejcar
výtvarník, grafik - Mario Alfieri
hospodářka - Bc. Ilona Lebedinská
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ÚVODEM

Počátek roku 2015 byl spojen s přesídlením Impulsu do objektu na Brněnské třídě, kde od
ledna probíhaly se souhlasem majitele, společností Amorgos, a. s. Ostarva, stavební úpravy. Souhlas majitele byl potřebný i pro sídlo spolupracujících spolků – východočeských divadelníků, filmařů a fotografů. Bývalou budovu na Pospíšilově třídě v Hradci Králové si kraj
zvolil pro umístění tzv. Evropského domu. Impuls má v těchto prostorách dočasně umístěn
archiv. Již v průběhu ledna byly v nové budově zajištěny technické podmínky potřebné pro
činnost organizace. Zároveň počátkem roku proběhlo v krajském úřadu jednání o budoucím
využití prostor v rekonstruované Galerii moderního umění v Hradci Králové jako konečného
řešení přesídlení organizace.
V první polovině roku se uskutečnily všechny postupové přehlídky v oborech divadlo, film,
scénický tanec, sborový zpěv a dětský folklor. Impuls se prvně ujal i pořádání přehlídky
scénického tance dospělých s postupem na celostátní přehlídku Tanec, tanec Jablonec nad
Nisou. Krajská filmová soutěž Český videosalon byla po mnoha letech přemístěna z krajského města do Nového Města nad Metují. Spolupráce s Kinem 70 se ukázala jako šťastná
volba. Zkušení pořadatelé vytvořili přehlídce odpovídající zázemí, tradiční filmové prostředí
přehlídce prospělo a změna byla oživením pro účastníky i pro porotu. Celostátní soutěž v
Ústí nad Orlicí byla pro autory z našeho kraje i v letošním roce úspěšná. Zlaté, stříbrné a
bronzové medaile si odvezlo 5 autorů.
V květnu se na území celé České republiky konal Týden uměleckého vzdělávání a amatérské tvorby. Impuls se k projektu připojil Nábřežím umělců, které pořádal společně s KK3
klubem konkretistů, dále kurzem Základy fotografování pro každého a fotografickým seminářem Ikonografie krajiny. V polovině června se uskutečnil 3. ročník výtvarného projektu
Den otevřených ateliérů, ke kterému se připojilo téměř 60 umělců z Královéhradeckého kraje a navštívilo ho více než 1 500 účastníků. Otevřené ateliéry probíhaly současně v celém
Pardubickém kraji.
Druhá polovina roku započala přípravami na přesídlení do nové budovy, proto Impuls úžeji
spolupracoval s investičním odborem krajského úřadu i s projektantem přestavby. Společnou snahou bylo, aby nové prostory co nejlépe vyhovovaly činnosti a provozu organizace.
Impuls by měl mít k dispozici dva sály, jeden tradiční přednáškový pro teoretickou výuku,
druhý praktický, který bude sloužit jako ateliér pro obory film, fotografie a výtvarná výchova.
Po otevření nového Informačního centra v Hradci Králové začal Impuls využívat zdejší výstavní prostor, zároveň informační centrum propaguje činnost organizace, zejména akce,
které se konají na území města. Své využití zde našel i propagační film o činnosti Impulsu.
V průběhu roku Impuls spolupracoval s oddělením cestovního ruchu na výrobě reportáží ze
zajímavých událostí v kraji. Výtvarník organizace se podílel také na grafické úpravě Newsletteru Královéhradeckého kraje.
V roce 2015 se Impuls pořadatelsky ujal jedné z etap Národního festivalu neprofesionálních
komorních a symfonických těles. Festivalový koncert se konal v sále Filharmonie Hradec
Králové a představila se na něm tělesa z Královéhradeckého kraje a jeden hostující or5

chestr. Po dohodě s NIPOS Praha bude Impuls festival pořádat i v budoucnu.
V průběhu roku Impuls poskytl své prostory členkám Dámského klubu SEN, které se scházely u příležitosti přednášek pořádaných Impulsem. Jednu z členek klubu, bývalou rehabilitační sestru, která se celoživotně věnuje rehabilitační a fyzioterapeutické práci, Impuls
nominoval do soutěže Senior roku 2015, kterou pořádá Nadace Charty 77.
V roce 2015 organizace hospodařila s kladným výsledkem hospodaření ve výši cca 60 tisíc
Kč. Zvýšené náklady spojené s přesídlením organizace byly hrazeny z rozpočtu Královéhradeckého kraje, díky čemuž se organizace nedostala do ztráty.

STALO SE V PRŮBĚHU ROKU
Leden

S účinností od 1. ledna došlo ke změně čl. I. 3 Organizačního řádu v organizační struktuře
z důvodu ukončení pracovního poměru pracovnice hospodářské správy na 0,5 úvazku (odchod do důchodu) a zároveň nástupu nové pracovnice hospodářské správy a pokladní na
celý úvazek.
5. ledna Impuls podepsal s Královéhradeckým krajem smlouvu o výpůjčce 2. patra objektu
na Pospíšilově třídě čp. 365 v Hradci Králové s termínem ukončení 27. března 2015.
5. – 15. ledna probíhaly stavební úpravy ve vile na Brněnské třídě čp. 375/2, 500 12 Hradec
Králové, budoucího sídla Impulsu.
14. ledna se uskutečnila na tiskovém oddělení KÚ schůzka ohledně plánu reportáží pro
KHK na rok 2015.
16. ledna proběhla první fáze stěhování, příprava sítí a další zabezpečení technických podmínek pro činnost organizace.
26. ledna se v KÚ konalo setkání zástupců příspěvkových organizací s hejtmanem a členy
rady kraje.
26. ledna rada kraje schválila Dohodu o spolupráci při výrobě reportáží o dění v kraji a dále
Smlouvu o výpůjčce kamery včetně příslušenství.
27. ledna jsme v elektronické podobě odevzdali Plán činnosti na rok 2015.
29. ledna se konalo výjezdní zasedání výboru pro kulturu a památkovou péči v Hvězdárně a
planetáriu v Hradci Králové a zároveň pro ředitele příspěvkových organizací kraje prohlídka
nového digitálního planetária.
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Únor

2. února byly podepsány dotační smlouvy s městem: č. 2015/0097, 10 tisíc Kč na přehlídku Audimafor, č. 2015/0098, 10 tisíc Kč na Dětskou scénu a Loutkářskou přehlídku, a č.
2015/0099, 10 tisíc Kč na Regionální přehlídku dětských školních a středoškolských pěveckých sborů.
2. února schválilo zastupitelstvo kraje přesídlení Impulsu do budovy na Brněnské třídě čp.
375, 500 12 Hradec Králové včetně dodatku ZL se změnou sídla organizace.
4. února proběhlo v KÚ jednání o využití prostor v rekonstruované GMU pro činnost Impulsu.
Jednání se zúčastnili Josef Dvořák, člen rady kraje, Ing. Zachoval, vedoucí odboru investic,
Mgr. Sykáček a Ing. Podhorný, oddělení majetku, za oddělení kultury PhDr. Pavel Mertlík.
10. února proběhla druhá fáze stěhování Impulsu do vily na Brněnské třídě.
13. února byla u Krajského soudu v Hradci Králové podána žádost o změnu v obchodním
rejstříku v souvislosti se změnou sídla organizace (doloženo dodatkem zřizovací listiny).
16. února byla podepsána dotační smlouva s městem HK o podpoře festivalu Cinema Open
ve výši 50 tisíc Kč.
18. února byla podepsána Dohoda o spolupráci s krajem na výrobě filmových reportáží o
dění v kraji v roce 2015 a zároveň Smlouva o výpůjčce kamery.
21. února se konala valná hromada východočeských divadelníků v Divadle Exil v Pardubicích.
21. února se konala valná hromada východočeských fotografů v hradeckém Adalbertinu.
23. února byla společnosti QCM, s.r.o. Brno odeslána žádost o zprostředkování registrace
profilu zadavatele ve Věstníku veřejných zakázek.
24. února se Impuls přihlásil k projektu Týden uměleckého vzdělávání a amatérské tvorby,
který proběhl ve dnech 23. – 31. května 2015 v celé ČR. Impuls do projektu vstoupil Nábřežím umělců, které se uskutečnilo 29. a 30. května 2015 na nábřeží řeky Labe v Hradci
Králové, kurzem Základy fotografování pro každého a fotografickým seminářem Ikonografie
krajiny.
27. února Impuls předal zprávu o činnosti organizace za rok 2014.

Březen

2. března se konalo první setkání členek Dámského klubu SEN v prostorách nové budovy
Impulsu na Brněnské třídě.
4. března Impuls podepsal spolupráci s Novohradským osvětovým střediskem v Lučenci na
projektu V4 SREAM 5, který bude probíhat od 1. června do 31. prosince 2015 na Slovensku.
Impuls vyslal do Lučence divadelní soubor Na Tahu z Červeného Kostelce.
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4. – 8. března se konala přehlídka Audimafor v Divadle Drak v Hradci Králové.
16. března obdržel Impuls souhlas společnosti Amorgos s umístěním sídla pro jednotlivé spolky.
20. – 22. března se konala Dětská scéna v Divadle Jesličky Josefa Tejkla.
26. března Impuls obdržel Výpis z obchodního rejstříku v souvislosti se změnou sídla organizace.
30. března Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje usnesením ZK/20/1301/2015 schválilo
navýšení příspěvku na provoz o částku 480 tisíc Kč určenou na uhrazení nájemného. Navýšený provozní příspěvek tak činí 4.635.700,- Kč.
31. března proběhlo konečné vyklizení prostor na Pospíšilově třídě čp. 365, přemístění archivu do skladu (sklepní prostory na Pospíšilově třídě, Impuls společně se Zdravotnickým
holdingem, a.s.), odvozu části archivu do Státního oblastního archivu v Zámrsku a odvozu
majetku na Brněnskou třídu.

Duben

7. dubna byla usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/11/431/2015 vzata na vědomí Zpráva o činnosti příspěvkových organizací zřizovaných Královéhradeckým kraje na
úseku kultury za rok 2014.
9. dubna se konala postupová přehlídka dětských skupin scénického tance v Divadle J. K.
Tyla v Červeném Kostelci.
11. dubna se konala krajská soutěž amatérských filmů Český videosalon v Kině 70 v Novém
Městě nad Metují.
18. dubna se konala postupová přehlídka dětských folklórních souborů v Divadle J. K. Tyla
v Červeném Kostelci.
24. dubna proběhla postupová soutěž školních pěveckých sborů ve Filharmonii Hradec Králové.
24. - 26. dubna se konalo Miletínské divadelní jaro, postupová přehlídka venkovských divadelních souborů v Sousedském domě v Miletíně.
28. dubna proběhl v sále zastupitelstva kraje seminář k jednotnému ekonomickému informačnímu systému Královéhradeckého kraje (JEKIS).
29. dubna schválila Rada města Jaroměře poskytnutí dotace ve výši 7 tisíc Kč na přehlídku
Tanec, tanec 2015, kterou Impuls pořádá v Městském divadle Jaroměř.

Květen

9. května se konala postupová přehlídka scénického tance mládeže a dospělých Tanec,
tanec… 2015 v Městském divadle v Jaroměři.
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11. května se uskutečnilo setkání členek Dámského klubu s tématikou zdravovědy a cvičení
pro zdraví.
11. května schválilo Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje usnesením ZK/21/1404/2015
poskytnutí dotací v oblasti kultury a památkové péče. Impuls získal dotace na přehlídky Audimafor (20 tisíc Kč), Tanec, tanec 2015 (10 tis.), Cinema Open (20 tis.), Český videosalon
(10 tis.), NFNKST (15 tis.), DOA 2015 (10 tis.), výstava Premiéra (15 tis.) a Encyklopedie
východočeské fotografie (10 tis.), celkem 110 tisíc Kč.
13. května se v kině Vesmír v Náchodě konal 9. ročník soutěže studentských filmů Náchodská prima sezóna.
14. května se v Praze v Sovových mlýnech konalo setkání ambasadorů klubů SenSen,
účast ředitelky.
18. – 29. května absolvovali v Impulsu praxi dva studenti Střední průmyslové školy, Střední
odborné školy a Středního odborného učiliště, Hradební 1029, 500 03 Hradec Králové, Lukáš Pražák a Marek Štefan.
23. – 31. května se v celé ČR konal Týden uměleckého vzdělávání a amatérské tvorby. Impuls se k projektu připojil Nábřežím umělců, kurzem Základy fotografování pro každého a
fotografickým seminářem Ikonografie krajiny.
29. – 30. května se na nábřeží řeky Labe v Hradci Králové konal výtvarný projekt Nábřeží
umělců, na kterém Impuls spolupracuje s KK3 klubem konkretistů.

Červen

3. června se v Impulsu konala přednáška MUDr. Boženy Juraškové, Ph.D., vedoucí katedry
geriatrie LF UK. Přednáška byla určena nejen členkám Dámského klubu, ale i veřejnosti.
4. června jsme obdrželi z KÚ novelizovanou Směrnici č. 7 Rady Královéhradeckého kraje,
která reagovala na změnu zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů.
8. června Impuls pořádal v Novém Městě nad Metují filmový workshop Ondřeje Kepky určený pro mladé filmové tvůrce.
9. června se konala porada ředitelů a ekonomů příspěvkových organizací kraje v Hvězdárně
v Úpici.
11. června se konal v Centru celoživotního vzdělávání v Hradci Králové seminář Dotace pro
kulturní organizace. Seminář představil programy Kreativní Evropa, INTERREG V-A ČR –
Polsko 2014-2020, Visegradský fond, krajské a městské dotační programy.
11. června se v Novém Městě nad Metují konala soutěž pro amatérské filmaře Rozesmátá
kamera. Soutěž v rámci Novoměstského hrnce smíchu pořádal Impuls Hradec Králové.
9

13. června se konal Den otevřených ateliérů v Královéhradeckém kraji.
19. června bylo středisku Junák v Hradci Králové zapůjčeno 13 velkých a14 malých výstavních panelů včetně stojanů za účelem výstavy pořádané v prostorách Královéhradeckého
biskupství na Velkém náměstí.
19. – 20. června proběhla celostátní soutěž neprofesionální filmové tvorby Český videosalon v Ústí nad Orlicí. Z Královéhradeckého kraje postoupilo 18 snímků. Medaile z celostátní
soutěže si odvezlo 5 autorů. Jednu zlatou, dvě stříbrné a dvě bronzové. Naši filmaři získali
také 4 čestná uznání.
23. června proběhlo jednání s Mgr. Kudrnáčovou a Ing. Kratochvílovou (odbor regionálního
rozvoje, grantů a dotací) týkající se spolupráce Impulsu a oddělení cestovního ruchu na
výrobě spotů a reportáží.
26. června byl dokončen propagační film o činnosti Impulsu Hradec Králové.

Červenec

9. července proběhlo jednání s Ing. Romanem Kosařem a Ing. Pavlou Černou z oddělení
přípravy a realizace staveb investičního odboru KÚ o budoucím využití 1. a 2. NP administrativní části budovy GMU HK. Impuls předložil návrh na stavební úpravy potřebné pro
činnost organizace.
14. července Impuls oslovil ke spolupráci Walbrzyski Osrodek Kultury jako možného partnera festivalu Cinema Open 2016. Impuls plánuje na společný projekt požádat o dotaci z
programu INTERREG V-A Česká republika - Polsko 2014 – 2020, Prioritní osa Spolupráce
institucí a komunit.
15. července předběžně ohlásil kontrolu státních dotací Finanční úřad Hradec Králové, vyžádána rozhodnutí o poskytnutí dotací na Fotografické a filmové aktivity, Podporu divadelních a slovesných aktivit č. 12167,12788/2013-IV, Odbornou metodickou činnost foto-film
2013 a Postupové divadelní přehlídky č. 15667,15736/2012-IV.
30. července byla odeslána přihláška do soutěže Senior roku 2015, kterou pořádá Nadace
Charty 77. Impuls nominoval paní Evu Voslařovou, členku našeho Dámského klubu Sen,
která se celý život věnuje rehabilitační a fyzioterapeutické práci se zaměřením na prevenci
bolesti kloubů.

Srpen

10. srpna proběhlo v Impulsu proškolení hospodářky v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví
při práci a požární ochrany Bc. Jaroslavem Svobodou ze společnosti ELGESS. Následné
proškolení všech zaměstnanců se uskutečnilo 16. září 2015.
13. srpna se uskutečnila schůzka s hejtmanem kraje Bc. Lubomírem Francem a vedoucím
investičního odboru Ing. Emilem Kmoníčkem ohledně prostorových požadavků Impulsu v
10

nově zrekonstruované Galerii moderního umění v Hradci Králové. Předán propagační film
o činnosti Impulsu.
18. srpna nám zaměstnanci Informačního centra Hradec Králové umožnili prohlídku nového
sídla na Eliščině nábřeží a nabídli možnost pořádání výstav a promítání propagačního filmu
o Impulsu na velkoplošných obrazovkách.
25. srpna Impuls podepsal dohodu o spolupráci na projektu Picnic of V4 Nations s Novohradským osvětovým střediskem v Lučenci. Realizace projektu je plánována na rok 2016
a má být financován z visegrádského fondu.

