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§ 1a
Muzeum loutkářských kultur v Chrudimi
Břetislavova 74, 537 60 Chrudim
IČO 00412830
Telefon +420 469 620 310
Telefon/fax +420 469 620 650
e-mail: puppets@puppets.cz
www.puppets.cz

Otevřeno pro veřejnost
Expozice a výstavy:
Duben – květen, září: denně kromě pondělí 9 – 12, 13 – 17 hodin
Červen – srpen: denně kromě pondělí 9 – 12, 13 – 18 hodin
Říjen – březen: úterý – pátek 9 – 12, 13 – 17 hodin, sobota – neděle 13 – 17 hodin
Zavřeno: 1. 1. – 3. 2. 2011 z důvodu instalace výstav a stálé expozice.
Knihovna muzea:
Úterý a čtvrtek 9 – 14 hodin

§ 1b
Způsob zřízení a zřizovatel muzea
Muzeum je příspěvkovou organizací. Bylo zřízeno v roce 1972 Východočeským
krajským národním výborem v Hradci Králové, který byl jeho zřizovatelem až do svého zániku
k 31. 12. 1990. Od 1. 1. 1991 je zřizovatelem organizace Ministerstvo kultury České
republiky.
Poslání a historie muzea
Muzeum loutkářských kultur získává, shromažďuje, trvale uchovává, eviduje, odborně
zpracovává a široké veřejnosti zpřístupňuje doklady o vývoji českého i světového loutkového
divadla. Pro veřejnost bylo otevřeno 2. července 1972. Sídlí v nádherném renesančním domě
(č. p. 74 – kulturní památka č. 758), který postavil chrudimský měšťan Matěj Mydlář v letech
1573 - 1576 a k němuž Matějův syn Daniel přistavěl věžičku ve tvaru minaretu. Dům byl na
náklady městských orgánů v šedesátých letech 20. století zrenovován. V současné době jsou
návštěvníkům k dispozici i prostory vedlejšího objektu (čp. 75 – kulturní památka č. 4548).
Vznikem muzea byla naplněna dávná myšlenka o založení muzea dokumentujícího
loutkářské kultury celého světa, která se prvně objevila už v roce 1929 při ustavujícím sjezdu
mezinárodní loutkářské organizace UNIMA v Praze. Základem sbírkového fondu muzea se
stala soukromá sbírka dr. Jana Malíka (1904 - 1980), dlouholetého bývalého generálního
sekretáře UNIMA, a dary národních center UNIMA. Tyto sbírky jsou postupně rozšiřovány a
doplňovány.
Od roku 2010 je muzeum (díky vybudování výtahu koncem roku 2009) bez bariér.
V září 2011 byla započata rekonstrukce fasád.
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§1c
ORGANIZAČNÍ STRUKTURA MUZEA

ředitelka
vedoucí technickoekonomického
úseku (statutární zástupce ředitelky)

vedoucí sbírkového a prezentačního
úseku (ředitelka)

