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1.Základní informace 

 

1.1. Informace o příspěvkové organizaci 

 

Název organizace :   Kulturní centrum Golf Semily, příspěvková organizace 

                                 Vejvarovo nábřeží 199, 51301 Semily 

IČO :                      00371394 

Číslo účtu :        21332581/0100 

Ředitel :            Ing.Martin Brádle,DiS 

Telefon :            481625489, 737212719 

E-mail :                info@kcgolf.cz 

Web :                     www.kcgolf.cz 

Zřizovatel :            Město Semily 

Právní forma :          příspěvková organizace 

Zápis v OR :   14. srpna 2013, Sp.zn.: Pr 1290 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové  

    

 

1.2. Předmět činnosti   

Hlavní účel, pro který se  příspěvková organizace zřizuje, je vytváření podmínek pro realizaci kulturní, 

výchovné a vzdělávací činnosti ve městě. 

 

1.3. Doplňková činnost  

Předmětem  doplňkové činnosti jsou tyto okruhy : výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 

3 živnostenského zákona, obory činnosti : vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a 

kopírovací práce, zprostředkování obchodu a služeb, pronájem a půjčování věcí movitých, příprava a 

vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce, hostinská činnost, prodej kvasného lihu, 

konzumního lihu a lihovin, krátkodobé pronájmy nemovitého majetku předaného organizaci 

k hospodaření ke kulturním, společenským, podnikatelským a humanitárním účelům, dlouhodobé 

pronájmy nemovitého majetku předaného organizaci k hospodaření.  

 

2. Personální oblast   

 

2.1. Zaměstnanci kulturního centra  

V Kulturním centru Golf k 31.12.2018 je  zaměstnáno 5 pracovníků na plný úvazek (včetně ředitele) a 

na zkrácený úvazek jeden pracovník (uklízečka). Na Dohodu o pracovní činnosti dva vrátní. Ostatní 

práce jsou sjednávány podle potřeby na základě dohody o provedení práce. Jedná se o dva lektory 

cvičení jógy, jednoho lektora jazykového kurzu, šatnářky, techniky, pořadatele a pracovníky obsluhy 

baru. 

Ve středisku Kina Jitřenka pak 2 pracovníci na plný úvazek (vedoucí kina a hlavní 

pokladní/administrace). Další práce zajišťují pracovníci na Dohody o provedené práci (promítači, 

uvaděčky, šatnářky). 

Celkový počet zaměstnanců na DPP se nyní pohybuje okolo 25 až 35 měsíčně. 

 

mailto:info@kcgolf.cz
http://www.kcgolf.cz/
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V organizaci Kulturního centra Golf Semily,p.o enormně chybí 2 pracovní síly na pozici náplně práce : 

grantová činnost, projektová - produkční činnost, posílení propagace a na pozici technický provozní 

budovy kina Jitřenka. Případné získané pracovní síly by kombinovaly práci jak v kulturním centru, tak 

v kině. 

 

                                 Organizační schéma pracovišť Kulturního centra Golf Semily 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Externí dodavatelé služeb 

Zpracování účetnictví, zpracování mezd  - zajišťuje paní Libuše Zemanová 

DIS Data - správa internetového prodejního a rezervačního systému Kulturního centra Golf a Kina 

Agentura promotion v.o.s - tisk měsíčních programových plakátů 

Energie KC - voda (SčVk, a.s), elektřina (Amper Market, a.s), plyn (Pražská plynárenská, a.s) 

Ředitel 
Ing. Martin Brádle, DiS 

Odborná pracovnice 
tvorba programů, dramaturgie, kurzy, 

propagace, webové stránky, STI, SeNo 

– Jitka Bažantová 

Odborná adm. pracovnice 
pokladna, platby, fakturace, mzdová  

agenda, prodej vstupenek, provoz baru 

-  Jana Holečková 

Vedoucí tech. provozu 
provoz a údržba, BTZ, PO, pronájmy  

 - Michal Mašek 

údržbář 
Milan Pastorek 

2 x vrátný (dohoda o prac.činnosti) 
Zdeněk Rezek 

Vladimír Syrovátka 

uklízečka (zkrácený úvazek) 
Mária Rochlová 

Dohody o provedení práce – pomocný 

a technický personál 

zvukaři, osvětlovači, pořadatelská služba, 

hasiči, šatnářky, obsluha baru a další služby 

podle potřeby. 

