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úvodní slovo ředitele

Rok 2021 byl pro kulturu již druhým nelehkým rokem. S čistým svědomím ale můžeme říci, že i přes mnohá
covidová opatření se Městskému domu kultury v Sokolově povedlo připravit bohatý kulturní program a jsme
nesmírně rádi, že nám i v těžších časech návštěvníci zachovali přízeň.
Celým rokem nás provázel druhý ročník Fotosoutěže Sokolov na téma NADĚJE. Soutěž pro amatérské
fotografy v čele s hlavním porotcem Robertem Vanem se pohybovala v online prostředí, kde každý měsíc
vybral jeden z porotců pět nejlepších fotografií. Padesát jich postoupilo do finále a v prosinci se pak každé dílo
dočkalo vystavení přímo v zimní zahradě MDK Sokolov.
Jarní měsíce se vzhledem k vládním opatřením nesly v duchu omezování veřejných akcí, ale dění v Sokolově
se nezastavilo. Lidé přinášeli na náměstí Budovatelů malované kamínky, jako vyjádření podpory složkám IZS
a zaměstnanci MDK Sokolov pak z kamínků s kresbami a dojemnými vzkazy vytvořili obrazy, které dnes zdobí
prostory Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje, Nemocnice Sokolov, Hasičského záchranného sboru
Karlovarského kraje v Sokolově, Městské policie Sokolov a domova pro seniory Toreal, s.r.o. Na Starém
náměstí vznikly z kamenů také pamětní desky zalité pryskyřicí. Sokolovská kulturní scéna se v jarních
podvečerních hodinách přesunula za výlohy sokolovských krámků a podniků, kde se kolemjdoucí i přes
mrazivé počasí zastavovali pro kulturní pohlazení na duši. Za výlohami se představilo například DUO
Arpeggio a DUO Rondo z Karlovarského symfonického orchestru, Lucie Zemková a Petr Bor z Divadla bez
zákulisí, studenti i učitelé ze ZUŠ Sokolov nebo performeři slam poetry a rodilý sokolováci Tukan a Dr. Filipitch.
Rok 2021 poznamenal také akci Hurááá, prázdniny, která se po několika letech vrátila zpět na Koupaliště
Michal. Více jak tisícovku návštěvníků přilákalo nejen ideální letní počasí, ale především hudební program.
Během večera vystoupil Milan Peroutka, Barbora Poláková, ostřílený matador Krucipüsk a večer zakončil
ohňostroj nad vodní hladinou.
Před letními prázdninami jsme již tradičně nasadili tenisky při BMW Sokolovském 1/4 maratonu a o týden
později jsme Sokolov potřetí rozzářili barvami při Barevném běhu. Kulturní léto v Sokolově představilo koncert
kapely Pekař a Kapitána Dema. Letní program navázal populárním FOOD festivalem, jehož druhý ročník
se konal po předchozím úspěchu v Zámeckém parku. Nechat si slehnout mohli účastníci festivalu na nádvoří
zámku, kde probíhala kvalifikace na mistrovství ČR ve slam poetry a příchozí se mohli zapojit do výběru vítěze
za Karlovarský kraj. Také jsme si opět užili filmy pod hvězdným nebem s Letním kinem na Koupališti Michal
a pod hvězdami Sokolov zažil také romantický večer se zpěvy, kdy na nádvoří Zámku probíhal program k
výročí hudby Leoše Janáčka.
Na Starém náměstí jsme fandili sokolovské rodačce Markétě Vondruškové, která se na odložených Letních
olympijských hrách 2020 v Tokiu stala stříbrnou medailistkou ve dvouhře. Pořádali jsme první unikátní
sousedskou slavnost Sokolov blíž sobě, kde si účastníci užili koncerty, dobré jídlo a pití, workshopy
a přednášky inspirativních krajanů. Přes nepřízeň počasí se vydařil také další ročník Sokolovských slavností
vína. Nechyběl večer plný inspirace díky třetí sokolovské Pecha Kucha Night. Srpen ovládla Oldies party
na koupališti Michal a v letních měsících premiérově odstartoval také projekt Hrajeme na sokolovských
sídlištích. Ocenili jsme Osobnosti města Sokolova za roky 2019 a 2020, během slavnostního večera vystoupila
i zpěvačka Michaela Nosková.
Měsíc září byl prosycený hornickými oslavami a tradičním Dnem horníků. Během oslav na třech pódiích
vystoupili například Tata Bojs, Verona, Jakub Děkan nebo David Koller. Září uzavřel již 19. ročník skvělé
nesoutěžní přehlídky amatérských divadel - Sokolovské čurdy.
Říjen byl velkým krokem v oblasti sokolovské kultury hlavně díky znovuotevření prostoru Alfa clubu. Právě zde
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se během října i listopadu stihlo uskutečnit několik multižánrových akcí, než byl club z důvodu vládních opatření
dočasně uzavřen. Městské divadlo stihlo v podzimních měsících hostit koncert Karla Plíhala, Anety Langerové
nebo smyčcové kvarteto s písněmi legendárních Beatles. Navštívil nás i Karlovarský symfonický orchestr, který
rozezněl k příležitosti státního svátku 28. října. Proběhl také několikrát odložený koncert Václava Neckáře &
Bacily, který doplnili svým vystoupením žáci ze ZUŠ Sokolov. V neposlední řadě se uskutečnil i již dvakrát
odložený výroční koncert loketské kapely Roháči.
V listopadu jsme také navštívili kulturní centrum UFFO Trutnov, kde probíhalo setkání pracovníků asociace
turistických informačních center České republiky, abychom se setkali s kolegy právě z tohoto multifunkčního
moderního kulturního zařízení, se kterými jsme společně před půl rokem prožívali uzavření našich měst a tvořili
online kulturu. Za Infocentrum Sokolov jsme převzali ocenění Oblíbené informační centrum roku 2021, kde jsme
se v Karlovarském kraji umístili na druhém místě.
Advent jsme v Sokolově zahájili vernisáží výstavy vánočních stromečků ve foyer MDK Sokolov a během
adventních nedělí jsme stihli slavnostně rozsvítit stromeček. Ačkoliv veřejné akce kvůli vládním opatřením nebyly
možné, městem se rozezněla živá hudba, přes náměstí prošli vysocí andělé na chůdách a byla k vidění i velká
světelná show.
Navzdory nelehkému roku se kultura v Sokolově neodmlčela a díky podpoře návštěvníků měli zaměstnanci MDK
stále energii plánovat a organizovat další kulturní akce i přes vidinu jejich opětovného rušení. Věříme, že rok
2022 prolomí toto dlouhé období nejistoty a my budeme opět moci nabízet sportovní, společenské a kulturní
zážitky v plné míře.

Kamila Heráková, ředitelka MDK Sokolov
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HLAVNÍ ČINNOST mdk SOKOLOV
kultura - zhodnocení roku 2021