Září

14. září proběhlo školení zaměstnanců k předpisům BOZP a PO.
18. září byla zahájena filmová soutěž Rychnovská osmička, která se konala ve dnech 18.
– 20. září v malém sále kulturního centra v Rychnově nad Kněžnou. Impuls věnoval do soutěže cenu.
21. září oslovila Impuls kancelář poslance Evropského parlamentu Tomáše Zdechovského,
aby u příležitosti otevření jeho kanceláře v Hradci Králové dne 30. října 2015 uspořádal tematickou výstavu.
22. září zahájil v Impulsu kontrolu čerpání státních dotací Finanční úřad Hradec Králové.
30. září proběhla v krajském úřadu schůzka zástupců organizací, které by měly po rekonstrukci přesídlit do Galerie moderního umění v Hradci Králové.
30. se v krajském úřadu konal seminář pro žadatele z programu Interreg V-A Česká republika – Polsko.
30. září uzávěrka fotografické soutěže Premiéra 2015, následné vyhodnocení soutěže v
průběhu měsíce října.

Říjen

1. října nástup ředitelky na 4 týdny na léčení do Janských Lázní. Zástup Ing. Romana Albrechtová.
5. října došlo po předchozím odsouhlasení majitele budovy k výměně plynového kotle a
termostatu pro vytápění 1. patra budovy Brněnská 375.
6. října se v Praze (NIPOS – ARTAMA) konalo jednání festivalového výboru Jiráskova Hronova, za Impuls se zúčastnila Naďa Gregarová.
14. října se v Praze uskutečnilo jednání odborné filmové rady, za Impuls se zúčastnil Ondřej
Krejcar.
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17. října se v Dlouhé Vsi konal festival filmových modelářů Bzuk film, účast O. Krejcar.
18. října se v Červeném Kostelci konaly oslava 90. výročí založení Divadla J. K. Tyla a 150.
výročí založení divadelního souboru. Za Impuls se zúčastnily N. Gregarová a J. Vydarená.
30. října se uskutečnila v kanceláři poslance Evropského parlamentu Tomáše Zdechovského ve Vrchlického ulici v Hradci Králové výstava mladé fotografky Jany Habalové z Hradce
Králové.
31. října proběhl v Impulsu vzdělávací kurz Historické fotografické techniky.

Listopad

2. listopadu obdržel Impuls písemný souhlas Státního oblastního archivu v Zámrsku se
skartací účetních dokladů z let 1990 – 2000.
10. listopadu proběhla v Impulsu kontrola využití dotací ze státního rozpočtu ze strany Finančního úřadu v Hradci Králové (zahájení kontroly 22. 9. 2015).
11. listopadu se v Impulsu konala přednáška prof. MUDr. Jaroslava Malého, CSc., Civilizační choroby, pořádal Impuls ve spolupráci s Fórem nezávislých žen.
18. listopadu se konala vernisáž výstavy vybraných děl fotografické soutěže Premiéra 2015
v Galerii Na Hradě v Hradci Králové.
20. – 21. listopadu se uskutečnil festival nezávislých filmů Cinema Open 2015 v kině Bio
Centrál v Hradci Králové.
21. listopadu proběhlo slavnostní vyhodnocení fotografické soutěže Premiéra 2015 v sále
Albrechta z Valdštejna KÚ KHK.
23. listopadu proběhla ze strany kontrolního oddělení odboru regionálního rozvoje, grantů
a dotací KÚ KHK kontrola využití dotace č. 14KPG03/0010 poskytnuté na publikační titul
Divadlo mého života, kterou čerpalo VSVD. Kontrola proběhla bez zjištěných závad.
27. listopadu se konal 4. ročník setkání filmařů v Dlouhé Vsi u Rychnova nad Kněžnou. Jedná se o nesoutěžní filmovou přehlídku. Za Impuls účast J. Vydarená a O. Krejcar.
29. listopadu se v Divadle Drak konalo tradiční cenění nejlepších divadelníků Královéhradeckého kraje; součástí programu bylo divadelní představení souboru Kohoutek z Chrudimi
„Milej pane, umřel soused“.
30. listopadu se v sále Filharmonie Hradec Králové konal festivalový koncert v rámci Národního festivalu neprofesionálních komorních a symfonických těles. Pořádal Impuls ve spolupráci s NIPOS Artama Praha.
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Prosinec

7. prosince schválilo Zastupitelstvo Královéhradeckého rozpočet na rok 2016. Provozní příspěvek Impulsu činí 4 760 400,- Kč, příspěvek zahrnuje částku 480 tisíc Kč na uhrazení
nájemného v budově na Brněnské třídě.
10. prosince byla dokončena grafická úprava Newsletteru Královéhradeckého kraje, kterou
pro oddělení cestovního ruchu KÚ připravil výtvarník Impulsu.
14. prosince byla provedena inventarizace majetku organizace.
18. prosince obdržel Impuls sdělení Centra sdílených služeb při CIRI o ukončení smlouvy na
poskytování mobilních telekomunikačních služeb s O2 k 31. 12. 2015.

								

SLOVESNÉ OBORY

Krajské postupové soutěže neprofesionálního umění
Postupové přehlídky jsou příležitostí k vystoupení, k prezentaci častokrát dlouhodobé práce
a přípravy. Jejich prostřednictvím je zabezpečen výběr souborů a jednotlivců pro postup
na celostátní přehlídky a tedy reprezentace Královéhradeckého kraje na celostátní úrovni.
Jsou soutěžním i společenským setkáním. Neoddělitelně jsou zároveň akcí vzdělávacího,
informativního a inspirativního charakteru. Jsou veřejné, otevřené všem zájemcům. Programy přehlídek jsou rozšířeny o rozborové a odborné semináře, inspirativní představení a jiné
doprovodné programy.
Lektorské sbory postupových přehlídek jsou tří až pětičlenné. Jsou sestavovány z předních
odborníků (profesionálních umělců, teoretiků a pedagogů, publicistů), kteří mají zkušenost
z oblasti neprofesionálního umění, znají současnou úroveň a trendy, pravidelně se účastní
i celostátních oborových přehlídek. Do lektorských sborů jsou zařazování i uznávaní a respektovaní amatéři.
V přehlídkách dětských estetických aktivit jsou zastoupeni v lektorských sborech především
pedagogové a odborníci v daných oblastech, jejich výběr se uskutečňuje na základě doporučení odborných pracovníků ARTAMA Praha.
U přehlídek tvořivých aktivit dětí jejich smysl a význam vidíme především v rozšiřování komunikativních dovedností dětí a mládeže, v rozvíjení jejich fantazie, tvořivosti a estetického
cítění v jednotlivých uměleckých oborech i ve vzájemném setkávání.
Propozice postupových přehlídek, pořádaných v Královéhradeckém kraji, jsou zpracovány
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v souladu s pokyny a soutěžními řády vydávanými pro postupové soutěže organizací ARTAMA Praha, popř. dalšími vyhlašovateli národních přehlídek a pro oblast kraje jsou modifikovány na základě místních podmínek.
Soubory jsou do přehlídek zařazovány na základě přihlášek a v souladu se soutěžním řádem. Přehlídky jsou vyhlašovány na podzim předcházejícího roku na základě propozic celostátních přehlídek prostřednictvím zpravodaje Divadelní Hromada, zveřejněním v informačním bulletinu pro amatérské divadlo d´ARTAMAn a Kormidlo, zveřejněním na webových
stránkách Impulsu a Královéhradeckého kraje. Dále jsou zpracovávány vyhlašovací listy,
které jsou rozesílány na základě vybudovaných adresářů.
Postupové přehlídky pořádá Impuls ve spolupráci s oborovými spolky, Volným sdružením
východočeských divadelníků, z.s. a místními spolupořadateli. Přehlídky jsou dále finančně zajištěny s podporou Ministerstva kultury, Královéhradeckého kraje, Statutárního města
Hradec Králové a NIPOS/ARTAMA Praha.

DĚTSKÉ ESTETICKÉ AKTIVITY
Na úseku tvořivých aktivit dětí a mládeže se v 1. pololetí 2015 uskutečnily pro žáky a studenty základních a středních škol 2 okresní přehlídky a 6 krajských postupových přehlídek
v oborech:
- dětská recitace
- dětské divadlo
- umělecký přednes mládeže
- dětský scénický tanec
- dětský folklorní tanec
- školní dětské pěvecké sbory
- středoškolské pěvecké sbory
				
V Královéhradeckém kraji postupovými koly pro děti a mládež, pořádanými v měsících únoru, březnu a dubnu prošlo celkem cca 1 278 aktivních účastníků. Součástí všech byly rozborové semináře a pohovory s porotou.
OKRESNÍ PŘEHLÍDKA DĚTSKÝCH
DIVADELNÍCH, LOUTKÁŘSKÝCH
A RECITAČNÍCH SOUBORŮ
DĚTSKÁ SCÉNA
s postupem na krajskou přehlídku „Dětská scéna“
Hradec Králové, Divadlo Jesličky, 20. března 2015
Účast: počet představení 7, počet účastníků 67.
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OKRESNÍ KOLO PŘEHLÍDKY
DĚTSKÝCH RECITÁTORŮ
s postupem do krajského kola
Hlavní pořadatel: Školské zařízení pro DVPP KHK
Hradec Králové, Divadlo Jesličky, 25. – 27. března 2015
Účast: 125 recitátorů.
KRAJSKÁ PŘEHLÍDKA DĚTSKÝCH
DIVADELNÍCH, LOUTKÁŘKÝCH
A RECITAČNÍCH SOUBORŮ
s postupem na celostátní přehlídku Dětská scéna Svitavy
Hlavní pořadatel: Školské zařízení pro DVPP KHK
Hradec Králové, Divadlo Drak, 10. - 12. dubna 2015
Postupové kolo přehlídky dětských divadelních, loutkářských
a recitačních souborů Dětská scéna pořádáme spolu s postupovou přehlídkou na Loutkářskou Chrudim. Toto spojení je
přínosné, řada dětských souborů se pravidelně účastní i samostatných loutkářských přehlídek. Počet představení celkem
19, počet účastníků 156.
Účast pro postup na Dětskou scénu: 12 představení na základě výběru ve třech oblastních přehlídkách (Hradec Králové 7,
Jičín 9, Náchod 5 představení).
Inspirativní představení: projekt Divadla Drak: Labyrint světa
a ráj srdce.
KRAJSKÁ PŘEHLÍDKA
DĚTSKÝCH RECITÁTORŮ
s postupem na celostátní dílnu recitátorů v rámci přehlídky
Dětská scéna Svitavy
Hradec Králové, Divadlo Jesličky, 13., 14., 16., 17. duben 2015
Účast: 80 recitátorů, v okresních kolech: 400 recitátorů (Hradec Králové 125, Náchod 70, Rychnov nad Kněžnou 62, Trutnov 70, Jičín 73).
PŘEHLÍDKA UMĚLECKÉHO PŘEDNESU MLÁDEŽE
s postupem na celostátní festival poezie Wolkrův Prostějov
Hradec Králové, Divadlo Jesličky, 20. února 2015
Účast: 33 recitátorů.
Inspirativní vystoupení: básně z projektu Světlušky Hany Voříškové zhudebněné a s kontrabasem přednesené Pavlou
Šefrnovou.
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KRAJSKÁ PŘEHLÍDKA DĚTSKÝCH
SKUPIN SCÉNICKÉHO TANCE
s postupem na celostátní přehlídku v Kutné Hoře
Červený Kostelec, Divadlo J. K. Tyla, 2. dubna 2015
Účast: 19 choreografií, 215 účastníků.
KRAJSKÁ PŘEHLÍDKA DĚTSKÝH ŠKOLNÍCH
PĚVECKÝCH SBORŮ
KRAJSKÁ PŘEHLÍDKA STŘEDOŠKOLSKÝCH
PĚVECKÝCH SBORŮ
s postupem do celostátního kola v Uničově a Opavě
Hradec Králové, Filharmonie, 24. dubna 2015,
Účast sborů: 8 DPS + 2 SPS, 266 + 39 členů sborů.
KRAJSKÁ POSTUPOVÁ PŘEHLÍDKA
DĚTSKÝCH FOLKLORNÍCH SOUBORŮ
s postupem na celostátní přehlídku v Jihlavě
Červený Kostelec, Divadlo J. K. Tyla, 18. dubna 2015
Účast: 7 souborů, 11 choreografií, 297 účastníků.

SLOVESNÉ OBORY + TANEC
V roce 2015 se uskutečnilo 5 postupových přehlídek, čtyři, jejichž celostátní kola pořádá
NIPOS-ARTAMA Praha z pověření Ministerstva kultury a Krakonošův divadelní podzim, který je vyhlašován SČDO.
Na těchto přehlídkách bylo uvedeno celkem 60 představení a choreografií, na kterých se
podílelo 531 členů hrajících souborů.
Divadelní přehlídky jsou pořádány ve spolupráci s Volným sdružením východočeských divadelníků, z.s., které je organizací amatérských divadelníků působící v rámci celé České
republiky, především však na území bývalého východočeského kraje. Přehlídky jsou otevřené. Pro zařazení do přehlídek mají přednost soubory působící na území Královéhradeckého
kraje.
KRAJSKÁ PŘEHLÍDKA AMATÉRSKÉHO
ČINOHERNÍHO A HUDEBNÍHO DIVADLA
s postupem na celostátní přehlídku Divadelní Piknik Volyně a Popelku Rakovník
Červený Kostelec, Divadlo J. K. Tyla, 4. – 8. března 2015
Počet představení: 14, počet členů hrajících souborů:
260.
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KRAJSKÁ PŘEHLÍDKA STUDENTSKÉHO
A EXPERIMENTUJÍCÍHO DIVADLA
A DIVADEL POEZIE „AUDIMAFOR“
s postupem na celostátní přehlídky experimentujícího divadla Šrámkův Písek, studentských divadelních souborů Mladá
scéna Ústí nad Orlicí a divadel poezie Wolkrův Prostějov
Hradec Králové, Divadlo Drak, 27. – 29. března 2015
Počet představení: 14, počet členů hrajících souborů: 82.
Inspirativní představení: projekt Divadla Drak: Labyrint světa
a ráj srdce.
REGIONÁLNÍ PŘEHLÍDKA LOUTKÁŘSKÝCH
SOUBORŮ
s postupem na celostátní přehlídku Loutkářská Chrudim
Hradec Králové, Divadlo Drak, 10. - 12. dubna 2015
Postupové kolo přehlídky Loutkářská Chrudim pořádáme spolu s postupovou přehlídkou na Dětskou scénu. Toto spojení je
přínosné, řada dětských souborů se pravidelně účastní i samostatných loutkářských přehlídek. Počet představení celkem
19, počet účastníků 156.
Účast pro postup na Loutkářskou Chrudim: 15 představení.
Inspirativní představení: projekt Divadla Drak: Labyrint světa
a ráj srdce.
VÝCHODOČESKÁ PŘEHLÍDKA VENKOVSKÝCH
DIVADELNÍCH SOUBORŮ
„MILETÍNSKÉ DIVADELNÍ JARO“
s postupem na národní přehlídku Krakonošův divadelní podzim ve Vysokém nad Jizerou
Miletín, Sousedský dům, 24. – 26. dubna 2015
Počet představení: 8, počet členů hrajících souborů cca 113.
KRAJSKÁ POSTUPOVÁ PŘEHLÍDKA
SCÉNICKÉHO TANCE MLÁDEŽE A DOSPĚLÝCH
„Tanec, tanec… 2015“ s postupem na celostátní přehlídku
Tanec, tanec… v Jablonci nad Nisou
Jaroměř, Městské divadlo, 9. května 2015
Účast: 9 choreografií, 76 tanečníků.
SLAVNOSTNÍ SETKÁNÍ DIVADELNÍKŮ
29. listopadu 2015
Divadelní sezónu na úseku slovesných oborů a amatérského
divadla v roce 2015 uzavřelo slavnostní setkání východočeských divadelníků v Divadle Drak v Hradci Králové. Na základě
návrhu odborných porot krajských a regionálních přehlídek na
něm byla předána individuální ocenění za mimořádné a inspi17

rativní výkony v jednotlivých představeních.
Na postupových přehlídkách divadelních oborů včetně
výběrových přehlídek Dětské scény bylo uvedeno celkem 76 představení a vystoupení, což je o 9 méně než
vloni, na nich se podílelo cca 720 členů hrajících souborů, což je o 90 méně než vloni. Počet souborů byl letos
zřejmě ovlivněn i omezenými prostorovými a časovými
možnostmi obou přehlídek pořádaných v Draku, kde se
konal projekt Komenského Labyrintu.
Vedle toho na krajských přehlídkách dětských recitátorů
a Wolkrově Prostějovu vystoupilo rovných 113 recitátorů,
v pěti okresních postupových kolech 400 recitátorů.
Celkem 1 231 divadelníků a recitátorů.
Zástupci porot předali cca 100 kolektivních a individuálních ocenění, která jako každý rok výtvarně zpracoval
Mario Alfieri.
Program zpestřily písničky a dvě choreografie národopisného souboru Kohoutek z Chocně.