vedoucí technickoekonomického úseku

správce
EZS
0,65 úvazek 0,35úvazek

úklid
čp. 73,74
+ dozor

úklid čp.75
0,25 úvazek

průvodce

průvodce
0,25 úvazek

dozor
0,25 úvazek

úklid Choteč
0,25úvazek

vedoucí sbírkového a prezentačního úseku

pedagožka správce správkyně pracovnice knihovnice konzervátorka dokumentátorka
sbírek
sbírek
pro výstavy
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dokumentátorka
0,5 úvazku
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Pracovníci muzea
· Exnarová Alena, Mgr. – Ředitelka, vedoucí sbírkového a prezentačního úseku
alena.exnarova@puppets.cz, mobil 604 280 147
do 30. 9. 2011
· Chalupová Simona, Mgr. – Ředitelka
simona.chalupova@puppets.cz, mobil 734 757 813
od 1. 9. 2011
· Holečková Alena – Zástup ředitelky, vedoucí technickoekonomického úseku, ekonomka
alena.holeckova@puppets.cz, mobil 739 084 728
SBÍRKOVÝ A PREZENTAČNÍ ÚSEK
· Baboráková Jana – Konzervátorka
jana.baborakova@puppets.cz
· Boušková Irena, Mgr. – Muzejní pedagožka
irena.bouskova@puppets.cz, mobil 733 539 923
· Havlíková Olga – Dokumentátorka
olga.havlikova@puppets.cz, tel. 469 620 310
· Licek Radomír – Správce sbírek
radek.licek@puppets.cz, mobil 603 194 513
od 1. 10. 2011 jen na 0,5 úvazku, pracovní poměr rozvázán dohodou k 31. 12. 2011
· Krennerová Ivana – Dokumentátorka
ivana.krennerova@puppets.cz, tel. 469 620 310
· Matysová Dagmar – Dokumentátorka
do 31. 12. 2011
· Studničková Hana, Ing. – zahraniční loutkářství + putovní výstavy
hana.studnickova@puppets.cz, mobil 604 857 445
Od 1. 10. 2011 pověřena vedením sbírkového úseku a správou depozitáře v Chotči
· Studničková Lucie – Dokumentátorka – 0,5 úvazku
· Šulajová Hana – knihovna
hana.sulajova@puppets.cz, tel. 469 620 310
Byl vypsán konkurz na kurátora/kurátorku sbírky, přihlásilo se celkem 14 zájemců, vybrány
byly 2 uchazečky, obě nastoupily k 1. 1. 2012 (Mgr. Kateřina Bínová, Mgr. Lucie Miklovičová)
– MLK bylo schváleno navýšení úvazku o 1,0 pro kurátora/kurátorku sbírky
TECHNICKOEKONOMICKÝ ÚSEK
· Čermáková Oldřiška – Dozor v galerii
· Kratochvílová Jaroslava – Průvodkyně
od 1. 9. 2011
· Kubelková Hana – Úklid objekty Chrudim
· Lédlová Jaroslava – Víkendová průvodkyně
· Nevečeřalová Věra – Dozor víkendy
· Postupa Ladislav – Správce + EZS
mobil 739 039 647
· Pražanová Vendula – Choteč úklid
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PORADNÍ ORGÁNY ŘEDITELKY MUZEA
Poradní sbor pro sbírkotvornou činnost
PhDr.Jaroslav Blecha, vedoucí divadelního oddělení Moravského zemského muzea v Brně
Ing. Milena Burdychová, ředitelka Okresního muzea v Chrudimi
Jarmil Chládek, bývalý ředitel Muzea loutkářských kultur v Chrudimi
Radomír Licek, odborný pracovník Muzea loutkářských kultur v Chrudimi
PhDr. Zdeněk Zahradník, ředitel Muzea východních Čech v Hradci Králové
Poradní sbor v roce 2011 byl kontaktován pouze elektronickou cestou a takto s ním byly do
1.9. 2011 projednávány návrhy na zakoupení sb. předmětů. Pro rok 2012 byl ustanoven
poradní sbor nový.
Rada muzea
Rada muzea pracovala v roce 2011 v následujícím složení:
Mgr. Pavel Kobetič, zastupitel města Chrudimi
Mgr. Roman Košek, ředitel Městského muzea a galerie v Litomyšli
MgA. Miloslav Kučera, poradce radní pro kulturu Pardubického kraje
Mgr. Nina Malíková, šéfredaktorka časopisu Loutkář, pedagožka DAMU Praha a předsedkyně
Českého střediska UNIMA
Mgr. Iva Malinová, ředitelka mateřské školy
Mgr. Naďa Pemlová, odbor kultury, Městský úřad Chrudim
Mgr. Ivan Slejška, bývalý vedoucí odboru kultury, Městský úřad Chrudim
za Muzeum loutkářských kultur v Chrudimi:
Mgr. Alena Exnarová, ředitelka muzea
Alena Holečková, vedoucí technickoekonomického úseku a statutární zástupkyně
Odborná rada se v roce 2011 sešla 11. 4. Vyjadřovala se především k výroční zprávě za rok
2010, k plánu činnosti na rok 2011 a k hlavním úkolům muzea pro rok 2011
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PŘEHLED HLAVNÍCH ČINNOSTÍ ORGANIZACE

I.