Jestliže rok 2020 byl v kulturních statistikách nazýván rokem 0, pak rok 2021 byl jeho pokračováním v plné
síle. Světová pandemie covidu-19 a s tím spojená vládní opatření omezila na několik měsíců zcela kulturní
život v republice.
Kulturní dům mohl otevřít své dveře až v červnu, stejně podobně tomu bylo s venkovními akcemi, které dostaly
zelenou až s přicházejícím létem. Přesto se nám podařilo uspořádat velice zajímavé akce a pořady.
Stejně jako rok předešlý, tak i teď pandemie významně ovlivnila návštěvnost akcí, která téměř ve všech
žánrech poklesla.
V únoru bohužel nebylo možné uspořádat 29. Reprezentační ples města, stejně jako další plánované akce
(Osobnost města, Pálení čarodějnic, Sokolovský dostavník), které byly zrušeny, nebo přesunuty na jiný
termín. V jarní dny tak ožívaly alespoň výlohy sokolovských krámků a podniků, kde se kolemjdoucí měli
možnost zastavit pro drobný kulturní zážitek. Za výlohami se ukázalo například DUO Arpeggio a DUO
Rondo z Karlovarského symfonického orchestru, Lucie Zemková a Petr Bor z Divadla bez zákulisí, studenti
i učitelé ze ZUŠ Sokolov nebo perofrmeři slam poetry a rodilý sokolováci Tukan a Dr. Filipitch.
V letních měsících, kdy byla možnost uspořádat akce pod širým nebem, jsme se snažili nabídnout veřejnosti
kulturní pořady a koncerty v zámeckém parku, nebo na koupališti Michal. V parku se uskutečnily Sokolovské
slavnosti vína, slam poetry, Pecha Kucha Night, Sokolov blíž sobě a Food festival, na koupališti koncert
písničkáře Pekaře a kapitána Dema a Oldies disco a nechyběla ani akce Hurááá, prázdniny.
Podzimní program Městského domu kultury opět nezůstal v plánované podobě. Dohrávala se mnohokrát
přeložená divadelní představení, uskutečnil se Den horníků (jehož součástí se stal i přeložený Sokolovský
dostavník). Uskutečnila se také přeložená Osobnost města Sokolova, ovšem všechny podzimní akce byly
poznamenány úbytkem návštěvníků.
Adventní program jsme sice nabídli o všech adventních nedělích, ale nakonec se odehrál pouze první
adventní koncert, ostatní byly zrušeny, ať už pro malý zájem, nebo pro nemožnost dodržet vládní opatření
ze strany účinkujících.
Rozsvěcení vánočního stromu, provázené dílčími koncerty, proběhlo pouze v omezeném režimu na náměstí
Budovatelů, přičemž produkce byly přenášeny také jako stream na sociálních sítích.
Prostory Klášterního kostela sv. Antonína Paduánského, které jsme v minulých letech využívali pro výstavní
program, se staly Očkovacím centrem, a tak je nebylo možné použít. Pouze zlomek výstav
(vánoční stromečky a Fotosoutěž Sokolov na téma Naděje) jsme uspořádali ve vestibulu Hornického domu.
Jestliže v roce 2020 restrikce a omezení kulturní činnosti znamenaly snížení počtu produkcí, ale návštěvnost
na nich mírně vzrostla, o roce 2021 to, bohužel, již neplatí. Při srovnatelném počtu produkcí (24/30)
poklesla průměrná návštěvnost o více než dva tisíce diváků. Tato situace je obdobná napříč celou republikou,
nejsou zásadní rozdíly mezi jednotlivými regiony. Můžeme jen doufat, že další roky přinesou posun
k normálnímu stavu a postupný návrat diváků na kulturu.
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divadelní představení
V roce 2021 bylo uspořádáno celkem 8 divadelních představení, z toho 6 je součástí divadelního
předplatného. V září ještě stačila proběhnout přehlídka amatérských divadel Sokolovská čurda, proběhla
jedna repríza divadelního spolku Konvalinky.
Divadelní předplatné na sezonu 2020/21 nebylo vypsáno právě z důvodu vládních opatření. Nabídli jsme
k prodeji předplatné na první polovinu roku 2021, to však bylo nakonec zrušeno a peníze za prodané
abonmá vráceny. Neodehraná představení z roku 2020 byla realizována až do září 2021. Od léta jsme
začali prodávat klasické sezónní předplatné 2021/22, které si zakoupilo 243 diváků. Pro srovnání:
divadelní předplatné v sezóně 2019/2020 si zakoupilo 324 předplatitelů, pokles tedy činí 81 diváků.
Tabulka1: Pro jednoduché srovnání uvádím přehled návštěvnosti divadelních představení v posledních letech.
ROK

počet představení

diváci celkem

2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

15
16
17
22
28
20
22
20
21
23
8
8

3999
4173
4117
4248
6114
5509
6168
5331
5726
7279
2684
2526

Divadelní předplatné je koncipováno s ohledem na skladbu a zájmy obyvatel ve městě. Je postaveno
na zajímavých osobnostech české divadelní scény, komediálním žánru, ale i produkcích, které jsou vysoce
hodnoceny z hlediska divadelní kritiky (např.: Divadlo Ungelt, Divadlo Palace, Divadlo Kalich, Studio Dva
a další).

POŘADY pro děti
Celkem se v roce 2021 uskutečnil pouze jeden program pro děti, který celkem navštívilo 107 diváků.
Vládní opatření i celková situace ve školství se promítla v této oblasti nejvíce.

KONCERTY
Celkem MDK Sokolov uspořádal v roce 2021 sedm koncertů, které navštívilo 807 posluchačů.
Oproti minulým letům jde o výrazný pokles návštěvnosti, letošní průměr činí 115 diváků. Koncertní nabídka
přitom byla velmi kvalitní (Aneta Langerová, Karel Plíhal, Václav Neckář, Roháči, Karlovarský symfonický
orchestr). Letní akce v tomto průměru ale nejsou zahrnuty.
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CELOMĚSTSKÉ AKCE
Městský dům kultury je pořadatelem téměř všech významných celoměstských akcí, které se v Sokolově konají
v průběhu roku.
Jedná se o následující:
29. reprezentační ples města - 6. 2. / zrušeno
Osobnost města Sokolova – 22. 4. / přeloženo na 10. 9.
Pálení čarodějnic - 30. 4. / zrušeno
Sokolovský dostavník - 29. 5. / přeloženo na 11. 9.
Sokolovský ¼ maraton - 19.6.
Hurááá, prázdniny - 26. 6.
Kulturní léto – červenec, srpen
Den horníků / Hornická pouť- 11. 9.
Advent v Klášterním kostele, 4 adventní koncerty, výstava vánočních stromečků / omezeno
Rozsvěcení vánočního stromu - 28. 11. / omezeno
Sokolovský advent / omezeno
Bohužel právě tyto tradiční akce byly z části postiženy vládními restrikcemi, nebo jinými omezeními
v důsledku covid-19. V letních měsících jsme uspořádali koncert písničkáře Pekaře a Kapitána Dema, Oldies
disco na koupališti Michal, Slavnosti vína, slam poetry, akci Pecha Kucha Night, Sokolov blíž sobě
a Sokolovský Food festival v Zámeckém parku. V září se také uskutečnil Den horníků. Rozsvěcení vánočního
stromu se uskutečnilo za bezpečnostních opatření a v omezené míře na náměstí Budovatelů, adventní koncert
pak pouze jeden a omezeně dílčí produkce na náměstí Budovatelů.

klášterní kostel sv. antonína paduánského
Po celý rok 2021 mimo provoz (Očkovací centrum)

propagace
V roce 2021 jsme nadále spolupracovali s řadou serverů, které uvádějí program MDK ve svém přehledu
kulturních akcí v rámci ČR. K propagaci akcí přispívá i velmi kvalitní práce Sokolovského infocentra
a Oddělení komunikace s veřejností. Fenoménem roku 2021. Byly především díky plošnému uzavření
společnosti, sociální sítě na nichž je postavena hlavní informační strategie nejen v kultuře.
Dobrá spolupráce je i s regionálními redakcemi celostátních deníků a regionálními rádii. Současnou úroveň
neustále monitorujeme a doplňujeme dílčími kampaněmi na jednotlivé akce. Spolupracujeme s Českým
rozhlasem Karlovy Vary, TV Západ a MVTV. Webové stránky MDK dostaly novou podobu. Kromě nabídky
našich akcí nabízí propojení s řadou volnočasových serverů, samozřejmostí je prodej vstupenek přes
Ticketportal, Ticketmaster, Colosseum Ticket a Colosseum Karlovy Vary.

BUDOUCNOST
Systematicky pracujeme na kvalitní kulturní nabídce, připravujeme v předstihu dramaturgický plán,
spolupracujeme s řadou subjektů a jednotlivců, kteří přinášejí do naší práce nové podněty. Věříme, že rok
2022 se pro kulturu stane rokem návratu k „normální“ činnosti a pevně doufáme, že se podaří překonat
všechny komplikace spojené s výrazným omezením činnosti v letech 2020 a 2021a připravit našim
návštěvníkům zajímavé kulturní zážitky.
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přehled návštěvnosti 2021
Celkem
Diváci: 6374
Počet akcí: 27
Průměr návštěvnosti: 236
Klášterní kostel 2021
Diváci: 0
Počet akcí: 0
Průměrná návštěvnost: 0
Přehled návštěvnosti podle žánrů 2021
Dětské pořady: 107
Počet akcí: 1
Koncerty
Diváci: 807
Počet akcí: 7
Průměrná návštěvnost: 115
Zábavné pořady
Diváci: 503
Počet akcí: 3
Průměrná návštěvnosti: 167
Výstavy MDK
Počet diváků nesledován
Počet akcí: 2
Akce Sokolovského kulturního léta:
Diváci: 2431
Počet akcí: 9
Průměrná návštěvnost: 270
Jmenovitě:
Barevný běh: 322 startujících
Hurááá, prázdniny: 933 návštěvníků
BMW Sokolovský ¼ maraton: 209
Koncert Pekař, kapitán Demo: 263
Slam poetry : 118
Pecha Kucha Night: 38
Sokolovské slavnosti vína: 532
Oldies disco (2x): 381
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Přehled návštěvnosti 2021 v tabulce
Žánr
DIVADLO
KONCERTY
ZÁBAVNÉ POŘADY
DĚTSKÉ POŘADY
PLES MĚSTA
OSTATNÍ
VÝSTAVY
celkem

počet představení
8
7
3
1

NÁVŠTĚVNOST
315
115
167
107

9
2
30

270
nesledováno
212

Celková návštěvnost v roce 2021: 6374 diváků (týká se pouze akcí, na kterých bylo vybíráno vstupné).
Podrobný srovnávací přehled návštěvnosti 2014 - 2021:
žánr
DIVADLO
DĚTSKÉ POŘADY
KONCERTY
ZÁBAVNÉ POŘADY
BAREVNÝ BĚH
VÝSTAVY KLÁŠTĚRNÍ KOSTEL
SOKOLOVSKÝ 1/4 MARATON
REPREZENTAČNÍ PLES MĚSTA
OSTATNI (skl)
CELKEM