METODICKÁ ODBORNÁ POMOC SOUBORŮM
a) Metodická pomoc zajišťovaná přímo v souborech:
v roce 2015 se uskutečnila dramaturgická a režijní pomoc v DS Jirásek Nový Bydžov, dramaturgická, režijní
a scénografická konzultace přípravy inscenace Turecká
kavárna DS Zdobničan Vamberk. Dále členové Rady
VSVD navštívili řadu inscenací amatérských souborů,
ohlasy z těchto představení jsou zveřejněny v Divadelní
Hromadě.
b) Prostřednictvím informačního servisu ve zpravodaji
Divadelní Hromada
Od roku 2013 Divadelní Hromada vychází 2x ročně. První číslo, jaro - léto obsahuje dokumentaci života VSVD
(cenění, předání Zlatých Tylů, valná hromada, představení nových Zlatých Tylů), kompletní souhrn (program,
výsledky, zpráva) postupových přehlídek na úseku amatérského divadla, pořádaných IMPULSEM a informace
z postupových divadelních přehlídek, které se konají na
území východočeského regionu mimo Královéhradecký
kraj. Dále informuje o vystoupení Východočechů na celostátních přehlídkách (Divadelní Piknik, Šrámkův Písek).
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Toto číslo vyšlo na 83 stranách počátkem července.
Druhé číslo, podzim-zima, vyšlo v prosinci celkem 72
stranách.. Přináší především v samostatné příloze vyhlášení soutěží a přehlídek slovesných oborů na rok
2016, regionální i celostátní kalendář. Dále se věnuje informacím z činnosti souborů, informuje o výsledcích Východočechů na celostátních přehlídkách (KDP, FEMAD,
DS) a zveřejňuje pozvánku do nové divadelní sezony
profesionálních divadel.
Od roku 2012 je Divadelní Hromada rovněž zveřejňována na www.impulshk.cz.
c) Vzdělávání jednotlivců v dlouhodobých kurzech i jednorázových seminářích
V 1. pololetí jsme z nabídky realizovali 4 semináře.
18. 1. 2015
Praktická dílna s přednesem a s paní Janou Machalíkovou – 19 účastníků
7. 2. 2015
Dílna hlasové výchovy s Evou Spoustovou – 16 účastníků
21. 3. 2015
O tvorbě individuálních hereckých výstupů s Jonášem
Konývkou – 11 účastníků
18. 4. 2015
Dílna na téma Herec v situaci s lektorkou Kamilou Konývkovou Kostřicovou - 11 účastníků
Ve 2. pololetí, 14. – 15. listopadu 2015 jsme na základě
zájmu divadelníků uspořádali exkluzivní seminář, který
měl na programu jevištní svícení, tedy light-design, řečeno současným slovníkem. Jako lektor ho vedl Vladimír
Burian MgA. (*1972), absolvent Vysoké školy uměleckoprůmyslové v ateliéru konceptuální tvorby prof. Adély
Matasové.
Na programu českotřebovského semináře byl např.
„rozbor černé díry“, seznámení se s jevištní světelnou
technologií, rozbor typů svítidel, kategorie světla, které
rozeznáváme (směr, intenzita, barva) a také vlastní práce účastníků kurzu, mj. cvičná příprava světelného parku, ovládání světelného parku (práce u pultu) a světelná
dramaturgie (rozbory, rady, názory).
Semináře se zúčastnilo celkem 17 frekventantů a ohlas
byl velmi pozitivní.
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AMATÉRSKÁ FOTOGRAFIE
Fotografie patří k tvůrčím oblastem lidské činnosti, které procházejí neustálým prudkým
vývojem a technologickými změnami. Tato umělecká disciplína ke své existenci vždy využívala nejmodernějších technologických výdobytků a právě dostatečné zvládnutí technologie
patří ke klíčovým dovednostem fotografa, byť amatéra.
S rozvojem digitální technologie ve fotografii a hlavně její snadná dostupnost vede ke stále
většímu počtu fotografujících mezi širokou veřejností. Proto obor amatérské fotografie zaznamenal během několika posledních let zvýšený zájem o fotografování a to zejména mezi
mladými lidmi. Velký zájem nastal i o konečné zpracování fotografického obrazu v počítači
a jeho konečný výstup – fotografie. Nemalý zájem je i o práci s obrazem, jeho vznik, kompozice, světlo… V poslední době jsme však zaznamenali i zájem o historické fotografické
techniky a návrat k fotografii černobílé.
Obor amatérské fotografie vytváří podmínky pro rozvoj oboru v kraji dlouhodobou systematickou prací s fotografy. Nabízíme zájemcům možnost prezentace tvorby na společných
i autorských výstavách, pořádáme vzdělávání pro začátečníky i pokročilé fotografy, vyhlašujeme soutěž Premiéra, kde mohou autoři porovnat úroveň svojí tvorby s ostatními, nemalý
ohlas mají rozborové semináře a konzultace vlastní tvorby s renomovanými fotografy. Velkou podporou pro fotografy je také možnost individuálního využívání fotokomory nejen pro
černobílou fotografii, ale i pro speciální fotografické techniky.
V roce 2015 se nám podařilo zajistit vzdělávání pro zájemce o fotografii na všech úrovních,
které může amatér absolvovat. To znamená od základů fotografování pro úplné začátečníky, na to volně navazující kurz fotografování pro mírně pokročilé, až po kurz zpracovávání fotografického obrazu v programu Adobe Photoshop. Víkendové dílny se zaměřují na
jednotlivá témata ve fotografii. Zájemcům o historické fotografické techniky a černobílou
fotografii jsme na toto téma nabídli další řadu praktických víkendových dílen. Vyvrcholením
v amatérském vzdělávání, které můžeme fotografům nabídnout je pak Hradecká fotografická konzervatoř (dvouleté studium výtvarné fotografie). Někteří absolventi HFK dále pokračují ve studiu fotografie na Institutu tvůrčí fotografie při Slezské univerzitě v Opavě, kde již
tradičně patří k nejlepším studentům.
Důležitým přínosem pro amatéra je také setkávání se s významnými fotografy a seznámení
se s jejich tvorbou. Proto jsme připravili besedy s MgA. Viktorem Fišerem, lektorem fotografie, profesionálním fotografem z Prahy a Libuší Taylor, profesionální fotografkou, která dlouhou dobu fotografovala pro UNICEF. Tématem byla reportážní a dokumentární fotografie.
V roce 2015 se také podařilo dokončit první část rozsáhlého mapování historie fotografie
a fotografování ve východních Čechách. Vydali jsme posledních devět hesel pro první díl
Encyklopedie východočeské fotografie.
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Dlouhodobé kurzy, dílny, besedy, semináře
Dlouhodobý odborný kurz
Hradecká fotografická konzervatoř
11. ledna, 8. února, 8. března, 12. dubna, 8. května,
8. června, 6. září, 10. října, 14. listopadu a 12. prosince.
Učebna Impuls Hradec Králové a exteriéry po celé ČR.
HFK je odborný vzdělávací kurz. Jedná se o intenzivní
studium v rozsahu tří výukových bloků (181 výukových
hodin), organizovaný formou dálkového řízeného samostudia a je zaměřený převážně na výtvarnou fotografii.
Uskutečňuje se v pravidelných víkendových setkáních
jedenkrát měsíčně. Ke studiu bylo přijato 26 fotografů,
v lednu 2015 zahájilo výuku 24 studentů. Vedoucími
pedagogy jsou doc. MgA. Josef Ptáček, profesionální
fotograf a MgA. Ivo Gil, profesionální fotograf a kurátor
výstav, jeden ze zakladatelů Muzea fotografie v Jindřichově Hradci. Na výuce se podílejí další odborní učitelé.
Od ledna do prosince odučeno 110 hodin.
Základy fotografování
Pro zájem proběhly dva běhy kurzu základů fotografování. První běh: 27. ledna, 5. a 19. února, 3. a 19. března,
2., 16. a 30. dubna, 14. května, 4. června
Druhý běh: 27. ledna, 12. a 24. února, 12. a 26. března,
9. a 23. dubna, 7. a 28. května, 11. června
Impuls Hradec Králové.
Kurz základů fotografování, byl zaměřen nejen pro začínající fotografy, ale i pokročilejší v něm našli informace,
které obohatili jejich zkušenosti.
V kurzu se frekventanti dozvěděli o základní fotografické
technice a postupech ve fotografování.
Dozvěděli se, jak fotoaparát vlastně funguje, k čemu jsou
jednotlivé funkce, režimy nastavení a vše si samozřejmě
i vyzkoušeli v praxi.
Cílem byla změna z nahodilého fotografování svého
okolí k začátku cílevědomé tvorby.
Lektor Ivan Nehera, absolvent Institutu tvůrčí fotografie
v Opavě.
Odučeno: ve dvou bězích 60 hodin
Účast: 10 fotografů v prvním běhu a 10 fotografů v běhu
druhém.
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Beseda s Viktorem Fischerem
21. února
Adalbertinum v Hradci Králové
Téma: Dokumentární fotografie - 3hodiny
Účast: 95 fotografů
Černobílá fotografie
Z kapacitních důvodů fotokomory je možné do kurzu přijmout pouze 6 frekventantů. Protože jsme zaznamenali
o klasický černobílý proces ve fotokomoře zájem, uspořádali jsme celkem 3 běhy tohoto kurzu.
První běh: 17. – 18. dubna
Druhý běh: 29. – 30. května
Třetí běh: 4. – 5. září
Fotokomora Impuls Hradec Králové.
Cílem kurzu bylo naučit frekventanty fotografovat na negativní film a poté vyvolat film a zhotovit fotografie klasickým mokrým procesem ve fotokomoře.
Lektor: Ivan Nehera, absolvent Institutu tvůrčí fotografie
v Opavě
Celkem bylo odučeno: 21 hodin
Absolvovalo celkem: 17 fotografů.
Ikonografie krajiny
22. – 24. května
Exteriéry i interiéry Slavonic a okolí
Cílem víkendové praktické dílny bylo mapování rázu
krajiny vlivem zásahu člověka do ní a pochopení artefaktů do krajiny zasených.
Lektoři: doc. MgA. Josef Ptáček, a MgA. Ivo Gil.
Celkem odučeno: 32 hodin
Absolvovalo: 24 fotografů
Dřevěné fotografování
aneb velkoformátová fotografie
24. – 26. července
Učebna a fotokomora Impuls Hradec Králové a exteriéry
města Hradec Králové
Práce s velkoformátovou kamerou ˗ fotografický návrat
o 100 let zpátky.
Fotografická dílna, při níž měli frekventanti možnost pracovat s formáty od 6,5x9 cm do 24x30 cm. Vyzkoušeli
si techniku, která byla vyrobena v některých případech
v 19. století a ochutnali staré řemeslo a techniku, se kterou pracovali Josef Sudek nebo František Drtikol. Součástí dílny byla práce s velkoformátovým negativem ve
fotokomoře a zhotovení fotografických kontaktů.
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Lektor: Ivan Nehera, absolvent Institutu tvůrčí fotografie
Opava.
Účast: 6 fotografů (z kapacitních důvodů fotokomory a
počtem fotoaparátů není možné pracovat s více posluchači).
Odučeno celkem: 30 hodin.
Atmosféra divadelního festivalu
22. června: úvod do praktického semináře: teoretická
část
21. – 30. června: praktické fotografování
24. a 27. června: průběžné konzultace vzniklých fotografií
Exteriéry Hradec Králové
Seminář zaměřený na reportážní a dokumentární fotografii. Fotografování divadelní atmosféry v ulicích města
Hradce Králové, foyer a stanech divadel v Hradci Králové v rámci XX. mezinárodního festivalu Divadlo evropských regionů a XV. ročníku Open air programu (aneb
Ulice plné komediantů). Fotografování bylo individuální.
V průběhu festivalu 2 konzultace s lektorem. V letošním
roce bylo frekventantům umožněno fotografování na
zkouškách profesionálních divadelních souborů.
Cílem semináře bylo naučit fotografy pracovat se zachycením momentální situace, která nejde zopakovat a je
důležitá a klíčová pro ten daný okamžik a to nejen při
divadelním představení na jevišti, ale i při reakci diváků
v hledišti i ulicích v průběhu celého festivalu. Fotografie
z tohoto semináře budou k vidění v knihovně Hradec
Králové v červnu 2015.
Lektor: doc. MgA. Josef Ptáček. Účast: 16 fotografů
Krajina a architektura baroka
13.- 14. června 2015
Exteriéry a interiéry Kuksu
Lektor: Ivan Nehera, absolvent Institutu tvůrčí fotografie
v Opavě
Účast: 14 fotografů
Odučeno: 23 hodin
Reportážní fotografie
11. - 13. září
Impuls Hradec Králové, exteriéry Hradce Králové a okolí
Reportážní fotografie je specifický obor ve fotografii.
Jedná se o tzv. „živou“ fotografii, ke které mají amatérští
fotografové respekt a mnohdy si reportáž netroufnout fotografovat. Cílem víkendové dílny bylo naučit fotografy
čelit úskalím reportážní fotografie, zbavení ostychu před
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cizími lidmi a komunikace s nimi z pozice fotografa k fotografovanému objektu.
Lektor: Líba Taylor
Účast: 10 fotografů
Odučeno celkem: 36 hodin
Fotografování pro mírně pokročilé
1., 15. a 29. října, 12. listopadu, 1. a 15. prosince
		
Impuls Hradec Králové
Kurz volně navazuje na základy fotografování. Jeho obsahem je prohloubení dovedností s fotoaparátem, pochopení a smysluplné využití fotografických postupů,
skladebných principů a kompozice při tvorbě obrazu.
V návaznosti na teorii byly zařazeny praktické ukázky
a cvičení.
Lektor: Ivan Nehera, absolvent Institutu tvůrčí fotografie
v Opavě
Odučeno celkem: 30 hodin
Účast: 12 fotografů
Velkoformátové kamery
16. – 18. října
Areál Hospital Kuks
Cílem víkendového semináře bylo naučit fotografy pracovat s velkoformátovými kypovacími kamerami v krajině
a správně vyfotografovat architekturu. Nedílnou součástí
bylo i následné zpracování nafotografovaných negativů
ve fotokomoře. Účastníci vyvolávali negativy, zhotovovali kontakty a černobílé fotografie.
Lektoři: doc. MgA. Josef Ptáček, a MgA. Ivo Gil.
Celkem odučeno: 32 hodin
Absolvovalo: 20 fotografů
Historické fotografické techniky
Kyanotypie – modrotisk; Van Dyke – sépiový tisk;
Slané papíry
31. října
Fotokomora Impuls Hradec Králové
Impuls připravil pro zájemce tematickou řadu historických fotografických technik. Jako první byl v roce 2012
seminář na téma Gumotisk. V letošním roce jsme navázali s technikou kyanotypie – modrotisku, Van Dyke – sépiového tisku a platino - palládiového tisku.
Cílem kurzu bylo provést zájemce o historické techniky
počátečními nástrahami a záludnostmi procesů, které
jsou již dávno zapomenuty, ale patří mezi skvosty výtvarných technik. Každý z absolventů by měl po absolvování
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kurzu v domácích podmínkách a s minimem speciálních
pomůcek tyto techniky zvládnout.
Lektor: Ivan Nehera, absolvent Institutu tvůrčí fotografie Opava a absolvent ušlechtilých technik u prof. Luďka
Vojtěchovského.
Účast: 5 fotografů (z kapacitních důvodů fotokomory
a náročnosti technik není možné na kurz přizvat více
zájemců).
Odučeno celkem: 17 hodin
Konzultace - rozborový seminář
PREMIÉRA 2015
XXVI. ročník fotografické soutěže
21. listopadu
Sál Albrechta z Valdštejna Krajského úřadu Královéhradeckého kraje
Účastníkům fotografické soutěže Premiéra byla dána
možnost setkat se se členy poroty a hovořit s nimi
o svých fotografiích. Možnost konzultací a rozborů soutěžních fotografií pro amatérské fotografy je velkým přínosem v jejich další tvorbě, napomáhá mimo jiné rozvoji
vidění obrazu a rozpoznávání hrubých chyb ve fotografickém obraze. Rozborový seminář se každoročně setkává s velkým ohlasem a to nejen mezi účastníky soutěže, ale i mezi ostatními fotografy.
Reportážní a dokumentární
fotografie
21. listopadu
Sál Albrechta z Valdštejna Krajského úřadu Královéhradeckého kraje
Beseda s Libuší Taylor o problematice dokumentární
a reportážní fotografie. Součástí besedy byla projekce
fotografií, které Libuše Taylor fotografovala pro UNICEF.
Lektor: Líba Taylor
Účast: 98 fotografů
Rozsah: 6 hodin
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Fotografická soutěž
PREMIÉRA 2015
XXVI. ročník fotografické soutěže
duben 2015 vyhlášení, uzávěrka příjmu fotografií
30. září, 6. října porota
Výstavy vítězných a vybraných fotografií proběhly
v Hradci Králové na 3 místech.
19. listopadu 2015 – 11. ledna 2016 výstava vítězných
fotografií v galerii Na hradě Hradec Králové
1. – 30. listopadu v Informačním centru
1. – 30. listopadu v pobočce Knihovny města Hradce
Králové, Jana Masaryka
Premiéra je fotografická soutěž, kterou každoročně vyhlašuje IMPULS Hradec Králové ve spolupráci s Volným
sdružením východočeských fotografů, z.s. Tento projekt
se uskutečnil s finanční podporou Ministerstva kultury
České republiky, Královéhradeckého kraje a Statutárního města Hradec Králové. Dále Premiéru podporují
FOMA Bohemia spol. s r.o. Hradec Králové, FOMEI a. s.
Hradec Králové a redakce časopisu Foto Video. Je určena pro všechny zájemce o fotografii a není omezena věkově ani žánrově. Jedinou podmínkou je, aby soutěžící
fotografie nebyly dosud nikde vystaveny ani publikovány.
Amatérská fotografie je jediný obor, ve kterém celostátní
soutěži nepředcházejí okresní ani krajská kola. Ve východních Čechách proto soutěž Premiéra dává každoročně přehled o úrovni amatérské fotografie a ze soutěžních kolekcí pak vybíráme fotografie, ale hlavně autory
nejen pro regionální výstavy.
V letošním XXVI. ročníku fotografické soutěže PREMIÉRA 2015 bylo porotě předloženo 737 fotografií od 113
autorů. Porota pracovala ve složení
Předseda: Libuše Taylor, profesionální fotograf,
Černošice
Členové: doc. MgA. Josef Ptáček, profesionální fotograf,
Praha, Blanka Lamrová, profesionální fotograf, Praha
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VÝSTAVNÍ ČINNOST
V roce 2015 jsme dosud připravili 25 výstav ve výstavních prostorách v Hradci Králové.
Vítězné snímky fotografické soutěže Premiéra 2014 pak mohli zhlédnout ve Svitavách. Výstavy vybírá odborná rada pro fotografii, která pracuje při Impulsu Hradec Králové.
Informační centrum
2. - 31. 1.
CESTY - dokumentární fotografie Karla Bauera z Hradce Králové
3. - 28. 2.
RATIBOŘICKÝ MAPOVÝ OKRUH - vítězné fotografie stejnojmenné soutěže
		
fotoklubů
2. - 31. 3.
I PŘÍRODA MÁ SVÉ SNY - fotografie Rudolfa Němečka z Nového M.n/ Metují
1. - 30. 4.
KOUZLO NECHTĚNÉHO - výtvarná fotografie Evy Kešnerové z Trutnova
1. - 30. 5.
BARVY V ŠEDI VELKOMĚSTA - fotografie fotoklubu Alfa Pardubuce představili:
		