Sbírkotvorná činnost a péče o sbírky

Nákupy
· 50 českých historických marionet a dekorací Karla Kaštánka z Tábora
celkem 67 předmětů – 975 000Kč (financováno z ISO/C)
· DVD – fotodokumentace 60. ročníku LCH + 87 ks fotografií 60. ročníku LCH
celkem 8 850 Kč.
Jiné
· Do sbírky bylo dále zařazeno celkem 405 sbírkových předmětů. Předměty se nacházely
v MLK a jeho depozitáři v Chotči a nebyly žádným způsobem evidovány, popř. evidovány
pouze částečně.
Dary
· D 332/2011 dar od Vítězslava Kuschmitze
kresebná studie konstrukcí javajek, ÚLD Praha 1950 – 1964 (sešit), autor Vítězslav
Kuschmitze
Přiděleno P.č. 19/2011 , I.č. AR 8663
· D 333/2011 dar od Libora Štumpfa z LS AHOJ Chrudim
3 barevné pohlednice LS AHOJ Chrudim s loutkovými motivy a 4 pohlednice z Polska
z AKADEMII WYOBRAZNI WROCLAW (družební spolupráce)
Přiděleno P.č. 51/2011, I.č. AR 8679 a AR 8685
· D 334/2011 dar od Anny Haidingerové ze Lhoty u Příbrami
u příležitosti výstavy v galerii MLK v květnu 2011
2 maňásci – vyrobila Anna Haidingerová
Přiděleno P.č. 56/2011, I.č. L 8621 maňásek pejsek, L 8622 maňásek kočička
· D 335/2011 dar od Niny Malíkové
maňásek Guignol, původ Francie – Lyon, dne 9.5.2011
Nině darovala Simon Blůza z Lyonského Musée Gadagne
Přiděleno P.č. 57/2011, I.č. L 8623
· D 336/2011 od Romany Zemenové
loutky z inscenace „Tanec živlů“ od LS „Přátelé Mojmíra Babáčka Turnov“
autor Romana Zemenová
Přiděleno P.č. 66/2011, I.č. L 8625 – L 8634, SC 3384
Sběr
Soubor materiálů archívní povahy byl průběžně doplňován tiskovinami, fotografiemi
k inscenacím loutkových divadel, k festivalům, výstavám, a podobně. Rovněž byla průběžně
dokumentována veškerá činnost muzea.
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Evidence sbírek a péče o sbírky
Počet přírůstkových čísel za rok
Počet nových inventárních čísel za rok
Vyřazeno inventárních čísel
Počet inventárních čísel celkem k 31.12.
Počet sbírkových předmětů evidovaných v programu Sbírky firmy Bach Systems Olomouc (na
počítačovou evidenci přechází muzeum od roku 1997)
Počet zrevidovaných inventárních čísel sbírkových předmětů – část podsbírky FONO
Procento zrevidovaných inventárních čísel sbírkových předmětů z celkového sbírkového fondu
Počet zrestaurovaných, konzervovaných a očištěných sbírkových předmětů
(restaurováno bylo 51 loutek, zakonzervováno 101 loutek)

537
537
14
46080
18856
4560
10
152

II. Prezentace sbírek
Expozice a výstavy v prostorách muzea
Stálé expozice
· Svět na drátě a na nitích (první část nové stálé expozice Putování světem loutek věnovaná
marionetám)
· Svět na prstech jedné i druhé ruky
· Zahraniční loutky ze sbírek muzea
· Luminiscenční divadlo
Roční výstavy (do 8. 1. 2012)
· Z loutkářova pakováku (část inventáře kočovného divadla z jižních Čech) – výstava trvala
do 20. 11. 2011)
· České rodinné divadlo
· Scénografie Jana Pogorielová-Dušová
· Zlatovlásky
Krátkodobé výstavy v galerii muzea
· 3. 2. – 22. 5. 2011
Tam a zpátky do pohádky (textilní a didaktické hračky Anny
Haidingerové)
· 2. 6. – 11. 9. 2011
Komedie středního věku (loutky a návrhy Ireny Marečkové)
· 22. 9. – 8. 1. 2012
Rostislav Pospíšil – Blues a jiné krajiny
Další krátkodobé výstavy
· 13. 4. – 15. 6. 2011 Hnědé a veselé příběhy a boje – interaktivní výstava studentů KALD
DAMU Máši Černíkové a Antonína Šilara v prostorách „půdy“ muzea
· 1. 12. – 8. 1. 2012
Utajená výstava – výstava obrazů k životnímu jubileu Jany
Baborákové, konzervátorky a restaurátorky muzea
· 8. 12. – 8. 1. 2012
Barokní loutka?
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Výstavy mimo prostory muzea v tuzemsku i v zahraniční
výstava přecházející z roku 2010
· Výstavní síň Havířov – České loutkové divadlo – historie a současnost“
18. 11. 2010 – 6. 3. 2011, 2057 návštěvníků
výstavy instalované v roce 2011 v tuzemsku
· Chrudim – Divadlo Karla Pippicha v Chrudimi – 60 Loutkářských Chrudimí ve zkratce – ve
spolupráci s Chrudimskou besedou
10. 6. – 10. 7. 2011, 1350 návštěvníků
· Praha – Horní počernice – dopnění výstavy „Pat a Mat“
12. 1. – 27. 2. 2011, 17 vystavených sbírkových předmětů, 8283 návštěvníků
· Hlučín – České loutkové divadlo – historie a současnost
11. 3. – 29. 5. 2011, 246 vystavených sbírkových předmětů, 2240 návštěvníků
· Rychnov nad Kněžnou - České loutkové divadlo – historie a současnost
29. 4. – 26. 6. 2011, 165 vystavených sbírkových předmětů, 834 návštěvníků
· Praha – Horní Počernice – Loutky aneb z pohádky do pohádky
23. 6. – 25. 8. 2011, 165 vystavených sbírkových předmětů
· Uničov – Městská galerie – České loutkové divadlo – historie a současnost
4. 10. - 30. 11. 2011, 1293 návštěvníků
výstavy v zahraničí
· Japonsko / Ida City Museum
Biennale of illustrations Bratislava XXII: Traveling exhibition in Japan
12. 3. – 17. 4. 2011, 216 vystavených sbírkových předmětů, 5122 návštěvníků
· Japonsko / Ashikaga Museum of Art
Biennale of illustrations Bratislava XXII: Traveling exhibition in Japan
23. 4. – 26. 6. 2011, 216 vystavených sbírkových předmětů, 3779 návštěvníků
· Japonsko / Urawa Art Museum
Biennale of illustrations Bratislava XXII: Traveling exhibition in Japan
9. 7. – 31. 8. 2011, 216 vystavených sbírkových předmětů, 4547 návštěvníků
Zápůjčky sbírkových předmětů
· Pro výstavu Naivního divadla Liberec bylo zapůjčeno 44 sbírkových předmětů
· Zapůjčení loutek pro Říši loutek – focení do publikace
· Dlouhodobé zápůjčky – Hradec Králové, Plzeň, Libčany
V roce 2011 byla uspořádáno celkově 18 výstav – z toho 6 putovních, 12 vlastních a jedna
zapůjčená.
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Muzejní knihovna
Počet svazků zapsaných do přírůstkového seznamu
a zkatalogizovaných v roce 2011
Počet svazků celkem k 31. 12.
Počet svazků zapsaných v programu Clavius k 31. 12. celkem
Počet čtenářů
Počet zapůjčených svazků
Nových svazků za rok 2011