ROK
2014

2015

2016

2017

6414
3660
1393
881

5509
4241
2241
511

6168
4288
1945
1267

5331
3799
1697
1212

2018

2019

2020

2021

5726 7279
3319 3140
2000 1717
1489 1965
564
571
3297 4741 3836 3732 3514 3786
714
755
800
610
465
791
815
882
896
952
730
204
15645 18157 19050 18338 20023 20023

2684
651
1218
426
320
380

2526
107
807
167
322
209

914
2132
8725

2265
6374

Zpracovala:
PhDr. Jana Fefferová, dramaturgyně MDK Sokolov, přísp. org.
Leden 2022
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4k 3D kino alfa
hlavní činnost
Hlavní činností kina v roce 2021 nadále zůstává promítání, které bylo po zkušenostech z předchozích let
zachováno na projekce dvou filmů ve všední dny a na rozšířený víkendový a sváteční provoz. Ten začínal
vždy ve 12 hodin a končil posledním filmem ve 21 hodin. Projekcí bylo tak realizováno pět až šest denně.
Vzhledem k vládním opatřením se v roce 2021 začalo promítat až v měsíci květnu. Promítání pro školy
bohužel nemohla být uskutečňována v takovém rozsahu jako roky předchozí.
Při premiérách dětských projekcí jsme malým návštěvníkům rozdávali adventní kalendáře, nebo jsme
připravili tematicky barevný popcorn.

filmová promítání
I přes nepříznivou situaci proběhlo několik filmových premiér i předpremiér. Do kin vyrazily snímky Rychle
a zběsile 9, Black Widow, Gump – pes, který naučil lidi žít, Prvok, Šampón, Tečka a Karel a velmi
očekávaný dokument Karel.
Nejnavštěvovanějšími filmy se staly snímky Spider-Man: Bez domova (1838 diváků), Venom 2: Carnage
přichází (1439 diváků), Karel (1438 diváků), Prvok, Šampón, Tečka a Karel ( 1356 diváků). Celkem bylo
ve 4K 3D kině Alfa uskutečněno 506 projekcí, které navštívilo 17 723 diváků. Celková tržba za promítání
je 2 225 522 Kč.

filmovÝ KLUB sokolov
Nedílnou součástí 4K 3D kina Alfa je už několik let Filmový klub Sokolov, který má stále své příznivce.
Filmový klub se v roce 2022 navíc dočká 50. letého výročí fungování. Mimo vytříbenou filmovou nabídku si
klub i v roce 2021 zachoval své věrnostní karty. Filmoví fanoušci měli ve Filmovém klubu v nabídce celkem
58 projekcí, které navštívilo 616 diváků. Návštěvností byl úspěšný také klubový filmový projekt Východní
přísliby, na který se dostavilo bez mála 200 diváků v rámci 17 projekcí. Filmový klub uskutečnil také několik
výstav ve vestibulu kina.

MEZINÁRODNÍ FILMOVÝ FESTIVAL KARLOVY VARY V 4K 3D KINĚ ALFA
MFF Karlovy Vary letos rozšířil svou působnost do dalších měst a sokolovské kino nebylo výjimkou. Promítání
festivalového filmu letos přilákalo desítky návštěvníků na snímek Nejhorší člověk na světě. Diváci si vychutnali
welcome drink, červený koberec a slavnostní atmosféru Karlovarského filmového festivalu.

BAR KINA
V roce 2021 jsme zaznamenali stále zvětšující se poptávku po čerstvém popcornu a nachos. Připravovali
jsme tematicky barevný popcorn k vybraným filmům a podávali ho ve filmových krabičkách s grafikou dané
projekce, stejně jako nápoje. Na baru byla rozšířena nabídka kávy o tři druhy a uskutečnil se nákup nového
ohřívače na nachos. Roční tržba baru činila 833 095 Kč.
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tématické besedy
Přesto, že na rok 2021 jsme plánovali hned několik tematických besed k premiérám českých filmů, bohužel
se žádná neuskutečnila právě z důvodu vládních nařízení. Premiéry byly velmi často odkládány a nebylo
možné uskutečnit besedy ani samotné projekce.

autokino na koupališti michal
Velkým zlomem na poli promítání pro nás byla v roce 2020 možnost uskutečnění autokina. O tuto možnost
jsme usilovali i v roce 2021 kdy byly kinosály vládními nařízeními uzavřeny, ovšem Karlovarská hygienická
stanice nám neudělila povolení pro možnost uspořádání.

letní kino
Provoz letního kina pokračoval i v roce 2021 po celé léto. Své místo si letní plátno našlo opět na koupališti
Michal. Promítání pod širým nebem nabídlo převážně filmové klasiky a to z důvodu nemožnosti uskutečnit
promítání premiér. Letní kino v uplynulém roce přilákalo celkem 126 diváků, kteří si užili v průběhu teplého
léta 9 projekcí.

alfa club sokolov
Po rekonstrukci byl v říjnu otevřen prostor Alfa clubu Sokolov. V clubu bylo nainstalováno nové projekční
plátno s profesionálním zvukem a také vznikla promítací kabina, do které byl přestěhován projektor
z Městského divadla Sokolov. Právě toto zařízení nám umožnilo profesionální promítání filmových premiér
i kultovních trháků. Během dvou měsíců provozu clubu bylo v tomto filmovém sále uskutečněno 8 promítání,
které se pyšní návštěvností 219 diváků.

přehled tržeb 4k 3D kina alfa
ROK

návštěvnost

projekce

tržba kino

tržba bar

2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

30 124
38 898
41 864
50 169
62 495
18 495
17 723

639
838
1087
1193
1190
586
506

3 683 238,00 kč
4 173 644,00 kč
4 776 654,00 kč
5 844 160,00 kč
7 388 004,00 kč
2 112 211,00 kč
2 225 552,00 kč

1 085 398,00 kč
1 307 815,00 kč
1 578 440,00 kč
2 005 769,00 kč
2 873 759,00 kč
853 433,00 kč
833 095,00 kč
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sokolovské infocentrum
sokolovské infocentrum a zúčastněné akce
Členské fórum ATIC v Trutnově
Sokolovské infocentrum se ve dnech 21. – 22. 10. 2021 zúčastnilo členského fóra ATIC v Trutnově.
Navštívili jsme kulturní centrum UFFO Trutnov a Středisko volného času Trutnov. Setkali jsme se se zástupci
města a kulturního zařízení, společně jsme zavzpomínali na uzavření našich měst a společného streamingu
v této covidové době.
Umístění v anketě Oblíbené informační centrum
Sokolovské infocentrum se umístilo na 2. místě v Karlovarském kraji v anketě Oblíbené informační centrum
roku, kterou pořádá A.T.I.C. ČR a vydavatelství Kam po Česku.
Nové zboží v Sokolovském infocentru
Na konci roku 2021 vyšla publikace o bývalé sokolovské škole „Čtyřka“ od autorské dvojice otce a syna
Jana a Michaela Rundových. Kniha je k dostání v Sokolovském infocentru.
Sokolovské slavnosti vína
I na 3. ročníku veleúspěšných Sokolovských slavností vína se Sokolovské infocentrum zúčastnilo a zajistilo
předprodej vstupenek. Slavnost se konala 7. srpna 2021 na nádvoří sokolovského zámku a opět byly
k dispozici ochutnávky vín od vynikajících vinařů z Moravy, za tónů cimbálovky a tradičních pochutin k vínu.
Den horníků
Den horníků a Hornická pouť se po roce vrátil na tři tradiční místa města Sokolova - náměstí Budovatelů
(hlavní pódium, pop, rock), Staré náměstí (folk, country) a také volnočasový areál Bohemia (rock tvrdšího
ladění a ohňostroj). Na programu bylo např. vystoupení Davida Kollera, Verony aj. Sokolovské infocentrum
mělo v tento slavnostní den otevřeno celý den.