Miloš Forst, Kateřina Göttlichová, Jan Kábele, Oldřich Kimler, Milan Křiček,
		
Jiří Macek, Libor Němec, Eva Stanovská a Petr Beran
3. - 28. 6.
FOTOKLUB RYCHNOV NAD KNĚŽNOU - své fotografie představili členové
		
fotoklubu: Martina Bernardová, Vladimír Damašek, Jan Jirásek, Jan Kovář
		
a Luboš Víteček
2. - 31. 7.
MĚSÍC FOTOGRAFIE V BRATISLAVĚ OČIMA LENKY ŽIDOVÉ
		
- dokumentární fotografie Lenky Židové z Broumova
1. - 31. 8.
FOTOGRAFIE - vítězné fotografie soutěže, kterou pořádala restaurace
		
Mlsoun Hradec Králové
1. - 18. 9.
ŽIVOT LIDÍ VE VELKÝCH AGLOMERACÍCH - černobílé fotografie
		
Stanislava Voksy z Pardubic
1. - 30. 11. PREMIÉRA 2014 - vybrané fotografie XXVI. ročníku fotografické soutěže
Galerie Fabrika Svitavy
únor - duben PREMIÉRA 2014 - repríza výstavy vítězných fotografií
		
XV. ročníku stejnojmenné fotografické soutěže
Knihovna, Jana Masaryka 605, Hradec Králové
1. - 30. 4.
ZA ZRCADLEM - výtvarná fotografie Evy Kešnerové z Trutnova
1. - 30. 5.
BARVY V ŠEDI VELKOMĚSTA - fotografie fotoklubu Alfa Pardubice
		
představili: Miloš Forst, Kateřina Göttlichová, Jan Kábele, Oldřich Kimler, 		
		
Milan Křiček, Jiří Macek, Libor Němec, Eva Stanovská a Petr Beran
3. - 28. 6.
KAM KRÁČÍŠ - výtvarná fotografie Evy Stanovské z Dřenic
1. - 31. 7.
NEBE NAD VELKÝM MĚSTEM - fotografie Evy Stanovské, které vznikly
		
v průběhu týdenní návštěvy města New Yorku na podzim roku 2014
1. - 31. 8.
NEW YORK - STŘÍPKY PŘÍBĚHŮ - dokumentární fotografie Elišky Rafajové
		
z Třebotova
2. - 30. 9.
FOTOGRAFIE - černobílá fotografie Vladimíra Skalického z Lanškrouna
1. - 30. 10. FOTOGRAFIE - posluchačů Hradecké fotografické konzervatoře
2. - 30. 11. PREMIÉRA 2015 - vítězné fotografie XXVI. ročníku fotografické soutěže
1. - 31. 12. FOTOGRAFIE - černobílá fotografie Stanislava Voksy z Pardubic
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Bazalka, Hradec Králové
1. - 31. 7.
NEBE NAD VELKÝM MĚSTEM - fotografie Evy Stanovské, které vznikly
		
v průběhu týdenní návštěvy města New Yorku na podzim roku 2014
1. - 31. 8.
NEW YORK - STŘÍPKY PŘÍBĚHŮ - dokumentární fotografie Elišky Rafajové
		
z Třebotova
2. - 30. 9.
FOTOGRAFIE - černobílá fotografie Vladimíra Skalického z Lanškrouna
Knihovna, Wonkova 1262, Hradec Králové
1. - 30. 6.
DIVADELNÍ ATMOSFÉRA - fotografie z XIV. ročníku Open air program 2013
1. – 30. 6.
ABSOLVENTI HRADECKÉ FOTOGRAFICKÉ KONZERVATOŘE
		
- výběr absolventských výstavních souborů z let 2001 - 2014
2. - 28. 11. HISTORICKÉ FOTOGRAFICKÉ TECHNIKY - vystavující autoři jsou
		
absolventi kurzů historických technik , pořádané Impulsem Hradec Králové,
		
pod vedením Ivana Nehery a Jiřího Petery v letech 2012 – 2015.
		
Vystavovali: Ivan Nehera, Kvasiny; Jana Bauerová, Hradec Králové; Luboš
		
Víteček Rychnov n. Kněžnou; Stanislav Odvářka, Polička; Kamila Štekerová,
		
Hradec Králové; Pavel Pernet, Nový Bydžov, Eva Stanovská, Dřenice a
		
Hana Michaličková, Hradec Králové
Galerie Na hradě, Na Hradě 91/3, Hradec Králové
19. 11. 2015 - 11. 1. 2016 PREMIÉRA 2015 - vítězné fotografie XXVI. ročníku
		
stejnojmenné fotografické soutěže

SPOLUPRÁCE NA CELOSTÁTNÍCH AKCÍCH

Tato spolupráce se uskutečňuje na základě dohody s hlavními pořadateli a podle jejich požadavků se podílíme převážně na přípravě koncepce soutěží, spolupracujeme při vyhlášení, propagaci, zajištění lektorů a porotců, zajištění reprízy výstav ap.
NÁRODNÍ SOUTĚŽ A VÝSTAVA AMATÉRSKÉ FOTOGRAFIE SVITAVY 2015
(NSAVF)
Zastoupením Jany Neugebauereové, MVDr. Rudolfa Němečka, Vladimíra Skalického a Milana Báči (všichni tři jsou členové rady pro obor fotografie při Impuls Hradec Králové) v odborné radě pro fotografii při ARTAMA Praha, se podíleli na znění statutu, vyhlášení a propagaci 34. ročníku soutěže. Impuls Hradec Králové každoročně věnuje na NSAVF jednu cenu.
V předcházejících ročnících jsme zajišťovali reprízu výstavy vítězných fotografií v Hradci
Králové. V současné době není v Hradci Králové odpovídající výstavní prostor, kde by bylo
možno reprízu Národní soutěže a výstavy amatérské fotografie vystavit.
Porota hodnotila 8. dubna 2015 ve Svitavách celkem 1 614 snímků od 253 (dalších 117
autorů v kolektivech) amatérských fotografů a 22 kolektivů. V porotě byl Impuls Hradec Králové zastoupen členy rady pro fotografii, která při Impulsu pracuje - Rudolfem Němečkem,
Vítězslavem Krejčím, Milanem Báčou a Janou Neugebauerovou.
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Publikační činnost
FOTOIMPULS
Neprodejný zpravodaj v nákladu 250 kusů. V letošním
roce vyšlo 1 dvojčíslo a 1 číslo ve formátu A4 a v rozsahu 48 stran v černobílém provedení. K vydání dvojčísla Fotoimpulsu jsme přistoupili z úsporných důvodů
(neustále se zvyšující náklady na tisk a zdražení poštovného). Důvod, byť je veskrze ekonomický, však nemá
mít vliv na kvalitu informací, ani na jejich pestrost nebo
rozsah. V době rychlého internetu však náš zpravodaj
už zcela opustil svou roli aktuálně informativní: díky
e-mailu a sociálním sítím, internetovým časopisům
a jejich newslettrům, je možné doručit aktuální informace
téměř okamžitě (od roku 2012 je Fotoimpuls zveřejňován
i v elektronické podobě na www stránkách Impulsu). Ale
přesto se nám zdá, že dokumentační funkce tištěného
zpravodaje má svůj smysl. I tištěný Fotoimpuls zachycuje a zveřejňuje vše důležité, co se ve fotografickém
životě východočeského regionu děje, základní informace
o vzdělávacích akcích, soutěžích, výstavách, fotoklubech, mapových okruzích, aj. Je to vlastně podrobná
orientace ve východočeském amatérském fotografickém
životě s přesahy do celostátního fotografického dění. Fotoimpuls se věnuje nejen amatérským východočeským
fotografům, ale všímá si i přátel, kolegů a spolupracovníků, kteří dosáhli nějakého významného úspěchu, jubilea
či ocenění, např. Čestné členství VSVF či Cenou Ministra kultury.
Jsme přesvědčení, že Fotoimpuls přispívá i k většímu
povědomí našeho společenství.
Funkci dokumentační, ale i tu společenskou, sjednocovací, spolkovou, chceme na stránkách Fotoimpulsu plnit
i nadále.
Encyklopedie
východočeské fotografie		
Od roku 2005 mapujeme význačné fotografické osobnosti, firmy i bývalé drobné živnostníky, kteří významnou
formou přispěli k rozvoji fotografie ve východních Čechách. Encyklopedie vzniká z finančních a organizačních důvodů postupně formou volných autorských listů,
které se každým rokem doplňují. Každý list obsahuje vedle textové faktografie alespoň dvě fotografie - portrét
autora a minimálně jedna fotografie z tvorby. Postupně
tak vzniká Encyklopedie východočeské fotografie. Cel29

kem do roku 2014 bylo zpracováno 77 hesel v rozsahu
121 stran. V roce 2015 jsme vydali 8 hesel v rozsahu 15
listů a obsah celé encyklopedie.
Fotochema Hradec Králové v letech1949 - 1989 – 4 listy
Fotoklub Lanškroun – 3 listy
Fotoklub Alfa Pardubice – 2 listy
Fotoklub Jaroměř – 2 listy
Fotoklub KDU Trutnov – 1 list
Voksa Stanislav, Pardubice – 1 list
Havel Jiří, Trutnov – 1 list
Klišč Vladimír, Hradec Králové – 1 list
Obsah Encyklopedie východočeské fotografie – 1 list
Vydáním těchto šestnácti listů byl naplněn obal encyklopedie a tím byl ukončen první díl tohoto rozsáhlého mapování fotografického dění ve východních Čechách.
Studijní knihovna
Průběžně po celý rok.
V roce 2011 jsme začali budovat studijní knihovnu Impuls pro zájemce o výtvarnou kulturu a fotografii. Jsou
zde zastoupeny např. tituly Daniela Mrázková: Příběh
fotografie; Karel Srp: Václav Boštík; Zdeněk Sklenář:
Deset tisíc věcí – deset tisíc let; Barbora Špaletová a
Lukáš Rittstein: Nepřistupuj blíž; Čchi Paj-š a jeho slavní
žáci Li Kche - žan a Chuang Jung-jü; Rezonance Federico Díaz e Area: Vizuální aktivismus, instalace, architektura; Josef Čapek: Grafika; Jiří Straka: Živá malba;
Lukáš Rittstein: Vědomí věčně něžných já; Milan Grygar: Laozi; Opičí král Zdeňka Sklenáře; Laozi; Jan Merta:
Stockhauusenova symfonie; Jan Reich: Posázaví; Jan
Reich – Fotografie; Dušan Pálka: Pražský špektákl; Jan
Reich: Verschwindende Prag; Jan Reich: Dům v krajině; Vladimír Borgis: Miroslav Bílek; Josef Ptáček: Země
krásná; Letná XL: 40. výročí největší struktury Zdeňka
Sýkory; Stanislav Voksa: Příběh fotografů Pardubicka;
Josef Mühldorf a Pavla Vrbová: Od sportu fotografického
k umělecké fotografii; Encyklopedie východočeské fotografie a další. Tituly do knihovny se průběžně doplňují.
Knihovna je přístupná veřejnosti v pracovní dny od 7.30
hodin do 16 hodin. Mimo pracovní dobu a v sobotu po
telefonické domluvě. Knihovna vzniká z darů fotografů
i nakladatelství: Vydavatelství KANT – Karel Jedlický,
Praha; Galerie Zdeněk Sklenář, Praha; Nakladatelství
Nový Svět, Praha; nakladatelství Zoner Press; Josef
Ptáček; Ivo Gil, Vítězslav Krejčí, Jana Neugebauerová,
Miloš Vojíř a další.
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AMATÉRSKÝ FILM

V Impulsu Hradec Králové se snažíme poskytovat dostupnými prostředky všestrannou odbornou a technickou pomoc pro rozvoj filmového nekomerčního oboru. Podporujeme vznik
nových snímků, vytváříme podmínky pro jejich veřejnou prezentaci pořádáním soutěží
a festivalů či prezentačními projekcemi při různých akcích a událostech. Pro zajištění co
nejvyšší možné kvality spolupracujeme s řadou profesionálních odborníků, kteří působí jako
pedagogové při lektorském zajišťování filmových seminářů, konzultačního střediska, dílen a
workshopů. Jsme spoluautory nové koncepce pro neprofesionální a nezávislou oblast filmového umění. Vedeme informační a komunitní portál Unitedfilm, jehož kmotry se stali přední
čeští tvůrci Jan Hřebejk a Petr Jarchovský.
Při Impulsu působí tým spolupracovníků a externistů, kteří se významně podílejí na rozvoji
a kvalitě oboru. Věnujeme se také pořádání krátkodobých seminářů, dílen a dalších vzdělávacích akcí, které jsou určeny všem zájemcům o filmový obor. Jejich cílem je nejen nabídnout základy filmového řemesla, ale seznámit je ve větší šíři se všemi moderními médii,
která dnes zaplňují jejich svět a v neposlední řadě nabízíme zajímavý program pro aktivní
a tvůrčí využití volného času.
V posledních letech dochází ke zvýšenému zájmu o oblast nekomerční filmové tvorby, který
je pozitivně ovlivněn ekonomickou dostupností filmové a postprodukční techniky. Každoročně zaznamenáváme jen v našem regionu vznik několika desítek filmů různých úrovní, které
prezentujeme na krajské filmové soutěži a nejlepší tvorbu na festivalu Cinema Open v kině
Bio Central. V terénu vzniká nepřeberná paleta zajímavých snímků, od začátečnických pokusů po ambiciózní projekty nezávislých filmů. Jsou to často pozoruhodná díla, která nejen
že dokumentují současný život a svět kolem nás, ale stávají se osobitými uměleckými díly
a autorským tvůrčím vkladem. Jsou trvalým dokumentem doby, ve které žijeme. Mnohé
snímky z minulosti se dokázaly prosadit v širším vysílání nebo jsou již v majetku Národního
filmového archivu v Praze jako cenné svědectví doby. Původní pojem amatérského filmu,
který byl dříve vnímán jako “koníček“ se dnes mění na svébytnou filmařskou komunitu s
různými stupni ambicí, s ochotu věnovat tomu velké množství času a finančních prostředků.
Stává se tak z ní kulturně společensky významná a prospěšná činnost.
Výsledkem dlouhodobé a systematické práce v oboru, kterou v centru Impulsu autorům
Královéhradeckého kraje poskytujeme, jsou snímky oceněné v krajské i celostátní soutěži i
na festivalech ve světě.
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SOUTĚŽE, PŘEHLÍDKY A FESTIVALY