4804
17793
12239
21
47
32

Výdaje na knižní fond v Kč

3271,-

Vydavatelská činnost
Muzeum vydalo skládačku k expozicím a výstavám v Mydlářovském domě v roce 2011. Dále
vydalo v průběhu roku 2011 již tradičně skládačky a plakáty ke krátkodobým výstavám v
galerii muzea.

III. Ostatní kulturní aktivity
"Dotýkati se dovoleno"
Pod tímto názvem existovala v muzeu od roku 1995 herna s loutkami, v níž obvykle končila
prohlídka muzea. Zde si mohli návštěvníci, a nejen dětští, sami vyzkoušet, jak se ovládají
marionety a maňásky, jak se s nimi hraje loutkové divadlo.
V říjnu byly prostory herny přeměněny na výstavní prostory, herní prvky byly přesunuty do
jiného sálu a vznikl tak ateliér pro workshopy a doprovodné programy.
Výtvarně-loutkářský kroužek
Ve školním roce 2010/2011 pracoval při muzeu 1 výtvarně-loutkářský kroužek (1x týdně) a
v něm 7 dětí. Aktivity byly zaměřeny na výrobu loutek a postaviček z klasických pohádek. Ve
školním roce 2011/2012 kroužek neprobíhal pro malý zájem.
Programy pro kolektivy
Náplní těchto programů byla především výroba jednoduchých loutek pod vedením
pedagogické pracovnice muzea, pohádky, povídání o loutkovém divadle apod. Těchto
programů se zúčastnilo 57 skupin, celkem 1009 dětí a 152 dospělých. Jedna skupina byla
z Tyflocentra v Pardubicích (nevidomí a slabozrací) a jedna skupina mentálně postižených
dospělých (PORTUS Praha).
V rámci Abilympiády v Pardubicích (27. – 28. 5. 2011) byla naplánována pro účastníky v rámci
doplňkového programu návštěva Muzea – 12 účastníků
Prázdniny s loutkami
Ve dnech 9. – 13. 8. proběhl v muzeu už podruhé prázdninový příměstský tábor pro děti zúčastnilo se celkem 13 dětí a 1 instruktorka. Pod vedením pedagogické pracovnice muzea
vyráběly děti různé typy loutek, hrály divadélka, sportovaly apod.
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·
·
·
·
·