propagační činnost
Kam po Sokolovsku – letní soutěž
Pro všechny turisty i nadšence do výletů jsme letos připravili v rámci projektu Kam po Sokolovsku letní hru.
Při výletech do nejrůznějších koutů Sokolovska mohli soutěžící ve vybraných lokalitách najít samolepky
s #kamposokolovsku. Komu se přes léto podařilo navštívit alespoň šest výletních míst, vyfotit se a fotku sdílet
s uvedeným hashtagem, mohl si v Sokolovském infocentru vyzvednout svou odměnu.
Kartičkové kalendáříky 2021
Také v roce 2021 zhotovilo Sokolovské infocentrum kartičkové kalendáříky, o které je velký zájem převážně
z řad turistů. Další kartičkové kalendáříky byly zhotoveny pod hlavičkou projektu Kam po Sokolovsku.
Tyto jsou vždy k dispozici v infocentru, muzeu a na odboru školství a kultury na MěÚ Sokolov. Kalendáříky
Kam po Sokolovsku mají k dispozici také partneři tohoto projektu.
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statistiky
Statistika prodeje TICKETPORTAL 2018 – 2019 – 2020 – 2021
ROK

vyúčtování

PROVIZE ZA PRODANÉ VSTUPENKY

2018
2019
2020
2021

1 553 352,50 kč
1 743 508 kč
359 031 kč
430 670 kč

60 347,40 kč
67 994,70 kč
12 913,10 kč
14 310 kč

Grafické znázornění
1 800 000,00 KČ
1 600 000,00 KČ

1 743 508 KČ
1 553 352,50 KČ

1 400 000,00 KČ
1 200 000,00 KČ
1 000 000,00 KČ
800 000,00 KČ
600 000,00 KČ
430 670 KČ

359 031 KČ

400 000,00 KČ
200 000,00 KČ

67 994,70 KČ

60 347,40 KČ

0,00 KČ

2018

12 913,10 KČ

2019

14 310 KČ

2020
ODMĚNA

2021

TRŽBA

Statistika prodeje TICKET ART 2018 – 2019 – 2020 – 2021
ROK

vyúčtování

PROVIZE ZA PRODANÉ VSTUPENKY

2018
2019
2020
2021

101 894,50 kč
108 357 kč
28 956 kč

3 699,15 kč
4 550,02 kč
1 009,02 kč

Grafické znázornění
120 000,00 KČ
100 000,00 KČ

108 357 KČ

101 894,50 KČ

80 000,00 KČ
60 000,00 KČ
40 000,00 KČ

28 956 KČ

20 000,00 KČ
3 699,15 KČ
0,00 KČ

2018

4 550,02 KČ

1 009,20 KČ

2019

2020
ODMĚNA

0 KČ

0 KČ
2021

TRŽBA
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Statistika prodeje TICKETPRO | MASTER 2018 – 2019 – 2020 – 2021
ROK

vyúčtování

PROVIZE ZA PRODANÉ VSTUPENKY

2018
2019
2020
2021

247 361 kč
151 903 kč
32 540 kč
-2 550 kč

2 215,62 kč
2 016 kč
522kč

Grafické znázornění
250 000,00 KČ

247 361 KČ

200 000,00 KČ

151 903 KČ

150 000,00 KČ

100 000,00 KČ

50 000,00 KČ

32 540 KČ
2 215,62 KČ

0,00 KČ

2018

2 016 KČ

522 KČ

2019

2020
ODMĚNA

0 KČ

-2 550 KČ
2021

TRŽBA

Statistika prodeje DIVADLO KARLOVY VARY 2018 – 2019 – 2020 – 2021
ROK

vyúčtování

PROVIZE ZA PRODANÉ VSTUPENKY

2018
2019
2020
2021

169 545 kč
222 833 kč
52 440 kč
72 890 kč

10 041,35 kč
13 412,45 kč
3 146,40 kč
4 373,40 kč

Grafické znázornění
250 000,00 KČ
222 833 KČ
200 000,00 KČ
169 545 KČ
150 000,00 KČ

100 000,00 KČ

72 890 KČ
52 440 KČ

50 000,00 KČ
10 041,35 KČ
0,00 KČ

2018

13 412,45 KČ

3 146,40 KČ

2019

2020
ODMĚNA

4 373,40 KČ
2021

TRŽBA
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Statistika prodeje COLOSSEUM TICKET 2018 – 2019 – 2020 – 2021
ROK

vyúčtování

PROVIZE ZA PRODANÉ VSTUPENKY

2018
2019
2020
2021

25 326 kč
26 356 kč
1 800 kč
13 263 kč

1 098,20 kč
1 150,84 kč
77,40 kč
570,30 kč

Grafické znázornění
30 000,00 KČ
25 000,00 KČ

26 356 KČ

25 326 KČ

20 000,00 KČ

15 000,00 KČ

13 263 KČ

10 000,00 KČ

5 000,00 KČ
1 089,20 KČ
0,00 KČ

2018

1 150,48 KČ

1 800 KČ
77,40 KČ

2019

2020
ODMĚNA

570 ,30KČ
2021

TRŽBA

PRODEJ

684 891 KČ

802 260 KČ

KARTOU

HOTOVĚ
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Statistika návštěvnosti v Sokolovském infocentru
Sledování návštěvnosti patří mezi dokumentační činnosti Sokolovského informačního centra. Návštěvnost
infocentra sledují pracovnice infocentra v průběhu provozní doby infocentra přes systém monitoringu
návštěvnosti a využívání služeb TIC. Statistika návštěvnosti je vykazována po jednotlivých měsících,
a je členěna na domácí a zahraniční návštěvníky. Statistika návštěvnosti slouží především jako podklad
analýz sledujících návštěvnosti měst.

V roce 2021 navštívilo Sokolovské infocentrum dle statistiky návštěvnosti celkem 3516 turistů.
Celkem 3433 návštěvníků bylo české národnosti, zbývajících 83 pak cizinců.

82 | 2%

3 433 | 98%

ZAHRANIČÍ

ČR

Zpracovala:
Kamila Heráková, vedoucí Sokolovského infocentra
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APARTMÁN MDK SOKOLOV
Městský dům kultury Sokolov nabízí ve svém prostoru ke krátkodobému pronájmu apartmán, který se
nachází v posledním patře budovy MDK Sokolov. Nově zrekonstruované luxusní ubytování v samotném
centru města na adrese 5. května 655 se pyšní především svou dostupností, světlostí a velikostí. Součástí
apartmánu je kuchyň s vestavěnou linkou, lednicí, televizorem a jídelním stolem, koupelna se sprchovým
koutem a samostatná toaleta. Neprůchozí pokoje nabízí ubytování pro jeden pár (manželská postel, skříň),
dva samostatné nocležníky (dvě postele, skříň, křeslo) a čtyři kamarády (4 samostatné postele, skříň).
Součástí pronájmu je bezplatný přístup k wifi.
Ubytování v apartmánu MDK Sokolov v roce 2021:
Leden: zavřeno
Únor: zavřeno
Březen: zavřeno
Duben: zavřeno
Květen: zavřeno
Červen: zavřeno