Krajská soutěž neprofesionální
filmové tvorby Český videosalon
2015
11. dubna 2015, Kino 70, Nové Město nad Metují
Tradiční krajská filmová soutěž pro Královohradecký kraj
s názvem Český Videosalon se přesunula z Hradce Králové do Nového Města nad Metují. Za krásného počasí
a v romantickém prostředí se v sobotu 11. 4. otevřely
filmovým nadšencům dveře sálu Kina 70, kde v důstojném prostředí zasedli zkušení tvůrci do poroty: Silvie Dymáková, Roman Vávra a Zdeněk Všelicha. Soutěž byla
rozdělena do čtyř bloků, kdy dva proběhly dopoledne a
promítnuto v něm bylo celkem 21 ukázek, pak následoval rozborový seminář a odpoledne ve dvou blocích bylo
promítnuto dalších 15 snímků, které se rovněž hodnotily
na následném semináři. Celkem se do soutěže přihlásilo
28 účastníků v pěti kategoriích. Cenu za kameru si odnesl snímek Vojtěcha Lukeše z Hradce Králové, zatímco
Cenu hejtmana Královéhradeckého kraje získal David
Balda, rovněž z Hradce Králové. Cenu diváků získal snímek Máš ji Martina Křivdy z Nového Města nad Metují.
Z každé žánrové kategorie byly oceněny snímky, které
postoupily do celostátního kola.
Náchodská Prima sezóna 2015
filmová část
13. května 2015, kinokavárna kina Vesmír, Náchod
V jarním Náchodě se 13.května 2015 opět sešly školní snímky a snímky mladých autorů z celé republiky.
V malém sále kina Vesmír proběhla jednodenní soutěž
v rámci festivalu studentské tvorby Náchodská Prima sezóna. 9.ročník filmové sekce letos ukázal nesporný fakt,
že se kvalita a úroveň školních snímků zvedá směrem ke
konkurenčním filmům studentů ryze filmových škol. Důkazem toho je hned několik oceněných snímků. Impuls
Hradec Králové celou soutěž zrealizoval náchodským
organizátorům na klíč. Příprava propozic, vyhlášení
soutěže, kompletního technického zajištění, předvýběru
a poroty soutěže. Porota na základě předvýběrové projekce zařadila do soutěže všechny přihlášené snímky.
Soutěžní kolekci hodnotila odborná porota ve složení
Rudolf Adler, FAMU Praha, Ondřej Krejcar, Impuls Hradec Králové a Jarmila Šlaisová, Hradec Králové.
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Rozesmátá kamera 2015
7. - 13. června 2015, Kino 70, Nové Město nad Metují
37. ročník festivalu filmových a televizních komedií Novoměstský hrnec smíchu třetím rokem zařadil soutěž pro
neprofesionální filmové tvůrce, jejíž kolekci z velké části
Impuls Hradec Králové pomohl připravit.
Cinema Open Air
18. června 2015, Hradec Králové
Festivalový podvečer prožili diváci divadelního festivalu
ve stanu nazvaném Promeetárna, kde byl uveden 100
minutový blok, výběr filmů z festivalu Cinema Open.
Pestrá kolekce měla za úkol připomenout slušně obsazenému publiku ozvěny předešlého festivalu nezávislých
filmů.
Rychnovská osmička 2015
18. - 20. září 2015, Pelclovo divadlo, Rychnov nad Kněžnou
Nejstarší festival neprofesionálních filmů se uskutečnil,z
důvodu uzavření kina opět v sále městského divadla. Impuls jako každoročně spolupracoval na soutěži, doporučením oceněných filmů k výběru do soutěže a věnoval
Cenu Impulsu.
Bzuk film festival 2015
17. října 2015, Sporthotel Weldis, Dlouhá Ves
12. ročník filmového festivalu modelářů s pěti hodinovým
programem pro velké množství přítomných diváků. Impuls akci podpořil příspěvkem na pronájem včetně odborného zhodnocení filmů a osobní účastí.
Cinema Open 2015
20. - 21. listopadu, Bio Central, Hradec Králové
Předposlední listopadový víkend patřil v hradeckém Bio
Central již pošesté festivalu nezávislých filmů Cinema
Open. Páteční program otevřely Dokumenty regionu, po
kterých následoval velmi zajímavý Master class experta
na product placement Petra Fridricha. Po něm následoval 1. blok nezávislých filmů. Následoval Master class
reportážního kameramana Jana Husáka. Hlavním magnetem večera byl celovečerní film Petra Zelenky Ztraceni v Mnichově. Následoval 2. blok nezávislých filmů,
který spolu s tanečním skotačením a herním koutkem
první den zakončil. Sobotní program zahájil 3. blok nezávislých filmů. Začalo se vynikající přednáškou o nezávislém filmu v podání mladého slovenského odborníka
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Filipa Lucinkiewicze. Úspěšný režisér dokumentárních
filmů Martin Dušek vedl další Master class, kde vyprávěl
o vzniku svých dokumentů. Do festivalu byl zařazen i koprodukční film o životě a díle našeho slavného režiséra
s názvem Filmový dobrodruh Karel Zeman. Mladý osobitý režisér Andy Fehu se svým štábem představil svůj
celovečerní debut Nenasytná Tiffany. Jemu předcházel
poslední Master class večera. Program zakončila světelná artistická show náchodské skupiny Inferno a 4. blok
nezávislých filmů. Hudební program obstarala Three
Wild Guns. Stejně jako loni i letos obdrželi hosté z rukou
špičkového perníkáře Pavla Janoše perníkové kamery.
Celková návštěvnost festivalu se i s doprovodným programem pohybovala okolo 600 divákové hranice. Impuls
Hradec Králové celou akci ve spolupráci s členy Unitedfilm zorganizoval.
Setkání filmařů z rychnovského
regionu
27. listopadu 2015, Sporthotel Weldis, Dlouhá Ves
Ve Sporthotelu Weldis v Dlouhé Vsi se sešlo na 150 diváků, kteří celkem zhlédli 21 filmů, včetně sestřihu z loňského ročníku. I letos se opět se svými snímky účastnili,
jak senioři, tak i ti nejmladší tvůrci ze základních škol.
Všem účastníkům byly předány pamětní listy a dětem
k tomu sladkosti. Slosovatelné vstupenky byly několika šťastlivcům proměněny za večeře nebo věcné ceny.
Celá akce trvala něco přes 5 hodin. Impuls akci podpořil
příspěvkem na pronájem, propagací a osobní účastí ředitelky organizace.

VZDĚLÁVÁNÍ A METODICKÁ ČINNOST
Kino sobě 2015
14. dubna 2015, Praha
Konference českých provozovatelů kin, která proběhla
v kině Světozor v Praze, na které byl prezentován záměr
nezávislého filmu, projekty Unitedfilm a Cinema Open.
Bylo nabídnuta možnost spolupráce pro zájemce projekce nezávislých filmů v jejich kinech.
Seminář pro studenty
středních škol při NPS
13.května 2015, kinokavárna kino Vesmír, Náchod
9. ročník studentské filmové soutěže byl tradičně jedním
ze soutěžních oborů celostátního festivalu studentské
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umělecké tvorby Náchodská prima sezona. Součástí
soutěžní projekce byly rozborové semináře a pohovory s
autory soutěžních snímků po každém promítnutém bloku.
Exkurze Noon Film Technik Praha
22. května 2015, Praha
Odborná exkurze do půjčovny filmové techniky Noon
Film Technik Praha. Majitel společnosti pan Ondráček
se svými kolegy provedl erudovaně delegaci a prakticky
ukázal a poinformoval o možnostech filmové techniky a
jejího použití.
Filmový workshop Ondřeje Kepky
8. června 2015, Kino 70, Nové Město nad Metují
Herec a filmový tvůrce provedl dovednostmi filmového
režiséra. Ondřej Kepka se kromě vydání Ondřejovy filmové školy také objevoval s užitečnými radami v televizním pořadu ČT Zoom a těší se v této oblasti kladné
popularitě. Zkraje června přijel do Královéhradeckého
kraje, do Nového Města nad Metují, kde se za zavřenými dveřmi plně obsazeného sálu věnoval začínajícím
zájemcům o filmový obor. Vzdělávací seminář vznikl za
spolupráce s Městským klubem Nové Město Nad Metují.
Bermudský trojúhelník
20. listopadu 2015, Bio Central, Hradec Králové
Producenti, tvůrci, partneři a alternativní financování filmů v ČR. Jaké jsou výhody propojování tvorby, zábavy
se značkami? Jaká jsou úzká místa alternativního financování českého filmu a jak se z toho poučit? Na tyto otázky odpovídal v rámci odborného vzdělávacího semináře
specialista na product placement Petr Fridrich.
Master class reportáž
20. listopadu 2015, Bio Central, Hradec Králové
Cyklus dokumentů o účasti českého závodníka na dálkové soutěži Africa Eco Race. Každodenní pohledy na
průběh i zákulisí soutěže, jak natáčení probíhalo a jak
zacházet s kamerou v extrémním prostředí okomentoval
reportážní kameraman Jan Husák.
Nezávislý film
21. listopadu 2015, Bio Central, Hradec Králové
Filip Lucinkiewicz pojednal o americkém nezávislém filmu a o jeho historii. Jaké praktiky odlišují nezávislý film
od mainstreamového? Filmové ukázky a parafráze na
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český nezávislý film v odborném semináři nejen pro filmové tvůrce.
Master Class dokument
21. listopadu 2015, Bio Central, Hradec Králové
Na téma dokumentární film. Jak si správně vybrat látku a
uchopit námět, jak nakládat se záběry? To vše a mnoho
dalšího přítomným sdělil známý neortodoxní dokumentarista České televize Martin Dušek, který poinformoval i
o svých filmech a jak vznikali.
Master Class režie
21. listopadu 2015, Bio Central, Hradec Králové
Na téma režie hraného filmu aneb cesta k velkému celovečernímu snímku. Technika režie, autorský a kameramanský styl, obtíže s realizací a financování osvětlil nejen režisér Andy Fehu ale i jeho početná tvůrčí delegace
kameramana, zvukaře a producenta.
Dílna animace
21. listopadu 2015, Bio Central, Hradec Králové
Základy animace, inspirováno Karlem Zemanem. Proběhlo pro nejmenší účastníky Cinema Open ve foyer
kina. Bylo pro ně připraveno několik pracovních postupů
v oblasti klasické animace.
Konzultační středisko
celoročně, Impuls Hradec Králové
Konzultační středisko nabízelo možnost spolupráce filmařům na základě ověřené metodiky v průběhu celého
roku 2015. Autoři měli možnost na základě telefonické
domluvy se ke konzultaci přihlásit. V konzultačním středisku s autory spolupracoval tradičně Rudolf Adler, pedagog FAMU Praha a filmař Ondřej Krejcar. V průběhu
roku se uskutečnilo celkem 15 konzultací. Jmenovitě
ji využil Jiří Horák, Jiří Kratochvíl, David Balda, Radek
Hochman, Vojtěch Lukeš, Jaroslav Červinka, Tomáš Burian, Barbora Poláková.
Unitedfilm
komunitní informační on-line portál
Portál se snaží o osvětu a popularizaci nového nezávislého hnutí, formou informací o filmech, které vznikají,
jejich recenzí, představení tvůrců a záměrů. Zajišťuje interview se spektrem známých osobností spjatých s filmovou tvorbou. Věnuje se aktuálním tématům, problematice natáčení i postprodukce, vzdělávacích aktivit a
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možnostech festivalů u nás i v zahraničí. Koncept portálu je založen na jakési alegorii na podobu tištěného magazínu, kdy hlavní je po předem stanovenou dobu 14 dní označeno jako
tzv. obálka na hlavní straně a podružné informace se objevují pod rubrikami uvnitř serveru.
Vybraná témata i rozhovory jsou i v anglickém jazyce. Unitedfilm je autorem nové koncepce
nezávislého filmu a rekategorizace české kinematografie. Na základě mnohostránkového
odborného textu bude tvořena iniciativa na prosazení na celostátní úrovni. Dokument a snahu podporuje Filmdat a Artama Praha.

Reportáže pro KrálovéhradeckÝ kraj
Impuls Hradec Králové již téměř deset let spolupracuje s Královéhradeckým krajem při natáčení nejzajímavějších akcí nejen na území regionu. Náměty k natáčení jsou vždy připraveny
na základě potřeby tiskového oddělení, popř.oddělení cestovního ruchu, dle uzavřené dohody o spolupráci. Soubor reportáží je zveřejněn na webových stránkách kraje, přes veřejný
internetový kanál You Tube a na I bodech v čekárnách krajských nemocnic. Digitální archiv
Biografu kraje obsahuje již téměř stovku reportáží v 2-3 minutové délce, mnoho i v délce
dlouhé o 10-15 minutách.

Další činnost videostudia
Propagační film Impulsu Hradec Králové
Postprodukce a finální dokončení propagačního filmu příspěvkové organizace Královéhradeckého kraje se zaměřením na neprofesionální kulturu. Film byl zpracován ve dvou verzích. V základní 17 minutové délce a pro potřeby konferencí a veletrhů v délce 7 minutové. Ve videostudiu byla zajištěna i výroba reprezentativních DVD a Blu-ray nosičů, včetně
bookletů. Snímek je také zveřejněn na kanále You Tube.
Nábřeží umělců 2015
Propagační reportážní video a fotografie z hradeckého nábřeží umělců, které se konalo ve
dnech 29. - 30. května 2015 v Hradci Králové.
Cinema Open Air 2015
Příprava projekčního bloku z festivalu Cinema Open 2015 v rámci Open Air divadelního festivalu v Hradci Králové, promítaného v kino kvalitě v provizorním letním biografu.
Filmový festival Cinema Open 2015
Videostudio Impuls se stalo technicko režijním zázemím pro šestý ročník filmového festivalu
nezávislých filmů v Bio Central v Hradci Králové. Byly shromažďovány filmy, které prošly
kontrolou a byly zapracovány pro projekční systém. V tomto roce opět pro hlavní i vedlejší
sál. Z vybraných filmů byly zpracovány upoutávky, byla aktualizována festivalová znělka,
tvořily se kolekce filmů do jednotlivých bloků a propagační spot.
Filmové soutěžní přehlídky
Filmová část soutěže studentské tvorby Náchodská Prima sezóna 2015 a Krajská filmová
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soutěž Český videosalon 2015 pro Královéhradecký kraj našly zázemí ve studiu Impuls, kde
byla připravena kolekce filmů a zjištěna jejich technická způsobilost. Stejně tak bylo použito
vybavení studia k zajištění projekce těchto filmových soutěží.
Ostatní činnost
Filmaři využívali tradičně možnosti poradenství a technické výpomoci videostudia formou
konzultací či zapůjčení techniky. Jmenovitě tvůrci z Královéhradeckého kraje Jiří Kratochvíl,
David Balda, Radek Hochman, Vojtěch Lukeš, Jaroslav Červinka, Tomáš Burian, Jan Vačlena.

VÝTVARNO
Den otevřených ateliérů 2015
Letošní 3. ročník otevřených ateliérů se konal v sobotu
13. června od 9 do 17 hodin. Počasí akci tentokrát popřálo až moc, bylo slunečno a teploty se vyšplhaly k 32
stupňům. V Hradci Králové se k akci připojily dvě nové
malířky – Ivana Šlitrová a Marie Smolej, které společně
prezentovaly svou tvorbu v Kostele Neposkvrněného početí Panny Marie na Slezském Předměstí, kde se zažil
název na Rožberku. Tento nápad se ukázal být šťastným, neboť lidé to vítali jako zajímavé oživení a přišli se
podívat i ti, kteří běžně kostel nenavštěvují. Myslím, že
otevřené ateliéry na Rožberku proběhly k oboustranné
spokojenosti.
Dílna Zdeňka Krejzy ve Svinarech byla po ránu sice
prázdná, zato instalace kovářských výrobků na zahradě
byla úžasná a čekala na své návštěvníky. Ti se během
dne dostavili, hlavně výletující cyklisté, adresa kováře je
totiž na cyklistické trase, přesto jich nebylo tolik, kolik si
autor představoval a kolik by odpovídalo vynaloženému
úsilí.
Prvně se v letošním roce připojila Střední průmyslová
škola kamenická a sochařská v Hořicích, která zpřístupnila malířské i sochařské ateliéry, přízemí a 1. patro, zahradu, Masarykovou galerii, novou sochu připravovanou
do Kostnice a také nové moderní technologie.
Manželé Olga a Milan Pejřimovští v Mladých Bukách
vítali návštěvníky od rána a vzhledem k velkému horku
měli napuštěný i bazén. Kdo chtěl, mohl se vykoupat. Artefakty byly rozprostřené po celé zahradě, vzrostlé stromy poskytovaly příjemný stín a osvěžující bylo i šumění
přilehlé říčky. U Pejřimovských je vždy krásně, mile a
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přátelsky a návštěva jejich zahrady rozhodně stojí za to.
Prostor pře Společenským centrem UFFO byl již po
druhé zázemím pro výtvarníky ze Spolku podkrkonošských výtvarníků, které i v letošním roce vedl fotograf
Ctibor Košťál. V loňském roce vyfotografoval okolo 150
návštěvníků, jejichž fotografie tentokrát byly pře Uffem
vystaveny. Kdo přišel znovu a našel se na fotografii, dostal ji na památku. Trutnovští výtvarníci mají vždy nějaký
nápad, jak akci oživit a zatraktivnit. I letos byly ateliéry v
Trutnově báječné i přes veliké vedro a umělci statečně
vydrželi až do konce, tvořili, bavili se a užívali si přítomnosti milovníků výtvarného umění.
V Bastionu IV v Josefově měli také dobrý nápad. Otevřené ateliéry spojili s odpolední vernisáží společné výstavy v Galerii Prachárna. Společně vystavovali Markéta
Škopková, Vojtěch Jirásko a Bára Smékalová. V galerii i
v ateliéru sochaře Petra Nováka byl příjemný chládek a
návštěvníci dostali i občerstvení. I tuto akci považuji za
velmi vydařenou. Více než pět míst se za den dá stihnout
jen stěží, pokud se chce člověk chvíli zdržet, takže další
hodnocení a postřehy již nechám na samotných výtvarnících.
Letošního ročníku Dne otevřených ateliérů se zúčastnilo
57 výtvarníků a návštěvnost byla přibližně stejná jako v
loňském roce, tedy okolo 1000 návštěvníků.
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Nábřeží umělců 2015
Letošnímu 3. ročníku výtvarného projektu Nábřeží umělců, které se konalo ve dnech 29. a 30. května 2015 na
nábřeží řeky Labe v Hradci Králové, opět předcházelo
týdenní výtvarné sympozium, kterého se zúčastnilo 15
studentů a pedagogů uměleckých škol. Výtvarníci tentokrát tvořili v duchu Land art a díla, která v průběhu týdne
vytvořili, byla vystavena právě v pátek 29. května na zahájení Nábřeží umělců. Na náplavce řeky v centru města
také prezentovali výtvarníci z Královéhradeckého kraje
svou tvorbu a na místě tvořili. K tomu využili zatravněnou
plochu, zábradlí, náplavku řeky, stromy apod. Každý si
našel svůj malý veřejný prostor. Zároveň probíhaly worskhopy a dílny pro děti i dospělé, diváci si mohli poslechnout koncerty pod širým nebem, pro děti byla připravena
divadelní pohádka, v centru města se představili žongléři
a performeři, k vidění toho bylo zkrátka dost pro všechny
milovníky umění. Zejména toho výtvarného. O Nábřeží
umělců byl natočen krátký dokument, který je ke zhlédnutí na Facebooku Impulsu Hradec Králové.
https://www.facebook.com/impulshradeckralove/
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Národní festival neprofesionálních
komorních a symfonických těles
2015
5. etapu 25. ročníku Národního festivalu neprofesionálních komorních a symfonických těles uspořádal dne 30.
listopadu 2015 ve Filharmonii Hradec Králové z pověření
a za finančního přispění Ministerstva kultury ČR Impuls
Hradec Králové společně s NIPOS – ARTAMA Praha
(Národní informační a poradenské středisko pro kulturu).
Spoluorganizátorem projektu byl Mgr. Jaromír Křováček,
dirigent Komorního orchestru Univerzity Hradec Králové.
Národní festival již dlouhá léta umožňuje prezentaci výsledků práce všech typů neprofesionálních komorních
a symfonických těles z Čech a Moravy. Jeho posláním
je přispět k rozvoji a propagaci tohoto druhu neprofesionální činnosti, která má v Čechách a na Moravě velkou
tradici.
Festival se konal za finančního přispění Ministerstva kultury ČR, Královéhradeckého kraje, města Hradce Králové a Biskupství Královéhradeckého. Mediálním partnerem se stal Český rozhlas Hradec Králové.
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Osobní záštitu nad konáním festivalu převzali ministr kultury Mgr. Daniel Herman, hejtman
Královéhradeckého kraje Bc. Lubomír Franc, primátor města Hradce Králové MUDr. Zdeněk
Fink a děkan PdF UHK doc. PhDr. Pavel Vacek, Ph.D.
Festivalového koncertu v Hradci Králové se za NIPOS – ARTAMA zúčastnila paní Soňa
Hanzalová, za Královéhradecký kraj 2. náměstek hejtmana Ing. Karel Janeček, členové
Rady Královéhradeckého kraje PharmDr. Jana Třešňáková a Josef Dvořák a za krajský úřad
vedoucí odboru regionálního rozvoje, grantů a dotací Mgr. Ivana Kudrnáčová. Za Univerzitu Hradec Králové se osobně zúčastnil děkan Pedagogické fakulty doc. Pavel Vacek a za
Biskupství Královéhradecké generální vikář královéhradecké diecéze Mons. Josef Socha.
Ve Filharmonii Hradec Králové vystoupila celkem tři hudební tělesa ve složení: Komorní orchestr Jaroslava Kociana z České Třebové pod vedením dirigenta Bohuslava Mimry, Novoměstská filharmonie z Nového Města nad Metují pod vedením dirigenta Jaroslava Rybáčka
a Komorní orchestr Univerzity Hradec Králové pod vedením dirigenta Jaromíra Křováčka.
Účinkující tělesa se prezentovala vlastním hudebním programem každý v délce cca 20 minut. Celý koncert slovem provázel moderátor Jiří Kánský.
Po koncertě se uskutečnil rozborový seminář uspořádaný střediskem NIPOS Praha a vedený prof. Jiřím Portychem, předsedou odborné rady KSH při NIPOS. Rozborový seminář
je užitečnou zpětnou vazbou pro všechny zúčastněné hudebníky a je zajímavý také pro
odbornou i laickou veřejnost.
Informace o konání festivalu byly s předstihem zveřejněny na webových stránkách Impulsu Hradec Králové, na stránkách NIPOS – ARTAMA, v Českém rozhlase Hradec Králové,
v městském zpravodaji Radnice, na stránkách města Nové Město nad Metují, v časopise
vydávaném NIPOS Místní kultura, na stránkách Královéhradeckého kraje, dále prostřednictvím tištěných plakátů umístěných ve Filharmonii Hradec Králové, Biskupství královéhradeckém, Univerzitě Hradec Králové a dalších místech města Hradce Králové. V elektronické
podobě byly též v informačním centru a na Facebooku. Na všech tiskových výstupech byla
uvedena loga Ministerstva kultury, NIPOS, Královéhradeckého kraje, města Hradce Králové, Českého rozhlasu Hradec Králové a Impulsu Hradec Králové.
Návštěvnost festivalového koncertu ve Filharmonii Hradec Králové byla k potěšení obou pořadatelů mimořádná. Zástupci Impulsu Hradec Králové a NIPOS Artama Praha se předběžně dohodli na uspořádání dalšího festivalového koncertu v Hradci Králové a to v roce 2017.
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KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE
Z OBSAHU...
Uplynulá sezóna
patřila cyklobusům