Jednorázové akce pro veřejnost
21. 3. – Den loutek – u příležitosti Světového dne loutkového divadla –
volný vstup do muzea – 192 návštěvníků
27. 5. – Chrudimská muzejní noc
volný vstup do muzea od 19.00 do 24.00 hodin, bohatý program, dílny apod.
účast 392 návštěvníků
Doprovodné akce k 60. Loutkářské Chrudimi – 163 návštěvníků
11. 9. – European Heritage Days (Den otevřených dveří památek)
volný vstup do muzea i s přístupem na věžičku Mydlářovského domu
účast celkem 1007 lidí
28. 12. – Hororové Vánoce – večerní vánoční akce zaměřená na téma horor. Jednodenní
výstava hororových loutek, promítání studentských loutkových filmů, interaktivní divadlo
spojené s hrou pro návštěvníky, workshop
vstup 60 Kč, účast celkem 52 lidí

Od listopadu 2011 do konce roku pravidelné víkendové akce pro veřejnost:
soboty workshopy, neděle divadelní představení
· So 5. 11. – Trochu jiná vařečka – workshop vedla pedagogická pracovnice Irena Boušková
účast 23 dětí, uhrazeno 460,- Kč
· Ne 6. 11. – Děti moře – divadelní představení
účast 30 dětí, uhrazeno 1 800,- Kč
· So 12. 11. – Doktor loutek – workshop vedla restaurátorka Muzea Jana Baboráková
účast 6 dětí, uhrazeno 120,- Kč
· Ne 13. 11. – Tygr Bábovek – divadelní představení hrála Jarmila Vlčková
účast 39 dětí, uhrazeno 2 340,- Kč
· So 19. 11. – Nakresli si animovaný příběh! – workshop vedla Barbora Zichová
účast 7 dětí, uhrazeno 420,- Kč
· Ne 20. 11. – Rybičky – divadelní představení souboru Já a on ZUŠ Nové Město na Moravě
účast 7 dětí, uhrazeno 420,- Kč
· So 26. 11. – Figurky z plsti – workshop
účast 5 dětí, uhrazeno 350,- Kč
· Ne 27. 11. – Až opadá listí z dubu – divadlo Julie
účast 19 dětí, uhrazeno 1140,- Kč
· So 3. 12. – Loutkový betlém – workshop vedla pedagogická pracovnice Irena Boušková
účast 16 dětí, uhrazeno 320,- Kč
· Ne 4. 12. – O zakleté princezně – divadlo Julie
účast 4 děti, uhrazeno 240,- Kč
· So 10. 12. – Zvířátka jdou do Betléma – výroba 3D postaviček – vedla Barbora Zichová
účast 8 dětí, uhrazeno 480,- Kč
9
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·

Ne 11. 12. – O lakomém Šnofousovi – divadelní představení LS Kacafírek Chrudim
účast 10 dětí, uhrazeno 600,- Kč
· So 17. 12. – Soustružené loutky – workshop vedl Alois Doležal
účast 12 lidí
· Ne 18. 12. – promítání loutkového filmu Chcípáci – film souboru Buchty a loutky
účast 3 lidi, uhrazeno 90,- Kč
Tyto programy celkem navštívilo 189 osob.

Akce jiných subjektů, na nichž Muzeum spolupracovalo
· 26. – 29. 5. – Bambiriáda (pořadatel Občanské sdružení Altus Chrudim) – vzhledem
k tomu, že se termín kryl s muzejní nocí, nepořádali jsme v rámci Bambiriády žádnou
další akci, jen v místě konání ponechali propagační materiály muzea a držitelé vstupenky
na Bambiriádu měli zdarma vstup do muzea.
· 29. 6. – Dětský den v Letním kině – dílna pro děti – výroba jednoduchých loutek –
zúčastnilo se cca 30 dětí

10

Muzeum loutkářských kultur v Chrudimi – Výroční zpráva za rok 2011

§1d
ZÁKLADNÍ PERSONÁLNÍ ÚDAJE
1. Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví
stav k 31. 12. 2011
Věk
do 20 let
21 – 30 let
31 – 40 let
41 – 50 let
51 – 60 let
60 let a více
celkem

muži

ženy
-

2
2
6
2
2
14
87,50

1
1
2
12,50

%

celkem

%
2
3
6
3
2
16
100

12,50
18,75
37,50
18,75
12,50
100,00

2. Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví
stav k 31. 12. 2011
Dosažené vzdělání
základní
vyučen
střední odborné
úplné střední
úplné střední
odborné
vyšší odborné
vysokoškolské
celkem

muži

ženy
1
1

2

Celkem

%

2
2
1
5

3
2
2
5

18,75
12,50
12,50
31,25

4
14

4
16

25,00
100,00

3. Celkový údaj o průměrných platech
Průměrný hrubý měsíční plat:

18 750,--

4. Celkový údaj o vzniku a skončení pracovních poměrů zaměstnanců v roce 2011
Počet
10
13

Nástupy
Odchody

5. Trvání pracovního poměru zaměstnanců
stav k 31. 12. 2011
Doba trvání
Do 5 let
Do 10 let
Do 15 let
Do 20 let
Nad 20 let
celkem