PŘES BOOKING
z toho cizinci
měsíc
ČERVENEC
SRPEN
ZÁŘÍ
ŘÍJEN
LISTOPAD
PROSINEC

celkem Z TOHO Čr
15
36
0
29
5
9

15
36
0
6
0
0

EU

MIMO Eu

0
0
0
20
5
9

0
0
0
3
0
0

telefonicky | web | osobně
z toho cizinci
měsíc
ČERVENEC
SRPEN
ZÁŘÍ
ŘÍJEN
LISTOPAD
PROSINEC

celkem Z TOHO Čr
0
4
0
12
0
0

0
4
0
4
0
0

EU

MIMO Eu

0
0
0
8
0
0

0
0
0
0
0
0
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oddělení komunikace s veřejností
Rok 2021 pokračoval v omezování možnosti shromažďování osob na veřejných akcích a tím zablokoval
kulturu v podobě, v jaké jsme ji znali roky přechozí. Kromě obecné komunikace s veřejností naše oddělení
posilovalo propagaci na sociálních sítích, ve kterých vidíme budoucnost reklamy.
Naše oddělení se ujalo organizace Fotosoutěže Sokolov na téma Naděje. Každý měsíc jsme komunikovali
se soutěžícími, s porotou a prezentovali vybrané fotografie na sociálních sítích. Ve finálovém kole jsme
se podíleli na přípravě výstavy fotografií v Zimní zahradě MDK Sokolov.
Oddělení komunikace s veřejností si vzalo pod patronát také organizaci akce „Malované kamínky“, jejíž
smyslem bylo vyjádřit slova podpory složkám IZS a mnoha dalším lidem. Na Náměstí Budovatelů jsme
připravili velká srdce a pravidelně jsme dohlíželi na kamínky a jejich třídění. Poslední den vzniklo unikátní
video, které mělo obrovských úspěch na sociálních sítích s dosahem zhlédnutí bezmála od 40 000 diváků.
Podíleli jsme se také na přípravě děkovných obrazů z kamínků a jejich předání jednotlivým útvarům IZS.
Kulturu jsme nepozastavili ani v nejchmurnějších časech a podíleli jsme se na přípravě projektu Oživujeme
sokolovské výlohy. Za výlohami sokolovských firem a podniků se představilo hned několik umělců od hudby,
zpěvu, autorského čtení, slam poetry a dalšího. Ze všech akcí obstarávalo OKSV také foto a video výstup,
společně s dramaturgií.
S příchodem léta se díky postupnému rozvolňování kultura přesouvala zase do ulic našeho města a s tím
se zvyšovala i naše výkonnost. Podíleli jsme se na přípravě akce Hurááá, prázdniny – jak graficky,
propagací či pomoci s dramaturgií a organizací. Ve stejný den proběhl již potřetí oblíbený Barevný běh,
jehož příprava byla z podstatné části právě v rukou OKSV. Od registrace, propagačních materiálů,
startovních čísel, tvoření trasy a obstarávání regulovčíků, až po samotné zajištění doprovodného programu.
Obdobnou funkci jsme vykonávali i při BMW Sokolovském ¼ maratonu. Ten v roce 2021 po delší době
změnil své místo startu, došlo ke změně občerstvovacích stanic a to vše v součinnosti s oddělením OKSV,
které si vzalo tento závod organizačně na starost.
V květnu roku 2021 byl tým OKSV oslaben o grafika. Spolupracovali jsme s grafiky pouze externě a většinu
grafické práce jsme se až do podzimu snažili vytvořit svépomocí. Kulturní léto se tak neslo organizačně
z podstatné části pod taktovkou právě našeho oddělení. Podíleli jsme se na PR letního koncertu na Koupališti
Michal, převzali jsme kompletní organizaci Food festivalu Sokolov (od PR, grafiky, dramaturgie,
doprovodného programu, zajištění vystavovatelů atd.). Organizačně jsme také zajišťovali kvalifikaci
na mistrovství ČR ve slam poetry na nádvoří Zámku Sokolov.
Oddělení komunikace s veřejností také uskutečnilo první sousedské slavnosti s názvem Sokolov blíž sobě. V
Zámeckém parku si návštěvníci užili převážně lokální šikuly s rozšířeným programem. Uskutečnili jsme tři
koncerty, přednášky, workshopy, degustační program a další inspirativní program po celý den.
Organizační podíl jsme měli také na jedné z největších městských slavností – Dni horníků. Zajišťovali jsme
grafické podklady, PR na místě i před akcí samotnou a podíleli se na dílčích krocích k uskutečnění hornických
oslav.
Podzim a zima letošního roku se nesly opět v duchu omezení kultury ve smyslu shromažďování. Právě proto
jsme se podíleli převážně na propagaci divadelních představení či koncertů, stejně jako omezeného
adventního programu. Náš tým byl v říjnu posílen o nového grafika na částečný úvazek.
Po celý rok jsme spravovali sociální sítě a vedli PR Letního kina, 4K 3D kina Alfa Sokolov, Městský dům
kultury Sokolov, Kam po Sokolovsku, Alfa club Sokolov, BMW Sokolovský ¼ maraton, Barevný běh,
Hurááá, prázdniny, Pecha Kucha Night Sokolov, Fotosoutěž Sokolov. Souběžně jsme také koordinovali
externí fotografy a kameramany pro docílení ideálních aftermovie a foto reportů z jednotlivých akcí.
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hlavní činnost oksv
Hlavní činností OKSV je obecná propagace kulturních eventů. O tu se staráme především prostřednictvím:
1) webové prezentace
administrujeme web www.mdksokolov.cz, www.kamposokolovsku.cz,
www.sokolovskyctvrtmaraton.cz, www.pkns.cz
2) sociální sítě – zaměřili jsme se více na tzv. příběhy na všech profilech a platformách, nově jsme vytvořili
IG pro projekt Kam po Sokolovsku a také FB a IG pro nový Alfa club Sokolov.
FACEBOOK: správa stránek Městský dům kultury Sokolov/Sokolovské infocentrum, BMW
Sokolovský ¼ maraton, Kam po Sokolovsku, 4K 3D kino Alfa, Barevný běh Sokolov, Hurááá,
prázdniny – mezinárodní soutěž ohňostrojů, Pecha Kucha Night Sokolov, Fotosoutěž Sokolov,
Alfa club Sokolov.
INSTAGRAM: správa účtu mdk_sokolov (nárůst 182 sledujících), pechakuchanightsokolov
(nárůst 86 sledujících), nově vytvořený profil kam_po_sokolovsku (nárůst 161 sledujících),
nově vytvořený profil alfaclubsokolov (nárůst 147 sledujících).
3) grafické práce a upoutávky – naše oddělní připravuje kompletní grafické podklady pro plakáty,
sociální sítě, bannery či jiné propagační materiály. Grafikou se podílíme také na přípravě Sokolovského
Patriotu, správě LED obrazovky na Náměstí budovatelů a jiné. Grafiku také tvoříme externě pro Městskou
knihovnu či příležitostně pro jiné organizace v rámci spolupráce.
4) velkoplošná obrazovka – momentálně ji má OKSV v kompletní správě včetně tvorby grafických
podkladů a placené inzerce.
5) fotoreporty/videoreporty – přesto, že jsme navázali opět spolupráci s profesionálními fotografy,
většinu akcí si zvládne naše oddělení zpracovat jak do foto i videoreportu.

webové stránky mdk sokolov
Webové stránky MDK Sokolov prošly v roce 2021 zásadní změnou. Dostaly zcela novou grafickou podobu
a bylo přidáno hned několik dlouho očekávaných funkcí. Na webu www.mdksokolov.cz jsou nově sloučeny
všechny akce sokolovských organizací: MDK Sokolov, Kino Sokolov, Alfa club Sokolov, Muzeum Sokolov,
Městská knihovna Sokolov, Klášter, DDM.
Správa webu je čistě v režii MDK (také OKSV). Nový web je přehlednější, modernější grafikou i funkcemi –
například při filtrování jednotlivých akcí. Web má oproti staré podobě 6x vyšší návštěvnost. Nově také
funguje na webu možnost zakoupení online vstupenek na představení konaná v MDK i v Alfa clubu.

DRAMATURGICKÁ ČINNOST
V roce 2021 se OKSV podílelo na dramaturgickém vedení akcí, od plánování, příprav, dohledu až po
samotnou realizaci či personální zajištění při události. Kromě eventů již zaběhlých akcí to byly i akce nové –
Sokolov blíž sobě a jiné.
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SOKOLOVSKÝ PATRIOT
OKSV se v roce 2021 opět podílelo na tvorbě měsíčníku Sokolovský Patriot v roli člena redakční rady,
redaktora, grafika.