Certifikace kvality
služeb pro Kladské
pomezí

str. 3

SLOVO ÚVODEM

Vážení čtenáři,
po třech měsících
se k Vám opět dostává
zpravodaj Královéhradeckého kraje pro oblast cestovního ruchu.
Projekt, ze kterého
tento Newsletter
původně vznikl, je
již úspěšně u konce,
nicméně pro dobré
ohlasy jsme se rozhodli ve vydávání pokračovat. V tomto čísle
jsme se zaměřili na
nadcházející zimní sezónu. Opět se dozvíte
o novinkách
a zajímavostech
v cestovním ruchu.
Za celý náš redakční
tým prosím přijměte
přání všeho dobrého
do následujícího
roku 2016 !

Skibusy letos vyrazí
do terénu už před
Štědrým dnem

str. 4

str. 4

Broumovsko
vítězem
DestinaCZe
2015

str. 3

V Krkonoších
jezdí
nejrychlejší
lanovka
v Čechách
V letošním roce je v Královéhradeckém kraji pro lyžaře připraveno několik novinek, které jim
ještě zpříjemní zimní zážitky.
Jedním z nich je rozhodně otevření nové šestimístné lanovky, která zahájila svůj provoz
ve SkiResortu ČERNÁ HORA –
PEC.
Vyhřívaná lanovka s tzv. bublinou proti nepřízni počasí vznikla
u sjezdovky Hofmanky (Janské
Lázně). Za hodinu vyveze na-

Královéhradecký kraj
podpoří
kongresovou
turistiku
V návaznosti na stále se rozvíjející oblast kongresové a incentivní turistiky vznikne od ledna
v Hradci Králové koordinační
místo pro tyto aktivity. Regio-

Pf 2016

horu asi 2400 pasažérů rychlostí
6 metrů za sekundu. To z ní činí
nejrychlejší lanovku svého druhu
u nás. Pod lanovkou se přitom dá
pohodlně zaparkovat na nové velké
parkovací ploše.
Dalšími novinkami jsou také
otevření nové čtyřsedačkové la-

novky ZAHRÁDKY EXPRESS
v Peci pod Sněžkou, nová lanovka
ve Špindlerově Mlýně - Sv. Petr –
Pláň nebo Ledový chrám s ledovými sochami na Pláni. V Malé
Úpě proběhla renovace dvou vleků
v areálu U Kostela a v Dolním Dvoře nové kluziště.
KHK, KRK

nální kancelář ponese název
Hradec Králové Region Convention Bureau.

hled o kongresové a incentivní turistice v Královéhradeckém kraji.
Zvýšení propagace a koordinace
činností v oblasti MICE by mělo
vést k nárůstu nabídky i poptávky
KHK
v této oblasti.

Do činnosti kanceláře bude spadat zejména koordinace a podpora
činností v oblasti MICE (Meetings,
Incentive, Conventions/Conferences, Exhibitions/Events) v Královéhradeckém kraji. Pracovně zaštítí
Convention Bureau Hradecká kulturní a vzdělávací společnost s.r.o.
a Královéhradecký kraj. Webové
stránky, propagační tiskoviny, press/fam tripy a další aktivity budou
mít za cíl poskytnout ucelený pře-

Pro všechny soutěže a přehlídky pořádané Impulsem
Hradec Králové v roce 2015 výtvarník navrhl, graficky
zpracoval a realizoval písemné materiály, soutěžní řády,
vyhlašovací listy, osvědčení a 558 účastnických listů,
diplomů, čestných uznání, ap.
Podílel se na grafickém zpracování a výtvarném řešení
5 čísel oborových zpravodajů včetně zajištění tisku - pro
obor amatérské divadlo „Divadelní hromadu“ + přílohy
s vyhlašovacími listy a pro obor fotografie „Fotoimpuls“.
Všechny materiály vydávané v průběhu roku měly svůj
charakteristický „výtvarný rukopis“, a byly tak významnou a viditelnou prezentací Impulsu Hradec Králové.
V roce 2015 bylo instalováno 29 výstav včetně přípravy, dále grafické návrhy a tisky pozvánek a plakátů na
výstavy.
Výtvarník se každoročně podílí na spolupráci se třemi
oborovými spolky na aktualizaci členských průkazek a
jejich tisk pro daný rok, dále s nimi spolupracuje na grafických návrzích a realizacích diplomů resp. pamětních
listů pro čestné členy, pro slavnostní setkání východočeských divadelníků v prosinci 2015 v Divadle DRAK
v Hradci Králové graficky navrhl a „vyrobil“ 110 individuálních ocenění na základě doporučení odborných
porot krajských a regionálních přehlídek.
Jako každý rok v prosinci navrhl výtvarnou podobu PF
včetně tisku.
Od roku 2014 se výtvarník podílí na výtvarném a grafickém řešení www stránek Impulsu Hradec Králové, pro
každý příspěvek uveřejněný na stránkách připravuje originál logotypy a celkové grafické řešení.
V druhé polovině roku požádalo oddělení cestovního ruchu krajského úřadu o spolupráci na krajském zpravodaji
Newsletter. Výtvarník Impulsu celé číslo graficky zpracoval do finální podoby.
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ROZBOR HOSPODAŘENÍ

MZDOVÉ PROSTŘEDKY
Rozpočet (v tis. Kč)
Limit mzdových prostředků
z toho: mzdy kmenové
: náhrady mezd (nemoc)
: OON
v tom: OON kryté z provozního příspěvku
KÚ KHK
: OON kryté z jiných zdrojů

2 994,3
2 587,5
406,8

Skutečnost 2015

Skutečnost 2014

2 993 753,00
2 414 161,00
10 212,00
569 380,00
21 000,00

2 867 880,00
2 278 741,00
15 639,00
573 500,00
23 359,50

548 380,00

550 140,50

Specifický ukazatel rozpočtu – Limit mzdových prostředků: 2 994 300,-Kč – nebyl v roce 2015 překročen.

Limit mzdových prostředků

2 587 500,00

2 500 000,00

Vyplacené mzdy celkem
z toho:
: tarifní mzdy
: osobní příplatky
: příplatek za vedení
: příplatky za S+N
: náhrady mezd
: odměny

2 414 161,00

2 278 741,00

1 564 007,00
374 350,00
37 266,00
29 710,00
256 828,00
152 000,00

1 411 770,00
382 340,00
37 791,00
28 347,00
233 493,00
185 000,00

Náhrady mezd (nemoc)

10 212,00

15 639,00

Přepočtený počet pracovníků

7

7,5

Fyzické osoby k 31. 12. 2015

7

8

28 740,00

25 319,00

10,71

10,75

Průměrná měsíční mzda
Průměrná platová třída

Specifický ukazatel rozpočtu – Průměrný přepočtený počet zaměstnanců: 7 – nebyl v roce 2015 překročen.

Personální obsazení
Ředitelka
Odborná pracovnice pro slovesné, taneční a pěvecké obory
Odborná pracovnice pro obor foto, výtvarnou a výstavní činnost
Odborný pracovník pro obor film
Ekonomka – hlavní účetní
Výtvarník - výstavář
Pracovnice hospodářské správy, pokladní
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Úvazek
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0

Věková struktura zaměstnanců k období 12.2015
Impuls HK

muži

ženy

celkem

muži %

ženy %

celkem %

do 20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

od 21 do 30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

od 31 do 40

1,00

0,00

1,00

14,29

0,00

14,29

od 41 do 50

0,00

1,00

1,00

0,00

14,29

14,29

od 51 do 60

1,00

4,00

5,00

14,29

57,14

71,43

61 a více

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Celkem

2,00

5,00 5
,
0
0

7,00

28,57

71,43

100,00
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Struktura vzdělání zaměstnanců k období 12.2015
Impuls HK
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muži

ženy

celkem

M - ÚSO s maturitou (bez vyučení)
R - Bakalářské
T - Vysokoškolské

2
0
0

2
2
1

4
2
1

Celkem

2

5

7

ČERPÁNÍ OON
Počet fyzických osob vykonávajících práci na základě Dohody o provedení práce: 91
Celkem odpracováno: 2 049 hodin
Celkem vyplaceno: 569 380 Kč
Průměrná mzda:
277,88 Kč/hod.
Dohody o provedení práce jsou uzavírány na zajištění lektorské činnosti, práci v porotách, technickou
a organizační pomoc.
Porotci a lektoři vzdělávacích projektů jsou získáváni z řad odborníků daného specifického oboru.

Obor

Celkem
čerpáno

Kryto
z cizích zdrojů

Slovesný, taneční, pěvecký a
hudební
Film a video
Foto
Výtvarný
Provozní

242 180,00

CELKEM

(dotace MK, KHK, St.město HK,
Město Jaroměr, Město Nové
Město n/Metují,
účastnické příspěvky)

Kryto z provozního příspěvku
Impuls HK
(KÚ KHK)

242 180,00

0,00

105 600,00
208 000,00
11 200,00
2 400,00

94 200,00
208 000,00
4 000,00
0,00

11 400,00
0,00
7 200,00
2 400,00

569 380,00

548 380,00

21 000,00

Na základě výše uvedené analýzy čerpání OON by bylo možné se domnívat, že celkový objem finančních
prostředků použitých pro výplatu OON ve výši 569 380,00Kč překročil rozpočtovanou dílčí část specifického
ukazatele (rozpočet mzdových prostředků pro OON ve výši 406,8 tis. Kč), ale vzhledem k prokazatelnému
zajištění krytí finančních prostředků z cizích zdrojů (účelové dotace a příspěvky z veřejných zdrojů spolu
s přijatými účastnickými příspěvky), nedošlo k přečerpání finančních prostředků Královéhradeckého kraje
určených pro výplatu OON. Z těchto prostředků bylo čerpáno pouze 21 tis. Kč oproti původně plánovaným
406,8 tis. Kč.
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VÝNOSY
Účet

Název výnosového účtu

Rozpočet
(v tis. Kč)
295,0

Skutečnost 2015

Skutečnost 2014

609

Jiné výnosy z vlastních výkonů

648

Čerpání fondů

649

Ostatní výnosy z činnosti

662

Úroky (BÚ a FKSP)

672

Výnosy vybraných místních vládních
institutů
v tom:
KÚ KHK (roční příspěvek na provoz)
KHK (kulturní akce se záštitou Rady KHK)
KHK (účelové neinvestiční dotace
z rozpočtu KHK)
Statutární město Hradec Králové
(finanční příspěvek)
Ministerstvo kultury (neinvestiční dotace)
Město Jaroměř (dotace z rozpočtu města)
Město Nové Město nad Metují (dotace)

4 155,7

5 779 700,00

5 270 000,00

4 155,7

4 785 700,00
300 000,00
110 000,00

4 370 000,00
300 000,00
115 000,00

115 000,00

105 000,00

460 000,00
7 000,00
2 000,00

380 000,00
0,00
0,00

VÝNOSY CELKEM

4 805,7

6 054 686,70

5 702 994,62

+ 66 996,55

+ 407 463,81

:finanční dar Rady KHK 5114/KH/2015 (usnesení Rady
kraje č. RK/8/325/2015)

256 825,00

412 293,00

350,0

15 000,00

15 000,00

5,0

3 161,70

5 665,00

15 000,00

15 000,00

36,62

Výsledek hospodaření

Skutečné výnosy za rok 2015 jsou vyšší než rozpočtované výnosové položky především z důvodu získaných
finančních prostředků místních vládních institutů (Ministerstvo kultury, Královéhradecký kraj, Statutárního
město Hradec Králové, Město Jaroměř a Město Nové Město nad Metují) v celkové částce 994 tis. Kč a dále
navýšením provozního příspěvku zřizovatele o 630 tis. Kč k úhradě nákladů souvisejících s dočasným
přestěhováním organizace, zejména nájemné budovy.
Ostatní rozpočtované výnosové položky nebyly překročeny.
Položka - Jiné výnosy z vlastních výkonů – obsahuje finanční příspěvek od NIPOS/ARTAMA Praha na
technickoorganizační zajištění slovesných, tanečních a pěveckých postupových přehlídek v celkové výši
28 250,- Kč a přijaté účastnické příspěvky vzdělávacích kurzů a seminářů v oboru fotografie.
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DOTACE, PŘÍSPĚVKY, DARY A GRANTY
Z VEŘEJNÝCH ZDROJŮ (stát, kraj, obec)
Název poskytovatele

Označení

Účel

Ministerstvo kultury

MK-S14342/2014-ORNK

Ministerstvo kultury

MK-S14427/2014-ORNK

Královéhradecký kraj

KHK č. TZ/14/2015

Královéhradecký kraj

15KPG01-0044

Podpora uměleckých aktivit dospělých a dětských
estetických aktivit v Královéhradeckém kraji 2015
Fotografické a filmové aktivity v Královéhradeckém kraji 2015
Krajské postupové soutěže v oblasti neprofesionálního
umění (Kulturní akce se záštitou Rady KHK)
Audimafor 2015

Královéhradecký kraj

15KPG01-0045

Tanec, tanec …2015

10 000,00

Královéhradecký kraj

15KPG01-0047

Cinema Open 2015

20 000,00

Královéhradecký kraj

15KPG01-0048

Krajská filmová soutěž Český videosalon 2015

10 000,00

Královéhradecký kraj

15KPG01-0049

15 000,00

Královéhradecký kraj

15KPG01-0050

Národní festival neprofesionálních komorních
symfonických těles
Den otevřených ateliérů 2015