počet
7
2
3

%
46,67
13,33
20,00

3

20,00

15

100,00 %

6. Jazykové znalosti zaměstnanců
U žádného místa nejsou stanoveny požadavky standardizované jazykové zkoušky. Jazykové znalosti jsou
požadovány na úrovni běžné ústí a písemné komunikace.
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§ 1e
ÚDAJE O MAJETKU, S NÍMŽ MUZEUM HOSPODAŘÍ
Výše majetku
z toho hodnota budov
Výše odpisů k 31. 12. 2011

21 816 178,39
15 914 183,52
7 058 197,15

Odpisy se provádějí rovnoměrně (§ 31 a) zákona 586/92 Sb.) ze vstupní ceny dlouhodobého majetku (§ 29 zák.
586/92 Sb.).

§ 1f
ÚDAJE O ROZPOČTU
Příspěvek na provoz stanovený naší organizaci rozpisem schváleného rozpočtu na rok 2011
Příjmy organizace
Výdaje
Zvýšení příspěvku na provoz úpravami rozpočtu zřizovatelem
- neinvestiční prostředky z ISO/B (digitalizační pracoviště)
- neinvestiční prostředky z ISO/C (výkup předmětů kulturní hodnoty)
- neinvestiční prostředky z programu Kulturní aktivity
- prostředky na platy
- prostředky na platy (nespotřebované výdaje)

v Kč
6 666 000,00
1 250 000,00
7 916 000,00
9 824 000,00
77 000,00
975 000,00
400 000,00
94 000,00
32 000,00

- neinvestiční prostředky ISPROFIN (obnova fasád)

1 580 000,00

Investiční prostředky – ISO/A (vybudování CCTV)
Neinvestiční prostředky ISO/A (monitorování mikroklimatu)
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700 000,00
290 000,00
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Přehled o nákladech a výnosech
Název položky
Spotřeba materiálu
Spotřeba energie
Prodané zboží
Opravy a udržování
Cestovné
Náklady na reprezentaci
Ostatní služby
Mzdové náklady
Zákonné sociální pojištění
Zákonné sociální náklady
Jiné sociální náklady
Jiné daně a poplatky
Ostatní náklady z činnosti
Jiné pokuty a penále
Odpisy dlouhodob.majetku
Ostatní finanční náklady
Náklady celkem

Schválený
rozpočet v tis. Kč
380
870
150
300
25
10
939
3 303
1 123
33
20
3
20
0
587
153
7 916

Tržby z prodeje služeb
Tržby z pronájmu
Tržby za prodané zboží
Zúčtování fondů
Ostatní výnosy z činnosti
Příspěvky a dotace na provoz
Výnosy celkem
Hospodářský výsledek (zisk)

Upravený
rozpočet v tis. Kč
457
870
150
1 929
25
12
2 227
3 433
1 154
34
20
3
20
0
587
153
11 074

380
30
200
630
10
6 666
7 916
0

Skutečnost
v tis. Kč
568
642
6
1 970
20
9
2 122
3 442
1 148
34
26
1
43
0
583
161
10 775

380
30
200
630
10
9 824
11 074
0

v%
k UR
124,3
73,8
4,0
102,1
80,0
75,0
95,3
100,2
99,4
100,0
130,0
33,3
215,0
0
99,3
105,2
97,3

365
9
181
388
8
9 824
10 775
0

96,1
30,0
90,5
61,6
80,0
100,0
97,3
0

Aktiva a pasiva organizace – stav k 31. 12. 2011
Aktiva
Drobný dlouhodobý majetek
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
Oprávky k drobnému dlouhodobému majetku
Dlouhodobý hmotný majetek
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku
Zboží na skladě
Odběratelé
Poskytnuté provozní zálohy
Pohledávky za zaměstnanci
Pokladna
Ceniny
Běžný účet
Běžný účet FKSP
Náklady příštích období
Aktiva celkem

(018)
(019)
(078)
(031,021,022,028)
(081,082,088)
(132)
(311)
(314)
(335)
(261)
(263)
(241)
(243)
(381)
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v tis. Kč
104
190
- 104
21 522
- 6 955
1 365
1
67
39
12
1
16
263
66
16 587
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Pasiva
Jmění účetní jednotky
Dotace na pořízení dlouhodobého majetku
Fond odměn
Fond kulturních a sociálních potřeb
Fond rezervní ze zlepšeného HV
Fond reprodukce majetku
Dodavatelé
Ostatní závazky
Zaměstnanci
Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění
Ostatní přímé daně
Závazky k ústředním rozpočtům
Dohadné účty pasivní
Výsledek hospodaření (zisk)
Pasiva celkem