MÍRA EFEKTIVITY OSLOVENÍ – MEZIROČNÍ SROVNÁNÍ
Zaměřili jsme se především na nejpoužívanější profily sociálních sítí – konkrétně na parametry „To se mi líbí“
a „Dosah příspěvků“.
FACEBOOK – parametr „To se mi líbí“ znázorňuje celkový počet lidí, kteří stránky sledují. Parametr „Dosah
příspěvku“ pak ukazuje, kolik lidí v průměru osloví samostatný příspěvek na stránce.
Dosah příspěvků v roce 2021 byl 13 558 - jedná se o příspěvek „FOTOREPORT Z FOOD FESTIVALU“
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Jedná se o data tzv. organického obsahu – nejedná se o placenou reklamu.
Závěrem
Pro následující rok má OKSV v plánu podílet se na dramaturgii Alfa clubu, veškerých eventů pořádaných
MDK Sokolov a zařadit taky akce nové společně s vypilováním těch stávajících. Více energie budeme
vkládat do vytváření propagace na sociálních sítích a audiovizuální tvorby.
Zpracovala:
Andrea Moulisová, oddělení komunikace s veřejností
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KAM PO SOKOLOVSKU
V roce 2021 jsme samozřejmě udržovali pozitivní povědomí veřejnosti o brandu KPS a připravili jsme
různorodé propagační materiály, které se využívali především pro zapojení veřejnosti do aktivit KPS
a poznávání regionu. Zhotovili jsme například kartičkové kalendáříky s designem nejkrásnějších míst
partnerských měst a motivem KPS. O kalendáříky je zájem především z řad turistů a vždy jsou k dispozici
na infocentru Hornického domu v Sokolově, v sokolovském muzeu, na odboru školství a kultury na MěÚ
Sokolov a u partnerů projektu.
Příspěvkem s největším dosahem v roce 2021 se stal záznam z Dne horníků, sdílený 11.9. a zachycující část
vystoupení Davida Kollera spolu s nadšeným publikem. Příspěvek se vyšplhal až na až na neuvěřitelných
3702 shlédnutí.
Jaro roku 2021 se pro turisticky portál KPS neslo především v duchu příprav a plánování na svobodnější
po-covidové období, Ale letní měsíce jsme už strávili s interaktivní hrou „.Hledej hashtagy a vyhraj stylový
plecháček,” v rámci které soutěžící zamířili na Jezero Medard, hrad Hartenberg, do muzea v Horním
Slavkově a do dalších koutů Sokolovska, kde mohli najít samolepky s hashtagem #kamposokolovsku.
Komu se přes léto podařilo navštívit alespoň čest výletních míst, vyfotit se a fotku sdílet s hashtagem soutěže,
mohl si v sokolovském infocentru vyzvednout výhru.
Zaměřili jsme se na cílenou propagaci a kromě rodin s malými dětmi, pro které jsme v uplynulých letech
vytvořili maskota Permoníčka, jsme cílili i na starší děti, posílili naše aktivity na sociálních sítích a zjednodušili
tak dialog mezi KPS a fanoušky stránky. Tato snaha se odráží i na statistikách ze sociálních sítí,
kdy se příspěvky z letní soutěže řadí s dosahem okolo 1700 shlédnutí na druhé místo hned za náš
nejsledovanější post s Davidem Kollerem.
Na konci roku jsme, i přes vládní opatření, rozběhli projekt “sokolovská pátračka,” který si klade za cíl zvýšit
návštěvnost sociálních sítí KPS a více dostat do podvědomí občanů aktivity pořádané v rámci portálu KPS.
S pohledem zpět lze rozhodně říci, že se nám naplňovat tyto cíle daří. Příspěvky s informující o sokolovské
pátračce se se svým dosahem kolem 1700 shlédnutí řadí hned za jedny z nejsledovanějších příspěvků
s tématikou letní soutěže. Celkově pak došlo na facebookové stránce KPS ke zvýšení sledujících za rok 2021
z 3292 na 3521.
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V roce 2021 projekt KPS opustil region Bublava, ale naopak se připojil celý Mikroregion Sokolov - východ,
který je v současné době tvořen pěti městy a devíti obcemi. Historicky byl hospodářský rozvoj regionu
zaměřen na využívání místních přírodních surovin a všechny členské subjekty tak pracují na stejném cíli jako
turistický portál KPS - zvýšit přitažlivost regionu.
V roce 2022 si turistický portál KPS klade za cíl, kromě stálého zvyšování povědomí občanů o portálu
a jejich zapojení v aktivitách KPS, také oslovit více soukromých subjektů a navázat s nimi spolupráci,
případně je zařadit mezi partnery portálu. Díky intenzivní práci zaměstnanců MDK je již připraveno
natáčení dvou reklamních spotů, zaměřené především na aktivní rodiny s dětmi a jejich možnosti trávení
volného času na Sokolovsku.
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alfa club sokolov
hlavní činnost

Prosto Alfa clubu byl v lednu 2021 po výpovědi předchozího nájemce ponechán ve správě MDK Sokolov.
Od začátku bylo jasné, že prostor bude potřebovat pro své správné fungování několik úprav. Celý club
chtělo MDK přizpůsobit tak, aby zde bylo možné uspořádat nejrůznější akce a celý club se stal opravdu
multifunkčním prostorem. Hlavní činností klubu by totiž mělo být hostování nejrůznějších koncertů od lokálních
interpretů až po velká jména, přednášky, besedy, divadlo a také filmová promítání včetně premiérových
snímků.
Jako první došlo k úpravě názvu – ponecháno bylo čistě a jednoduše ALFA CLUB SOKOLOV.
Přes drobné zednické, malířské či elektrikářské práce jsme dospěli k názoru, že bude potřeba pro skvělé
hudební, filmové i jiné kulturní zážitky prostor opravdu tzv. vymazlit.

FILMOVÝ KINOSÁL

Jednou z největších změn je bezesporu vybudování kinosálu. Proto, aby v clubu mohla být uskutečněna
filmová promítání včetně premiérových snímků, žádal si prostor hned několik úprav. Tou první bylo
vybudování tzv. promítací a zvukové kabiny, která vznikla v prostoru bývalého nahrávacího studia. Pro tyto
účely bylo nutné zde vybudovat podestu pro projektor a zabudovat dvě velká okna, včetně prostoru pro
objektiv. Z Městského divadla Sokolov pak byl přestěhován projektor sloužící předchozí roky pro účely jak
divadla, tak 4K 3D kina Alfa. Zapojení tohoto projektoru vyžadovalo také vybudování ventilace a dalšího
zařízení pro jeho provoz.
Nedílnou součástí plnohodnotného kinosálu je promítací plátno. To bylo vyhotoveno na zakázku
od profesionální filmy vybavující kinosály po celé republice. Na míru vytvoření plátno pro projektor
je umístěno v dřevěném rámu, který je v prostoru umístěn na kladce a díky navijáku je možné s ním
manipulovat se sklopným systémem. Pracovníky MDK byl v klubu odbourán kus stropu, do kterého je právě
zmíněné filmové plátno možno sklopit, pokud právě neprobíhá promítání. Prostor clubu a kinosálu
tak opravdu dostál svého pojmenování „multifunkční“.
V kinosále nechybí ani profesionální zvuk a hlediště s kapacitou 45 osob. Od prvního promítání si tento
stylový kinosál našel své fanoušky. V prostoru sálu došlo také k výměně podlahy a bezpečnostního osvětlení
schodů.

kavárna

Velkou změnou prošel také prostor tzv. kavárny, který stejně jako zbytek clubu nabral industriální nádech.
Byly zrekonstruovány staré židle z Loutkové scény v MDK Sokolov, které byly použity právě pro prostor
kavárny. Nové osvětlení, podsvícené police a stylové pohovky dodaly kavárně tu správnou atmosféru.
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BAR

Nedílnou součástí clubu je bar. Ten byl připraven spolu se zázemím pro přípravu nápojů a jídla na míru
právě pro co nejsnadnější používání. Probíhala komunikace s plzeňským pivovarem, který nám pomáhal
připravit obsluhu čepování piva, vznikla přípravna pro pizzu a jiné drobnosti ke konzumaci a v rámci
pronájmu byl pořízen profesionální kávovar. V nabídce baru jsou tedy nejen alkoholické a nealkoholické
nápoje, ale také dorty či skvělá káva. Bar je otevřen i mimo kulturní akce a slouží i pouze pro návštěvu bez
doprovodného programu.
Po zkušenostech z prvních uspořádaných akcí došlo MDK k názoru, že je potřeba pracovníka, který bude
mít na starost samotný provoz baru a jeho pracovníků. Byl tedy přijat nový zaměstnanec na pozici
provozního baru v Alfa clubu.