Královéhradecký kraj

15KPG01-0051

Premiéra 2015

15 000,00

Královéhradecký kraj

15KPG03-0002

Encyklopedie východočeské fotografie

10 000,00

Královéhradecký kraj

RK/5114/KH/2015

15 000,00

Statutární město
Hradec Králové
Statutární město
Hradec Králové
Statutární město
Hradec Králové
Statutární město
Hradec Králové
Statutární město
Hradec Králové
Statutární město
Hradec Králové
Město Jaroměř

č. 2015/0097

Finanční dar na vyhlášení „Ceny hejtmana KHK v Krajské
soutěži amatérských filmů pro autory KHK“
Audimafor 2015

č. 2015/0098

Divadlo nejen pro děti 2015

10 000,00

č. 2015/0099

10 000,00

č. 2015/0224

Regionální přehlídka dětských školních a středoškolských
pěveckých sborů - 2015
Cinema Open 2015

č. 2015/1806

XXVI. ročník fotografické soutěže Premiéra 2015

15 000,00

č. 2015/1807

20 000,00

Město Nové Město
nad Metují
KÚ Královéhradeckého
kraje

č. DM/12/2015

Národní festival neprofesionálních komorních
symfonických těles
Regionální přehlídka scénického tance dospělých TANEC,
TANEC… 2015
Krajská filmová soutěž Český videosalon 2015

č. OS/OSKT-0184/2015

roční příspěvek na provoz

Výše finanční
podpory v Kč
340 000,00
120 000,00
300 000,00
(de minimis)

20 000,00

(de minimis)

10 000,00

10 000,00
(de minimis)
(de minimis)
(de minimis)

50 000,00
(de minimis)
(de minimis)
(de minimis)

7 000,00

(de minimis)

2 000,00
4 785 700,00

DOTACE ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU
Impuls Hradec Králové, centrum podpory uměleckých aktivit, v roce 2015 získalo neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR
poskytnuté: Ministerstvem kultury pod účelovým znakem 340 70 na dva projekty, a to:
1/ Podpora uměleckých aktivit dospělých a dětských estetických aktivit v Královéhradeckém kraji 2015
- ve výši 340 000,-Kč (Rozhodnutí č. MK – S 14 342/2014-ORNK)
2/ Fotografické a filmové aktivity v Královéhradeckém kraji - 2015
- ve výši 120 000,-Kč (Rozhodnutí č. MK-S14 427/2014-ORNK)
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NÁKLADY
Účet
501
502
503

Název nákladového účtu
Spotřeba materiálu
Spotřeba energie
Spotřeba jiných neskladovatelných
dodávek
Spotřebované nákupy celkem

511
512
513
518

Opravy a udržování
Cestovné
Náklady na reprezentaci
Ostatní služby
Služby celkem

521
524
525
527
528

Mzdové náklady
Zákonné sociální pojištění
Jiné sociální pojištění
Zákonné sociální náklady
Jiné sociální náklady
Osobní náklady celkem

547
549
551
558

Manka a škody
Ostatní náklady z činnosti
Odpisy dlouhodobého majetku
Náklady z drobného dlouhodobého
majetku
NÁKLADY CELKEM

Rozpočet
(v tis. Kč)
180,0
41,0
66,7

Skutečnost 2015

Skutečnost 2014

168 741,38
39 427,00
82 935,23

163 462,09
16 577,30

287,7

291 103,61

180 039,39

20,0
40,0
30,0
430,0
520,0

18 267,50
39 698,13
25 193,20
1 500 035,81
1 583 194,64

21 499,00
50 321,00
29 966,00
867 603,52
969 389,52

2 994,3
710,0
50,0
90,0

2 993 753,00
820 814,00
49 361,00
93 351,73

3 844,3

3 957 279,73

2 852 241,00
774 781,00
48 880,00
91 792,80
15 639,00
3 783 333,80

25,0
128,7

0,00
24 653,32
122 939,00
8 395,98

70 000,00
61 442,69
128 713,00
102 612,41

4 805,7

5 987 566,28

5 295 530,81

Příčinou nárůstu celkových nákladů oproti plánovanému rozpočtu a skutečnosti roku 2014 jsou především
náklady související s dočasným přesídlením organizace – zejména nájemné, dále náklady na stěhování,
náklady na ochranu objektu, náklady na poskytování služeb elektronických komunikací a spotřeba energií.
Tyto náklady byly pokryty navýšením provozního příspěvku zřizovatele ve výši 630 tis. Kč.
K navýšení nákladové položky ostatní služby došlo i v souvislosti s uskutečněním nových projektů, a to
5. etapy 25. ročníku Národního festivalu neprofesionálních komorních a symfonických těles a krajské
postupové přehlídky scénického tance mládeže a dospělých s názvem „TANEC, TANEC 2015…“. Náklady
související s těmito projekty byly hrazeny finančními prostředky poskytnutými místními vládními instituty.
Specifický ukazatel - Limit výdajů na pohoštění a dary: 30 000,-Kč – nebyl v roce 2015 překročen.
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INVESTICE
V roce 2015 nebyly čerpány žádné finanční prostředky z Fondu rozvoje a reprodukce KÚ KHK ani z vlastního
Investičního fondu.

PŘEHLED O FONDECH

Fond

Stav k 1. 1. 2015

Tvorba fondu

Čerpání fondu

Stav k 31. 12. 2015

Fond investiční

451 529,19

122 939,00

110 600,00

463 868,19

Rezervní fond

137 025,52

422 463,81

15 000,00

544 489,33

Fond odměn

13 381,00

0,00

0,00

13 381,00

137 782,93

24 243,73

25 036,00

136 990,66

FKSP

Hodnota fondů je kryta finančními prostředky na bankovních účtech vedených u Komerční banky v Hradci Králové.

Závazný ukazatel – Odvod do rozpočtu zřizovatele z investičního fondu organizace: 110 600,-Kč
– byl v roce 2015 splněn.

Jmění účetní jednotky

Stav k 1. 1. 2015

Tvorba fondu

Čerpání fondu

Stav k 31. 12. 2015

401
(jmění účetní jednotky)

416 585,10

0,00

122 939,00

293 646,10

401 000

-70 000,00

0,00

0,00

-70 000,00

401 901
(býv .Fond investičního
majetku)
401 902
(býv .Fond oběžného
majetku)
406
(oceňovací rozdíly při
změně metody

467 927,60

0,00

122 939,00

344 988,60

18 657,50

0,00

0,00

18 657,50

-21 108,00

0,00

0,00

-21 108,00

Jmění ÚJ celkem

395 477,10

0,00

122 939,00

272 538,10
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FINANČNÍ MAJETEK
Stav na bankovních účtech k 31. 12. 2015




Komerční banka HK – běžný účet
Komerční banka HK – účet FKSP

č. ú.: 1031511/0100

1 465 052,69 Kč

č. ú.: 107-1031511/0100

134 815,40 Kč

Stav pokladní hotovosti k 31. 12. 2015

4 430,00 Kč

Stav cenin k 31. 12. 2015
z toho:
: stravenky
: poštovní známky

29 446,00 Kč
27 280,00 Kč
2 166,00 Kč

DLOUHODOBÝ NEHMOTNÝ A HMOTNÝ MAJETEK
Účet

Název majetkového účtu

012

Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje

018

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

022

Stav k 1. 1. 2015

Stav k 31. 12. 2015

0,00

0,00

142 824,49

142 824,49

Samostatné movité věci a soubory movitých věcí

2 111 234,80

2 011 719,80

028

Drobný dlouhodobý hmotný majetek

1 455 455,64

1 430 537,04

078

Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku

142 824,49

142 824,49

082

Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí

1 734 415,20

1 757 839,20

088

Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku

1 455 455,64

1 430 537,04

54 660,76

54 927,31

173 810,28

171 462,81

0,00

17 906,80

Podrozvahová evidence:
901

Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek

902

Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek

965

Krátkodobé podmíněné závazky - výpůjčka
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INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ
Na základě příkazu ředitelky byly stanoveny pokyny k provedení inventarizací pro rok 2015:
Inventarizace průběžná k 31. 3. 2015
 z důvodu přestěhování organizace do jiného sídla byla v období 9. - 13. 3. 2015 provedena fyzická
inventura dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku. Byl posouzen stav jednotlivého majetku
a z důvodu neupotřebitelnosti (nefunkční, poškozený, nerentabilní oprava, technicky zastaralý) byl
vyhotoven návrh na vyřazení tohoto majetku z evidence.


nebyly zjištěny inventarizační rozdíly

V rámci zařazení Impulsu do pilotní skupiny pro nasazení dat evidence majetku v Informačním systému
evidence majetku Královéhradeckého kraje byl stav k 31. 3. 2015 předán k provedení migrace dat.

Inventarizace periodická řádná k 31. 12. 2015
 dle plánu inventur se fyzická inventura dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku uskutečnila
v období od 10. – 15. 12. 2015
 dokladová inventura provedena k 31. 12. 2015
 porovnáním fyzického stavu s účetním nebyly zjištěny inventarizační rozdíly
 inventarizační zpráva byla zpracována a předložena ke schválení a podpisu dne 15. 1. 2016

POHYBY DLOUHODOBÉHO NEHMOTNÉHO
A HMOTNÉHO MAJETKU
Účet

Název majetkového účtu

022

Samostatné movité věci a soubory movitých věcí

028

Drobný dlouhodobý hmotný majetek

901

+ přírůstek

- úbytek
0,00

99 515,00

99 515,00

124 433,60

Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek

2 378,00

2 111,45

902

Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek

6 017,98

8 365,45

965

Krátkodobé podmíněné závazky - výpůjčka

17 906,80

0,00
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KONTROLNÍ ČINNOST
Vnitřní kontrolní systém v naší příspěvkové organizaci je představován subsystémem řídících kontrol
v jednotlivých fázích finančních operací a je zajišťován odpovědnými pracovníky (funkce příkazce operace,
funkce správce rozpočtu sloučená s funkcí hlavní účetní a funkce odpovědného pracovníka za věcnou
správnost).
V roce 2015 byla finanční kontrola realizována dle Směrnice o výkonu finanční kontroly v souladu se zněním
zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, a prováděcí vyhlášky
č. 416/2004 Sb. Dále bylo postupováno podle Směrnice o oběhu účetních dokladů.
V oblasti předběžné kontroly se jednalo zejména o kontrolu a schválení před uskutečněním finančních
operací (uzavírání smluv, vystavení objednávek).
V oblasti průběžné kontroly byla finanční kontrola zaměřena na sledování uskutečňovaných operací
(kontrola přijatých a vydaných faktur, úhrady závazků a pohledávek, příjmy a výdaje v hotovosti, výdaje a
příjmy v bezhotovostním platebním styku).
Oblast následné kontroly byla u uskutečněných operací zaměřena na hodnocení správnosti hospodaření.
S veřejnými finančními prostředky a svěřeným majetkem bylo nakládáno v souladu s definovanými hledisky
hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti. Při posuzování těchto aspektů bylo postupováno vždy komplexně.
Organizace používala v některých případech příslib limitovaný, v ostatních individuální.
V roce 2015 nebyla předána žádná kontrolní zjištění k dalšímu řízení podle zvláštních předpisů.
Roční zpráva o výsledcích finančních kontrol byla zpracována a předána v elektronické podobě
prostřednictvím informačního systému "Modul ročních zpráv" Ministerstva financí dne 1. 2. 2016.

Finanční úřad pro Královéhradecký kraj
Dne 22. 9. 2015 byla pod č. j.: 1455373/15/2700-31471-607174 a podle ust. § 87 odst. 1 zákona č. 280/2009
Sb., daňového řádu, ve znění pozdějších předpisů, zahájena daňová kontrola skutečností rozhodných pro
správné zjištění a případné stanovení odvodu za porušení rozpočtové kázně dle ust. § 44 a 44a výše
uvedeného zákona u prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu na základě:
1/

Rozhodnutí č. MK – S 15 667/2012 – ORNK – Neprofesionální umělecké aktivity o poskytnutí
neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR na rok 2013 vydaného Ministerstvem kultury, na projekt
Odborné metodické činnosti pro amatérskou fotografii a film; výše dotace 95 000,-Kč.

2/

Rozhodnutí č. MK – S 15 736/2012 – ORNK – Neprofesionální umělecké aktivity o poskytnutí
neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR na rok 2013 vydaného Ministerstvem kultury, na projekt
Podpora divadelních a slovesných aktivit dospělých a dětských estetických aktivit v Královéhradeckém
kraji, pořádání postupových přehlídek a metodická odborná pomoc; výše dotace 230 000,-Kč.

Dne 10. 11. 2015 pod č. j.: 1629140/15/2700-31471-607174 proběhla kontrola dokladů vztahujících se ke
kontrole výše uvedených rozhodnutí.
K 31. 12. 2015 nebyla kontrola ukončena, nadále trvá.
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AUTODOPRAVA
V roce 2015 byl jako referentské vozidlo používán jeden osobní automobil:
Škoda Fabia - RZ: 1H1 35 51 (pořízen nákupem v r. 2002)
Je využíván k převozu lektorů, porotců, materiálu a technického zabezpečení pořádaných přehlídek, soutěží,
seminářů apod.
Celkový počet ujetých km:
Celková spotřeba PHM:
Průměrná spotřeba PHM:

9 750 km
22 895,10 Kč, tj. 716,41 l
7,35 l/100 km, tj. 1 km = 2,35 Kč

Celkové náklady na opravy a udržování:

10 727,00 Kč
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VÝKAZY
Rozvaha

Impuls HK, centrum podpory uměleckých aktivit, Brněnská 375/2, Hradec Králové, PSČ 50012, IČ 0036148
Sestaveno k 31. 12. 2015 v Kč, s přesností na dvě desetinná čísla
Okamžik sestavení: 08. 02. 2016

Číslo
Pol.

A.

Název položky

Synt.
účet

BRUTTO

KOREKCE

NETTO

Minulé
období

AKTIVA CELKEM

5 347 457,22

3 331 200,73

2 016 256,49

1 957 701,52

Stálá aktiva

3 585 081,33

3 331 200,73

253 880,60

376 819,60

142 824,49

142 824,49

A.I.

Dlouhodobý nehmotný majetek

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje
Software
Ocenitelná práva
Povolenky na emise a preferenční limity
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek
Uspořádací účet tech. zhodnocení dl.nehm. maj
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný maje
Dlouhodobý nehm. majetek určený k prodeji

012
013
014
015
018
019
041
044
051
035

A.II. Dlouhodobý hmotný majetek
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Běžné období

Pozemky
Kulturní předměty
Stavby
Samost.hm. mov. věci a soubory hm. mov. věcí
Pěstitelské celky trvalých porostů
Drobný dlouhodobý majetek
Ostatní dlouhodobý majetek
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
Uspořádací účet technického zhodnocení dl.hmo
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek
Dlouhodobý. hmot. majetek určený k prodeji

031
032
021
022
025
028
029
042
045
052
038

142 824,49

142 824,49

3 442 256,84

3 188 376,24

2 011 719,80

1 757 839,20

1 430 537,04

1 430 537,04

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
253 880,60

253 880,60

A.III Dlouhodobý finanční majetek

376 819,60
.
.
.
376 819,60
.
.
.
.
.
.
.
.

1.
2.
3.
4.
5.
A.IV.

Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vli
Majetkové účasti v osobách s podstatným vlive
Dluhové cenné papíry držené do splatnosti
Termínované vklady dlouhodobé
Ostatní dlouhodobý finanční majetek
Dlouhodobé pohledávky

061
062
063
068
069

.
.
.
.
.
.

1.
2.
3.
5.
6.
7.

Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouh.
Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů
Dlouhodobé poskytnuté zálohy
Ostatní dlouhodobé pohledávky
Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery
Zprostředkování dlouhodobých transferů

462
464
465
469
471
475

.
.
.
.
.
.

B.

OBÉŽNÁ AKTIVA

B.I.

Zásoby

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Pořízení materiálu
Materiál na skladě
Materiál na cestě
Nedokončená výroba
Polotovary vlastní výroby
Výrobky
Pořízení zboží
Zboží na skladě
Zboží na cestě
Ostatní zásoby

111
112
119
121
122
123
131
132
138
139

B.II. Krátkodobé pohledávky
1.
4.
5.
6.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

56

Odběratelé
Krátkodobé poskytnuté zálohy
Jiné pohledávky z hlavní činnosti
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krátkodobé
Pohledávky za zaměstnanci
Sociální zabezpečení
Zdravotní pojištění
Důchodové spoření
Daň z příjmů
Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžit
Daň z přidané hodnoty
Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní ins
Pohledávky za vybr. ústř. vlád. institucemi
Pohledávky za vybr. míst. vlád. institucemi

311
314
315
316
335
336
337
338
341
342
343
344
346
348

1 762 375,89

1 762 375,89

1 580 881,92

31 445,80

31 445,80

27 656,65

31 445,80

31 445,80

97 186,00

97 186,00

107 649,70
5 800,00
.
80 000,00
.
2 945,00
.
.
.
.
.
.
.
.
.

5 800,00

5 800,00

80 000,00

80 000,00

3 352,00

3 352,00

.
27 656,65
.
.
.
.
.
.
.
.

Číslo
Pol.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

Název položky
Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery
Zprostředkování krátkodobých transferů
Náklady příštích období
Příjmy příštích období
Dohadné účty aktivní
Ostatní krátkodobé pohledávky

Synt.
účet
373
375
381
385
388
377

B.III Krátkodobý finanční majetek
1.
2.
3.
4.
5.
9.
10.
15.
16.
17.