(401)
(403)
(411)
(412)
(413)
(416)
(321)
(325)
(331)
(336)
(342)
(347)
(389)
(963)

v tis. Kč
14 958
345
450
222
193
4
0
266
120
19
10
0
0
16 587

§ 1g
HODNOCENÍ A ANALÝZA ÚDAJŮ
Zdůvodnění rozpočtových opatření
Na rok 2011 byl organizaci stanoven závazný limit počtu pracovníků 15 (přepočtených) a výše
čerpání prostředků na platy zaměstnanců ve výši 3 276 tisíc Kč a OON 27 tisíc Kč.
Úpravou rozpočtu č. 6 byly prostředky na platy zvýšeny na 3 666 tisíc Kč a úpravou rozpočtu
č. 6 a 9 došlo ke zvýšení OON na 67 tisíc Kč.
Dalším závazným ukazatelem byl odvod z odpisů ve výši 88 tisíc Kč a odvod do SR ve výši 300
tisíc Kč, které organizace plánovala utržit prodejem nepotřebného majetku. Tento prodej se
neuskutečnil.
Podíl státního rozpočtu na financování organizace
Plánované náklady na činnost
- z toho podíl zřizovatele
Skutečné náklady na činnost
- z toho podíl zřizovatele
Příjmy (bez příspěvku zřizovatele)
- z toho příjmy z pronájmu nemovitého majetku
Zúčtování fondů celkem
- Rezervní fond celkem
- Fond odměn (překročení limitu)
- z fondu reprodukce majetku (použit jako doplňkový zdroj na úhradu oprav a
údržby hmotného majetku a nákup DDHM
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v Kč
7 916 000,00
6 666 000,00
10 775 378,19
9 824 000,00
951 161,31
8 950,00
388 334,31
8 440,51
9 012,00
370 881,80
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Čerpání mzdových prostředků
v Kč
3 375 012,00
9 012,00
67 000,00

Platy zaměstnanců byly čerpány ve výši
- přečerpáno
OON – bylo čerpáno

Výzkum a vývoj
Nebyly realizovány žádné vědeckovýzkumné programy a projekty financované ze státního
rozpočtu. Muzeum navázalo spolupráci s vědeckovýzkumným pracovištěm DAMU PRAHA při
zpracování pozůstalosti Jana Malíka
Investiční prostředky
v Kč
700 000,00
289 932,00

Zabezpečení objektů EZS a CCTV (ISO/A)
Monitorování mikroklimatu (ISO/D)

·
·
·
·

ESZ a CCTV – přiděleno 700 000 Kč – realizováno od 15. 10. - 15. 12. 2011 bez omezení
provozu MLK. CCTV dokončeno, ESZ dokončeno zčásti (další dofinancování v roce 2012)
Monitorování mikroklimatu v muzeu – realizováno za částku 289 932 Kč.
Požádáno na investicích o finance na opravu vstupních prostor MLK – obdržena částka
4 784 000 Kč (realizace 2012)
Požádáno o finanční prostředky na vybudování nové stálé expozice. V roce 2011 jsme
obdrželi 5 966 000 Kč (realizace 2012)