PŘEHLED TRŽEB Z BARU ALFA CLUBU ZA OBDOBÍ ŘÍJEN A LISTOPAD 2021
ŘÍJEN
Celková tržba za měsíc: 78 965 Kč
Otevřeno dní: 12
Průměrná tržba za den: 6 580 Kč
LISTOPAD
Celková tržba za měsíc: 104 694 Kč
Otevřeno dní: 13
Průměrná tržba za den: 8 053 Kč

OTEVŘENÍ A PROVOZ V ROCE 2021

Dveře nově zrekonstruovaného Alfa clubu byly pro veřejnost otevřeny v říjnu a to při večeru, kde návštěvníci
mohli zažít hned tři různorodé kulturní zážitky – film, slam poetry a koncert. Bohužel vzhledem k vládním
opatřením provoz vydržel rozběhnutí během října a listopadu. Poté byl club dočasně uzavřen pro nemožnost
pořádání kulturních akcí. Přesto i během tak krátké doby si club stihl získat mnoho nových fanoušku
a proběhlo zde plno vyprodaných akcí. Ať už se jednalo o filmová promítání filmu Není čas zemřít nebo
Prvok, Šampón, Tečka a Karel, které vyprodaly clubový kinosál, nebo nejrůznější koncerty. Tím největším
a nejnavštěvovanějším byl koncert rappera Resta, který přilákat bezmála 250 návštěvníků.
Prostor byl na podzim roku 2021 také poskytnut pro pořádání několika besed Městské policie Sokolov, Klubu
důchodů či promítání Filmového klubu Sokolov.

budoucnost

Program klubu bude postupně přizpůsoben vládním opatřením a rozvolňování. V plánu na jaro 2022 jsou
tematické filmové víkendy s doprovodným programem, hudební koncerty, slam poetry, Pecha Kucha Night
a jiné. V plánu je také doladění prostoru, proběhne vylepšení zvuku společně s novými zvukaři a v plánuje
je také nahradit dočasný náhradní projektor novým. Bar clubu postupně zařazuje do své nabídky nové
tematické nápoje a rozšiřovat budete také otevírací dobu pro samotnou kavárnu.

23

PŘEHLED NÁVŠTĚVNOSTI ZA OBDOBÍ ŘÍJEN A LISTOPAD 2021
(týká se akcí, na které se prodávalo vstupné)
CELKOVÁ NÁVŠTĚVNOST KLUBU
Návštěvníci: 749
Počet akcí: 15
Průměrná návštěvnost: 50
Celková tržba za všechny akce na vstupném: 115 515 Kč
FILMOVÁ PROMÍTÁNÍ
Celkem promítání: 8
Celková návštěvnost:219
Celková tržba za vstupné: 24 625 Kč
KONCERTY
Celkem koncertů: 4
Celková návštěvnost: 393
Průměrná návštěvnost: 98
Celková tržba za vstupné: 72 450 Kč
TANEČNÍ PROGRAM
Celkem akcí: 2
Celková návštěvnost: 62
Průměrná návštěvnost: 31
Celková tržba za vstupné: 4 960 Kč
OSTATNÍ PROGRAM za vstupné
Celkem akcí: 1
Celková návštěvnost: 75
Celková tržba za vstupné: 13 750 Kč
USKUTEČNĚNÉ AKCE bez vstupného
Celkem akcí: 1
Odhad návštěvnosti: 50
PRONÁJMY PROSTOR ALFA CLUBU
Celkem pronájmů: 9
Odhad návštěvnosti: 450
Celkem tržby za pronájem: 14 974 Kč

Zpracovala:
Zpracovala: Andrea Moulisová, manžer Alfa clubu Sokolov
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technický úsek

Opravy a investiční celky v roce 2021

V letošním roce přidělil zřizovatel příspěvkové organizaci MDK Sokolov tyto účelově vázané finanční
prostředky:
1) na opravy financované odborem rozvoje města (viz tabulka č. 1),
2) na investice financované odborem rozvoje města (viz tabulka č. 2)
3) MDK Sokolov na základě přidělených finančních prostředků do fondu oprav provedl neplánované
opravy, které vyplynuly z provozu (viz tabulka č. 3a + b) a nákup dlouhodobého hmotného majetku (viz
tabulka č. 4).
1) Seznam oprav v roce 2021
Provedené opravy
Výměna čerpadla pro čerpání spodních vod

částka
90 980,00 Kč

2) Seznam investic v roce 2021
Provedené opravy

částka

V roce 2021 nebyly provedeny žádné investice
3) Seznam provedených oprav v roce 2021 – jedná se o neplánované opravy, které
vyplynuly z provozu a jsou prováděny mimo běžnou údržbu a technického zajištění
kulturních akcí, pořádaných buď v budově MDK nebo na veřejných prostranstvích.
A) Seznam provedených (větších) oprav hrazených z provozních prostředků MDK, případně
převedením účelově vázaných finančních prostředků na požadovanou opravu provedenou
dodavatelsky:
MDK SOKOLOV + 4K 3d kINO ALFA
Kontrola elektr. rozvodů a rozvaděčů v kině ALFA a v budově MDK
Zhotovení 2ks skříněk na PHP a výroba/montáž dřevěných lišt na MS
Opravné malby v restauraci – dveřní otvor a obvodový stěnový sokl
Malování obvodového stěnového soklu - MS
Čištění kanalizace v průjezdu a před hlavním WC
Oprava elektroinstalace, výměna startéru – služební vozidlo peugeot
Přetěsnění křížových uzávěrů na topných okruzích ve výměníku
Výměna jističe v ovládací skříňce pro čerpadla META - výměník
Výměna vodoměrů pro odečet TUV – kino ALFA
STK + měření emisí – služební vozidlo peugeot
Oprava služ. vozidla peugeot z důvodu zjištěných závad po STK
Osazení zábran proti ptactvu – IV. NP – levé křídlo
Oprava chladících stolů v kuchyni restaurace (spoluúčast nájemce)

ČÁSTKA
23 595,00 Kč
14 822,50 Kč
5 000,00 Kč
6 403,07 Kč
6 231,00 Kč
17 709,00 Kč
10 248,00 Kč
2 200,00 Kč
9 680,00 Kč
2 050,00 Kč
10 112,00 Kč
11 500,00 Kč
19 505,20 Kč
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B) Seznam provedených (větších) oprav hrazených z provozních prostředků MDK, případně převedením
účelově vázaných finančních prostředků na požadovanou opravu provedenou údržbou MDK:
Poznámka: Údržba MDK Sokolov pracovala cca 9 měsíců na přestavbě kinokavárny na ALFA CLUB.
Takže pracovní výkony prováděné v budově MDK Sokolov byly oproti předchozím letům
sníženy.
MDK SOKOLOV + 4K 3d kINO ALFA

ČÁSTKA

Stavební a technické úpravy v prostorech kinokávarny – ALFA CLUB

cca 170 000,-Kč

Oprava omítek a malování – sklepní koje (sklad dřeva)
Oprava omítek a malování v místnosti s čerpadly - výměník
Oprava omítek a malování v hudební zkušebně

cca 25 000,-Kč

Oprava omítek a malování na hl. šatně
Oprava omítek a malování na WC pro taneční zkušebnu č. 99
Oprava omítek a malování vstupů do divadla z divadelního foyer
Oprava omítek a malování prostorů dílny údržby
Oprava omítek, zateplení a malování v taneční zkušebně č. 110
Výměna tlačítek ECLIPSE na ovládání splachování
Výměna stropních světel ANETA 410, 260
Výměna těsnění u filtrů pro ohřev TV

3 854,00 Kč
2 303,00 Kč
6 180,00 Kč
1 341,-Kč

4) Seznam nakoupeného dlouhodobého majetku do 40 tis. Kč
název investice
Aku mečová pila
Dvoukotoučová bruska stolní OPTIgrind
Nástěnná stropní bruska PWDS 920A1
Míchač barev a malty PFMR 1600B2
Svářečka na plněný drát PFDS 120A2
Kapovací a pokosná pila PZKS 2000B2
Řezná bruska PMTSD 180A1

DODAVATEL

cena

Jiří Vlach
Svářečky - obchod
Lidl - shop.cz
Lidl - shop.cz
Lidl - shop.cz
Lidl - shop.cz
Lidl - shop.cz

3 844,66 Kč
6 048,00 Kč
2 028,00 Kč
1 328,00 Kč
1 999,00 Kč
2 728,00 Kč
1 499,00 KČ
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Hospodaření s účty ve správě technického úseku
1) Technický úsek mimo základních provozních oprav a běžné údržby obhospodařoval tyto běžné účty
(viz tabulka č. 5).
číslo účtu

název ÚČTU

předpoklad

skutečnost

501.030
501.101
501.040
501.070
502

Hygienické a čisticí prostředky
Hygienické a čisticí prostředky
Ochranné pracovní pomůcky
PHM + distribuce
Energie-elektřina
Energie-vodné
Energie-teplo