Majetkové cenné papíry k obchodování
Dluhové cenné papíry k obchodování
Jiné cenné papíry
Termínované vklady krátkodobé
Jiné běžné účty
Běžný účet
Běžný účet FKSP
Ceniny
Peníze na cestě
Pokladna

251
253
256
244
245
241
243
263
262
261

BRUTTO

KOREKCE

NETTO

Minulé
období

7 923,00

7 923,00

111,00

111,00

.
.
18 796,70
.
.
108,00

1 633 744,09

1 633 744,09

1 445 575,57

1 465 052,69
134 815,40
29 446,00

1 465 052,69
134 815,40
29 446,00

1 275
135
22

4 430,00

4 430,00

12

.
.
.
.
.
379,83
061,74
795,00
.
339,00
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Rozvaha

Impuls HK, centrum podpory uměleckých aktivit, Brněnská 375/2, Hradec Králové, PSČ 50012, IČ 0036148
Sestaveno k 31. 12. 2015 v Kč, s přesností na dvě desetinná čísla
Okamžik sestavení: 08. 02. 2016

Číslo
Pol.

C.

Název položky

Synt.
účet

Běžné období
BRUTTO

KOREKCE

PASIVA CELKEM

2 016 256,49

1 957 701,52

1 498 263,83

1 542 659,55

C.I.

Jmění účetní jednotky a upravující položky
Jmění účetní jednotky
Transfery na pořízení dlouhodobého majetku
Kurzové rozdíly
Oceňovací rozdíly při změně metody
Jiné oceňovací rozdíly
Opravy předcházejících účetních období

401
403
405
406
407
408

C.II. Fondy účetní jednotky
Fond odměn
Fond kulturních a sociálních potřeb
Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření
Rezervní fond z ostatních titulů
Fond reprodukce majetku, investiční fond

Výsledek hospodaření běžného účetního období
Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení
Výsledek hospodaření předcházejících účetních období

D.

CIZÍ ZDROJE

D.I.

Rezervy

1.

Rezervy

272 538,10

395 477,10

293 646,10

416 585,10
.
.
-21 108,00
.
.

-21 108,00

1 158 729,18
411
412
413
414
416

C.III VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ
1.
2.
3.

493
431
432

13
136
458
85
463

381,00
990,66
778,61
710,72
868,19

Dlouhodobé úvěry
Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé
Dlouhodobé přijaté zálohy
Ostatní dlouhodobé závazky
Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery
Zprostředkování dlouhodobých transferů

58

Krátkodobé úvěry
Jiné krátkodobé půjčky
Dodavatelé
Krátkodobé přijaté zálohy
Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé
Zaměstnanci
Jiné závazky vůči zaměstnancům
Sociální zabezpečení
Zdravotní pojištění
Důchodové spoření
Daň z příjmů
Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění
Daň z přidané hodnoty
Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce
Závazky k vybraným ústředním vládním institucím
Závazky k vybraným místním vládním institucím
Krátkodobé přijaté zálohy na transfery
Zprostředkování krátkodobých transferů
Výdaje příštích období
Výnosy příštích období
Dohadné účty pasivní
Ostatní krátkodobé závazky

13
137
51
85
451

381,00
782,93
314,80
710,72
529,19

407 463,81

66 996,55

407 463,81
.
.

517 992,66

415 041,97
.

441

.

451
452
455
459
472
475

.
.
.
.
.
.

.

D.III Krátkodobé závazky
1.
4.
5.
7.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
32.
33.
34.
35.
36.
38.

739 718,64

66 996,55

D.II. Dlouhodobé závazky
1.
2.
4.
7.
8.
9.

Minulé
období

VLASTNÍ KAPITÁL

1.
3.
4.
5.
6.
7.

1.
2.
3.
4.
5.

NETTO

517 992,66
281
289
321
324
326
331
333
336
337
338
341
342
343
345
347
349
374
475
383
384
389
378

14 091,00
167 692,00
748,00
65 028,00
27 871,00
25 084,00

3 626,66
213 852,00

415 041,97
.
.
38 865,97
.
.
215 875,00
1 011,00
82 314,00
35 278,00
.
.
34 721,00
.
.
.
.
.
.
1 800,00
5 177,00
.
.
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Číslo
Pol.

Název položky

Synt.
účet

Běžné období
Hlav.činnost

Hosp.činnost

Minulé období
Hlav.činnost

Hosp.činnost

A.

NÁKLADY CELKEM

5 987 690,15

5 295 530,81

0,00

I.

NÁKLADY Z ČINNOSTI

5 987 566,28

5 295 530,81

0,00

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

Spotřeba materiálu
Spotřeba energie
Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek
Prodané zboží
Aktivace dlouhodobého majetku
Aktivace oběžného majetku
Změna stavu vlastní výroby
Opravy a udržování
Cestovné
Náklady na reprezentaci
Aktivace vnitroorganizačních služeb
Ostatní služby
Mzdové náklady
Zákonné sociální pojištění
Jiné sociální pojištění
Zákonné sociální náklady
Jiné sociální náklady
Daň silniční
Daň z nemovitosti
Jiné daně a poplatky
Smluvní pokuty a úroky z prodlení
Jiné pokuty a penále
Dary a jiná bezúplatná předání
Prodaný materiál
Manka a škody
Tvorba fondů
Odpisy dlouhodobého majetku
Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek
Prodaný dlouhodobý hmotný majetek
Prodané pozemky
Tvorba a zúčtování rezerv
Tvorba a zúčtování opravných položek
Náklady z vyřazených položek
Náklady z drobného dlouhodobého majetku
Ostatní náklady z činnosti

168 741,38
39 427,00
82 935,23

8 395,98
24 653,32

163 462,09
16 577,30
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
21 499,00
50 321,00
29 966,00
0,00
867 603,52
2 852 241,00
774 781,00
48 880,00
91 792,80
15 639,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
70 000,00
0,00
128 713,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
102 612,41
61 442,69

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

123,87

0,00

0,00

123,87

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

501
502
503
504
506
507
508
511
512
513
516
518
521
524
525
527
528
531
532
538
541
542
543
544
547
548
551
552
553
554
555
556
557
558
549

II.

FINANČNÍ NÁKLADY

1.
2.
3.
4.
5.

Prodané
Úroky
Kurzové
Náklady
Ostatní

III.

NÁKLADY NA TRANSFERY

1.
2.

Náklady vybraných ústředních vládních instit. 571
Náklady vybraných místních vládních instit.
572

cenné papíry a podíly
ztráty
z přecenění reálnou hodnotou
finanční náklady

V.

DAŇ Z PŘÍJMU

1.
2.

Daň z příjmu
Dodatečné odvody daně z příjmu

561
562
563
564
569

591
595

18 267,50
39 698,13
25 193,20
1 500 035,81
2 993 753,00
820 814,00
49 361,00
93 351,73

122 939,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
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Číslo
Pol.

Název položky

B.

VÝNOSY CELKEM

I.

VÝNOSY Z ČINNOSTI

1.
2.
3.
4.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Výnosy z prodeje vlastních výrobků
Výnosy z prodeje služeb
Výnosy z pronájmu
Výnosy z prodaného zboží
Jiné výnosy z vlastních výkonů
Smluvní pokuty a úroky z prodlení
Jiné pokuty a penále
Výnosy z vyřazených pohledávek
Výnosy z prodeje materiálu
Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmot. majetku
Výnosy z prodeje dlouhodobého hmot. majetku
Výnosy z prodeje pozemků
Čerpání fondů
Ostatní výnosy z činnosti

II.

FINANČNÍ VÝNOSY

1.
2.
3.
4.
6.

Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů
Úroky
Kurzové zisky
Výnosy z přecenění reálnou hodnotou
Ostatní finanční výnosy

IV.

VÝNOSY Z TRANSFERŮ

1.
2.

Výnosy vybraných ústředních vládních instit.
Výnosy vybraných místních vládních instit.

C.

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ

Synt.
účet

601
602
603
604
609
641
642
643
644
645
646
647
648
649

Běžné období
Hlav.činnost

Hlav.činnost

Hosp.činnost

6 054 686,70

5 702 994,62

0,00

274 986,70

432 958,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
412 293,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15 000,00
5 665,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

36,62

0,00

0,00
36,62
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

5 779 700,00

5 270 000,00

0,00

5 779 700,00

0,00
5 270 000,00

0,00
0,00

0,00

0,00

256 825,00

15 000,00
3 161,70

661
662
663
664
669

671
672

Hosp.činnost

Minulé období

1.

Výsledek hospodaření před zdaněním

66 996,55

407 463,81

0,00

2.

Výsledek hospodaření běžného účetního období

66 996,55

407 463,81

0,00
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Příloha
ZÁKLADNÍ
Impuls HK, centrum podpory uměleckých aktivit, Brněnská 375/2, Hradec Králové, PSČ 50012, IČ 0036148
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A.4. Informace podle § 7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů
Číslo
Pol.

Synt.
účet

Název položky

I.

Majetek a závazky účetní jednotky

1.
2
3.
4.
5.

Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek
Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek
Vyřazené pohledávky
Vyřazené závazky
Ostatní majetek

II.

Krátkodobé podmíněné pohledávky a závazky z transferů

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů
Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů
Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů
Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů
Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů
Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů

III.

Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Krátkod.
Dlouhod.
Krátkod.
Dlouhod.
Krátkod.
Dlouhod.

podm.
podm.
podm.
podm.
podm.
podm.

pohledávky
pohledávky
pohledávky
pohledávky
pohledávky
pohledávky

z
z
z
z
z
z

důvodu
důvodu
důvodu
důvodu
důvodu
důvodu

úplat. užívání majetku jinou osobou
úplat. užívání majetku jinou osobou
užívání majetku jinou osobou(výpůjčka)
užívání majetku jinou osobou(výpůjčka)
užívání majetku jinou osobou(jiné dův.)
užívání majetku jinou osobou(jiné dův.)

IV.

Další podmíněné pohledávky

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Krátkodobé
Dlouhodobé
Krátkodobé
Dlouhodobé
Krátkodobé
Dlouhodobé
Krátkodobé
Dlouhodobé
Krátkodobé
Dlouhodobé
Krátkodobé
Dlouhodobé

V.

Dlouhodobé podmíněné pohledávky a závazky z transferů

1.
2.
3.
4.
5.

Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů
Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů
Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů
Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů
Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů

podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhod. majetku
podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhod. majetku
podmíněné pohledávky z jiných smluv
podmíněné pohledávky z jiných smluv
podmíněné pohledávky ze sdílených daní
podmíněné pohledávky ze sdílených daní
podmíněné pohledávky ze vztahů k jiným zdrojům
podmíněné pohledávky ze vztahů k jiným zdrojům
podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění
podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění
podm. pohledávky ze soud. sporů, spr. řízení a jiných řízení
podm. pohledávky ze soud. sporů, spr. řízení a jiných řízení

901
902
905
906
909

Období
Běžné

Minulé

226 390,12

228 471,04

54 927,31
171 462,81

54 660,76
173 810,28

911
912
913
914
915
916

921
922
923
924
925
926

931
932
933
934
939
941
942
943
944
945
947
948

951
952
953
954
955
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Příloha
ZÁKLADNÍ
Impuls HK, centrum podpory uměleckých aktivit, Brněnská 375/2, Hradec Králové, PSČ 50012, IČ 0036148
Sestaveno k 31. 12. 2015 v Kč, s přesností na dvě desetinná čísla
Okamžik sestavení: 08. 02. 2016

A.4. Informace podle § 7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů
Číslo
Pol.
6.

Synt.
účet

Název položky
Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů

VI.

Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku

1.
2
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Krátkodobé
Dlouhodobé
Krátkodobé
Dlouhodobé
Krátkodobé
Dlouhodobé
Krátkodobé
Dlouhodobé

podmíněné závazky
podmíněné závazky
podmíněné závazky z finančního
podmíněné závazky z finančního
podm. závazky z důvodu užívání
podm. závazky z důvodu užívání
podm. závazky z důvodu užívání
podm. závazky z důvodu užívání

leasingu
leasingu
ciz. majetku
ciz. majetku
ciz. majetku
ciz. majetku

Období
Běžné

Minulé

956
17 906,80

(výpůjčka)
(výpůjčka)
(jiné dův.)
(jiné dův.)

VII.

Další podmíněné závazky

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dl. majetku
Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dl. majetku
Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv
Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv
Krátk. podm. závazky vyplývající z práv. předpisů a další činnosti
Dlouh. podm. závazky vyplývající z práv. předpisů a další činnosti
Krátkodobé podm. závazky z poskytnutých garancí jednorázových
Dlouhodobé podm. závazky z poskytnutých garancí jednorázových
Krátkodobé podm. závazky z poskytnutých garancí ostatních
Dlouhodobé podm. závazky z poskytnutých garancí ostatních
Krátkodobé podm. závazky ze soudních sporů, spr. řízení a jiných řízení
Dlouhodobé podm. závazky ze soudních sporů, spr. řízení a jiných řízení

961
962
963
964
965
966
967
968

17 906,80

971
972
973
974
978
979
981
982
983
984
985
986

VIII. Ostatní podmíněná aktiva a ost. podm. pasiva a vyrovnávací účty
1.
2.
3.
4.
5.
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Ostatní krátkodobá
Ostatní dlouhodobá
Ostatní krátkodobá
Ostatní dlouhodobá
Vyrovnávací účet k

podmíněná aktiva
podmíněná aktiva
podmíněná pasiva
podmíněná pasiva
podrozvahovým účtům

991
992
993
994
999

208 483,32

228 471,04

Příloha
ZÁKLADNÍ
Impuls HK, centrum podpory uměleckých aktivit, Brněnská 375/2, Hradec Králové, PSČ 50012, IČ 0036148
Sestaveno k 31. 12. 2015 v Kč, s přesností na dvě desetinná čísla
Okamžik sestavení: 08. 02. 2016

A.5. Informace podle § 18 odst.1 písm. c) zákona.
P o l o ž k a

Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení
Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění
Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů

Číslo

1
2
3

OBDOBÍ
BĚŽNÉ
65 028,00
27 871,00
25 084,00

MINULÉ
82 314,00
35 278,00
34 721,00
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Příloha
FOND KULTURNÍCH A SOCIÁLNÍCH POTŘEB
Impuls HK, centrum podpory uměleckých aktivit, Brněnská 375/2, Hradec Králové, PSČ 50012, IČ 0036148
Sestaveno k 31. 12. 2015 v Kč, s přesností na dvě desetinná čísla
Okamžik sestavení: 08. 02. 2016

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky
Číslo
A.I.

P o l o ž k a
Počáteční stav fondu

BĚŽNÉ
ÚČETNÍ OBDOBÍ
137 782,93

A.II.

Tvorba fondu

24 243,73

1.
2.
3.
4.
5.

Základní příděl
Splátky půjček
Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny
Peněžní a jiné dary
Ostatní tvorba fondu

24 243,73
0,00
0,00
0,00
0,00

A.III

Čerpání fondu

25 036,00

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Půjčky na bytové účely
Stravovaní
Rekreace
Kultura, tělovýchova a sport
Sociální výpomoci a půjčky
Poskytnuté peněžní dary
Úhrada příspěvku na penzijní pojištění
Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění
Ostatní užití fondu

0,00
23 088,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 948,00

A.IV

Konečný stav fondu
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136 990,66

Příloha
REZERVNÍ FOND (PO ÚSC)
Impuls HK, centrum podpory uměleckých aktivit, Brněnská 375/2, Hradec Králové, PSČ 50012, IČ 0036148
Sestaveno k 31. 12. 2015 v Kč, s přesností na dvě desetinná čísla
Okamžik sestavení: 08. 02. 2016

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky
Číslo
D.I.

P o l o ž k a
Počáteční stav fondu

BĚŽNÉ
ÚČETNÍ OBDOBÍ
137 025,52

D.II.

Tvorba fondu

422 463,81

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Zlepšený výsledek hospodaření
Nespotřebované dotace z rozpočtu EU
Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv
Peněžní dary -účelové
Peněžní dary -neúčelové
Ostatní tvorba

407 463,81
0,00
0,00
15 000,00
0,00
0,00

D.III

Čerpání fondu

15 000,00

1.
2.
3.
4.
5.

Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření
Úhrada sankcí
Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele
Časové překlenutí dočasného nesouladu výnosy a náklady
Ostatní čerpání

0,00
0,00
0,00
0,00
15 000,00

D.IV.

Konečný stav fondu

544 489,33
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Příloha
INVESTIČNÍ FOND
Impuls HK, centrum podpory uměleckých aktivit, Brněnská 375/2, Hradec Králové, PSČ 50012, IČ 0036148
Sestaveno k 31. 12. 2015 v Kč, s přesností na dvě desetinná čísla
Okamžik sestavení: 08. 02. 2016

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky
Číslo
F.I.

P o l o ž k a

BĚŽNÉ
ÚČETNÍ OBDOBÍ

Počáteční stav fondu

451 529,19

F.II.

Tvorba fondu

122 939,00

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku
Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele
Investiční příspěvky ze státních fondů
Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku
Dary a příspěvky od jiných subjektů
Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví PO
Převody z rezervního fondu

122 939,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

F.III

Čerpání fondu

110 600,00

1.
2.
3.
4.

Financování investičních výdajů
Úhrada investičních úvěrů nebo půjček
Odvod do rozpočtu zřizovatele
Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku

0,00
0,00
110 600,00
0,00

F.IV.

Konečný stav fondu

463 868,19
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