Opravy a údržba
Na obnovu fasád byla v čp. 73, 74 a 75 v Břetislavově ulici byla poskytnuta dotace ve výši
12 720 000 Kč (čerpání do konce roku 2012). Třetí úpravou schváleného rozpočtu byly
poskytnuty prostředky v částce 1 580 000 Kč na severní fasádu. Opravy severních fasád byly
zahájeny v září 2011, dokončení je plánováno na červen 2012. Oprava jižních fasád budou
zahájeny i ukončeny v roce 2012
Neinvestiční dotace
V roce bylo poskytnuto 77 000 Kč na vybavení digitalizačního pracoviště (ISO/B),
Dále dotace z ISO/C na výkup předmětů kulturní hodnoty ve výši 975 000 Kč
a dotace z programu „kulturní aktivity“ ve výši 400 000 Kč.
Kontrolní činnost
Během roku byly prováděny kontroly v souladu s plánem kontrolní činnosti
organizace. V měsíci lednu 2012 byl proveden interní audit, který byl zaměřen na
hospodaření r. 2011, zejména na hospodárné využívání prostředků státního rozpočtu.
V květnu 2011 proběhla kontrola ze strany zřizovatele na evidenci sbírky. Nápravná opatření
začalo uskutečňovat nové vedení muzea od září 2011.
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Členství v organizacích
členství v mezinárodních organizacích
· Muzeum je kolektivním členem Českého střediska mezinárodní loutkářské organizace
UNIMA, Alena Exnarová byla navíc individuální členkou UNIMA a pracovala
v předsednictvu Českého střediska UNIMA. Členství v organizaci pomáhá při navazování
kontaktu a spolupráce se zahraničními loutkáři, divadly a dalšími specializovanými
institucemi, při získávání informací a předmětů do sbírek, při výměně zkušeností a dalších
společných oborových aktivitách. Členské příspěvky muzeum neplatí (za České středisko
je platí Institut umění - Divadelní ústav Praha, při němž organizace působí). Simona
Chalupová je členkou předsednictva UNIMA.
· Muzeum je kolektivním členem Českého střediska mezinárodní organizace divadelních
knihoven a muzeí SIBMAS. Členství je prospěšné pro vzájemnou výměnu informací.
Členské příspěvky muzeum neplatí.
členství v národních organizacích
· Muzeum je kolektivním členem Asociace muzeí a galerií České republiky.
· Alena Exnarová byla členkou Sdružení profesionálních loutkářů, členkou odborné rady
pro loutky při NIPOS-ARTAMA Praha. A. Exnarová byla rovněž členkou výboru
občanského sdružení Muzeum českého amatérského divadla Miletín.
Služební cesty do zahraničí
· V lednu 2011 se uskutečnila jednodenní pracovní cesta na Slovensko (dva pracovníci)přeprava exponátů na výstavu. Náklady na tuto pracovní cestu činily 60 EUR.
· V měsíci září odcestoval 1 pracovník na týdenní pracovní cestu do Japonska, kde přebíral
k přepravě putovní výstavu (od r. 2010), která propagovala naše muzeum a české
loutkářství. Veškeré náklady hradila pořádající organizace The Japan Association of Arts
Museums.
Hospodářský výsledek a převod prostředků do rezervního fondu
Hospodářský výsledek byl v roce 2011 nulový a žádné prostředky nebyly převedeny do
rezervního fondu.
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§ 1h
ÚDAJE O PŘÍJEMCÍCH SLUŽEB
Návštěvníci expozic a výstav v prostorách muzea
Návštěvníci celkem
za plné vstupné
za vstupné snížené

14160
3278
5 199

za vstupné zvýšené za speciální služby

1088

za služby cizincům
za rodinné vstupné
neplatících

442
1700
2895

Počet účastníků doprovodných akcí
Počet skupin - doprovodné akce

1087
33

Návštěvníci kulturně výchovných akcí

296

Návštěvníci putovních výstav zapůjčených jiným organizacím
počet návštěvníků cca 29 968, z toho 13 468 v zahraničí
Návštěvníci všech kulturněvýchovných akcí a doprovodných akcí
počet návštěvníků cca 2000
Badatelské návštěvy
Muzeum navštívilo nebo požádalo o spolupráci celkem 9 badatelů, z toho 1 z Německa.
Propagace
· Tisk propagačních materiálů
· Natočeny celkem 4 rozhovory pro Český rozhlas Pardubice, jeden z nich odvysílán i
celoplošně
· Natočeny 2 reportáže s regionální redakcí TV NOVA, obě odvysílány celoplošně ve
zprávách z regionů
· RTA Pardubice – natočena 1 reportáž
· Chrudimská internetová televize – 4 reportáže
· Pro časopis Loutkář celostránkový článek o MLK
· Pravidelný příspěvek pro Chrudimský deník do pátečního vydání (říjen – prosinec 2011) –
sloupek o dění v MLK
· Prezentace akcí a MLK na internetových portálech a Facebooku
· Od prosince 2011 nové webové stránky MLK
· Zahájena jednání s radnicí města o možnostech propagace muzea v součinnosti
s městem
· Přednáška o MLK: Patrioti Chrudim
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ZÁVĚREM
Poděkování za dary předmětů do sbírek muzea
Vítězslavu Kuschmitzovi, Liboru Štumpfovi, Anně Haidingerové, Nině Malíkové a Musée
Gadagne Lyon.
Poděkování za spolupráci finanční i jinou
·
·
·
·
·

Ministerstvu kultury České republiky
Městu Chrudim
Časopisu Loutkář
Divadelnímu ústavu Praha
AMU Praha

Text roční zprávy: Simona Chalupová, Alena Holečková, Olga Havlíková
Červen 2012
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