55 000,-Kč
25 000,-Kč
25 000,-Kč
25 000,-Kč
1 200 000,-Kč
150 000,-Kč
2 200 000,-Kč

502.101
502.102
501.090
511.040
518.020
518.080
518.110
518.130
518.150
518.101
549.010

Elektřina WC TOA POINT
Vodné WC TOA POINT
Opravy a udržování MDK
Opravy a udržování MDK vč. PC
Telefonní služby
Požární prevence, BOZP
Internet
Školení zaměstnanců
Stočné, srážková voda
Stočné WC TOA POINT
Pojistné majetku a povinné ručení

24 000,-Kč
5 000,-Kč
200 000,-Kč
450 000,-Kč
100 000,-Kč
90 000,-Kč
20 000,-Kč
10 000,-Kč
300 000,-Kč
4 000,-Kč
30 000,-Kč

32 266,40 Kč
18 096,98 Kč
20 627,00 Kč
19 624,40 Kč
827 952,77 Kč
106 960,00 Kč
2 058 527,94 Kč
23 317,79 Kč
2 254,00 Kč
89 988,40 Kč
356 564,90 Kč
76 587,06 Kč
75 132,00 Kč
19 716,00 Kč
6 009,00 Kč
274 511,00 Kč
2 176,00 Kč
19 466,00 Kč
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2) Mimo výše uvedených účtů obhospodařoval technický úsek finanční náklady na povinné
revize vyhrazeného technického zařízení a zajišťoval jejich provedení (viz tabulka č. 6).
typ revize - budova mdk
Pravidelná revize elektrického zařízení - MDK
Pravidelná revize elektrického zařízení - divadlo
Revize EPS - elektrická požární signalizace
Revize elektrického nářadí, spotřebičů a prodluž. šňůr
Revize přenosných rozvodných skříní
Revize silových kabelů a navíjecích bubnů

PŘEDPOKLAD

SKUTEČNOST

23 000 Kč
14 000 Kč
24 000 Kč
12 000 Kč
3 400 Kč
2 800 Kč

18 000 Kč
10 000 Kč
19 844 Kč
10 490 Kč
1 936 Kč
1 452 Kč

10 000 Kč
9 000 Kč
8 000 Kč
0 Kč
12 500 Kč
8 000 Kč
1 200 Kč
500 Kč
0 Kč
5 500 Kč
1 500 Kč
1 500 Kč
0 Kč
3 000 Kč
20 000 Kč

8 920 Kč
8 088 Kč
3 226 Kč
0 Kč
10 260 Kč
7 841 Kč
hradí nájemce
hradí nájemce
0 Kč
5 951 Kč
1 452 Kč
1 210 Kč
0 Kč
3 630 Kč
14 847 Kč

0 Kč
5 000 KČ
4 000 Kč
0 Kč

0 Kč
3 025,00 Kč
3 835,70 Kč
0 Kč

6 000 Kč

6 000 Kč

Revize zdvihacího zařízení
a) hydraulický výtah
b) plošina
c) nákladní výtah A2N
d) nákladní výtah C
e) jevištní tahy (VS + divadlo)
Revize úpravny vod
Revize elektro spotřebičů v kuchyni restaurace
Revize plynových spotřebičů
Revize plynových rozvodů
Revize výměníkové stanice + vnitřní revize TNS
Revize informačních vitrín
Revize rozvaděče u velkoplošné obrazovky
Revize hromosvodů
Revize lustrů v objektu MDK
Impregnace textilií na VS

typ revize - budova 4K 3D Kina alfa
Pravidelná revize elektrického zařízení
Revize EPS - elektrická požární signalizace
Revize elektrického nářadí, spotřebičů a prodluž. šňůr
Revize hromosvodŮ

WC TOA POINT
Pravidelná revize elektr. zařízení

Poznámka: V tabulce č. 6 jsou pro objekt kino ALFA uvedeny pouze revize, které zajišťuje
(dle příslušné periody) technický úsek MDK. V roce 2021 to byly revize výše uvedené.
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závěr

V průběhu roku technický úsek provádí technické zajištění jednotlivých kulturních akcí. Jeho hlavní náplní je
běžná každodenní údržba objektu včetně provádění oprav, které vyplynou z provozu. Touto činností se snaží
udržet veškeré zařízení v provozuschopném stavu, případně zajišťuje odstranění vzniklých závad
dodavatelsky.
I přes tuto snahu však nedokáže odstranit všechny závady. Jedná se o závady, případně o zařízení, které
dosluhuje a které nelze bez zásahu zřizovatele nebo případným schválením potřebných finančních
prostředků odstranit. Patří sem:
1) Hudební zkušebna, která je umístěna na levém křídle budovy MDK ve IV.NP, se nachází ve
špatném stavu. V této zkušebně je vytvořen stropní (odhlučňovací) podhled, který je v dnešní době v
dezolátním stavu včetně zde osazených zářivkových těles. V silách údržby MDK je pouze udržovat v
provozuschopném stavu zde osazená zářivková tělesa. Každopádně není schopna obnovit tento stropní
podhled tak, aby znovu plnil funkci odhlučnění. Při případné rekonstrukci je navíc zapotřebí vyřešit i okenní
odhlučnění, které je momentálně řešeno starými závěsy. Při zkouškách zde působících hudebních těles je
zapotřebí toto okenní odhlučnění řešit lepší/výkonnější technologií. Z těchto důvodů byl technickým úsekem
MDK vznesen požadavek o zahrnutí rekonstrukce hudební zkušebny do rozpočtu města Sokolov.
2) Venkovní omítka na budově MDK je na některých místech již dosti poškozená a dochází
k jejímu drolení. Nejvíce se to projevuje v blízkosti okapových svodů, kde při revitalizaci MDK v roce
2006/07 došlo zřejmě k nesprávnému/nedostatečnému propojení nových okapových svodů se starými.
Následně pak dochází k tomu, že dešťová voda stéká po novém okapovém svodu a poškozuje okolní
omítku. Tato skutečnost je dobře viditelná v zimním období, kdy okapové svody jsou obklopeny ledovým
povlakem. Následkem tohoto špatného propojení dochází už k tvorbě sanitru (plísní) i na vnitřních omítkách a
to například:
a) v již výše zmiňované hudební zkušebně bod 1),
b) ve skladu propagace (šatna č. 63). V poslední době se však situace podstatně zhoršila
a mimo viditelného sanitru dochází v uvedených prostorech k odpadávání omítky. Odpadávaná omítka
končí prozatím na okenních parapatech, ale je otázka času, kdy dojde ke spadnutí větší části omítky. Zde
již může dojít k zasažení chodců procházejících kolem budovy MDK (oprava části této poškozené omítky
je řešena v bodě 3)
Mimo poškozené venkovní omítky došlo důsledkem klimatických podmínek také k poškození okrasných
prvků, které jsou osazeny kolem okenních otvorů. Stávající okrasné prvky jsou vyrobeny ze sádry. Zde by
tedy bylo možná vhodné (místo opravy) je nahradit prvky vyrobené z jiného materiálu např. z polyuretanu.
Při montáži by už měli nanesenou vrchní barvu v odstínu fasády. Z těchto důvodů byl technickým úsekem
MDK vznesen požadavek o zahrnutí opravy/výměny okrasných prvků do rozpočtu města Sokolov.
3) Oprava boční římsy na budově MDK
Jak už jsme uvedli v bodě 2) tak z důvodu špatně osazených okapových svodů došlo k poškození
venkovních i vnitřních omítek na již zmiňované hudební zkušebně viz bod 1).
Touto hudební zkušebnou procházejí 2 okapové svody (na jižní a západní straně) a v roce 2020 zřizovatel
zajistil (na západní straně) předělání stávajícího vnitřního okapového svodu na venkovní okapový svod. Po
osazení tohoto venkovního okapového svodu došlo okamžitě k vysušení vnitřních omítek na této straně
učebny. Tyto vnitřní omítky budou opraveny údržbou MDK. Vzhledem k tomu, že je samozřejmě poškozená i
vnější fasáda, byla oslovena fy Danek, která předložila cenovou nabídku. Vzhledem k tomu, že závada
týkající se okapového svodu byla již odstraněna, je zapotřebí opravit tyto venkovní omítky, aby nedošlo k
zasažení chodců procházejících kolem budovy MDK.
Z těchto důvodů byl technickým úsekem MDK vznesen požadavek o zahrnutí opravy boční římsy do
rozpočtu města Sokolov.
Zpracoval:
Gautsch Zdeněk, správce budovy
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