Vedouci kina  

Mgr. Ondřej Šír 

 Pokladna kina, 

administrativa, organizace 

DPP uvaděčky, šatna, 

pokladna 
(od 1.1.2018 hl.pracovní poměr) 
Martina Lacinová 

 

Dohody o provedení práce pomocný 

a technický personál: promítači, 

uvaděčky, šatnářky 
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Mobilní telefony - jsou zajištěné firmou Vodafone Czech Republic, a.s 

Pevné linky a internetové připojení - zajištěné firmou O2 Czech Republic,a.s a firmou Netair s.r.o 

Tiskařské práce - obstarává tiskárna Květoslav Zaplatílek a Tiskárna Glos Semily, s.r.o 

Pro zajištění oprav a údržby objektu Kulturního centra jsou najímány externí firmy Semil a okolí 

(truhlářství, instalatérství, elektrikářské práce, podlahářství aj.). 

 

3. Prostory Kulturního centra a jejich využití 

Kulturní centrum Golf se nachází v klidné části města Semily při břehu řeky Olešky a jejím soutokem 

s řekou Jizerou. Budova se začala stavět r.1972 a projektantem byl Ing.Arch.Pavel Švancer 

z libereckého Stavoprojektu. Budova na svou dobu je velmi nadčasová s velkými možnostmi využívání 

jejich prostor. Vytváří nám tím podmínky pro realizaci kulturních, výchovných a vzdělávacích činností 

ve městě Semily. 

3.1 Vestibul 

Prostor vestibulu je využíván k příležitostným výstavám (ZUŠ Semily, Semilské impulsy, festival 

Patříme k sobě, Jazz pod Kozákovem aj.) a jako zázemí ke kulturním akcím pořádaných na hlavním 

sále, místem k posezení, focení (fotokoutek), setkávání lidí. Součástí vestibulu je šatna pro návštěvníky 

kulturních akcí.  

V přízemí Kulturního centra jsou toalety (dámské/pánské/pro invalidy), technické zázemí akvária KC a 

komerční prostor určen k pronájmu (v současnosti jako skladový prostor, on-line prodej s kojeneckým 

zbožím). 

3.2. Předsálí 

Předsálí kulturního centra je nejvíce využíváno jako zázemí ke kulturním akcím pořádaných na hlavním 

sále, místem k přátelskému posezení, setkávání lidí. Kapacita předsálí je při stolové úpravě 140 míst. 

Probíhá zde cyklus cestovatelských besed (předsálí je vybaveno projekčním plátnem), příležitostně 

výstavy, prodejní akce a kulturní pořady ( koncerty v rámci festivalu  Jazz pod Kozákovem, Semilský 

paroháč aj.). Součástí prostoru je bar, který slouží k občerstvení návštěvníků kulturních akcí. Provoz 

baru zajištuje Kulturní centrum Golf jako svoji doplňkovou činnost.  

3.3 Hlavní sál 

Hlavní sál je dominantou Kulturního centra a jeho využití je uspokojivé. Jde hlavně o akce typu - 

koncerty, divadla, taneční kursy, maturitní - reprezentativní plesy, výstavy, hudební - divadelní 

festivaly, prodejní akce. Součástí prostoru je prostorné (10.7 x 8.5m) pódium pro účinkující. Kapacita 

hlavního sálu je při řadové úpravě židlí 500 míst, při stolové - plesové úpravě 270 míst, při stolové -

festivalové úpravě 240 míst. Kapacita sálu bez židlí a stolů je cca 850. Zázemí hlavního sálu tvoří, 

zázemí a šatna pro účinkující, skladové prostory (2 místnosti), jedna  využívána semilskou dechovkou 

„Semilská 12“ a druhá pro potřeby KC, kotelna, dílna údržbáře KC, sociální zařízení, sklepní prostory, 

v prvním patře to jsou dvě uzamykatelné šatny pro účinkující (2 místnosti se sociálním zařízením), 4x 

šatní boxy, skladové prostory (2 místnosti semilského ochotnického spolku „Pódio“), technické zázemí 

(5 místností, tzv. „Velín“), pro obsluhu hlavního sálu světelnou a zvukovou technikou. 

3.4 Restaurace  

Prostor restaurace je využíván k akcím - jednotlivé koncerty, koncerty festivalové, víkendové pohádky 

pro děti, festivalové přehlídky divadel, diskotéky, přednášky soukromé akce na pronájem (narozeninové 

oslavy, svatby, třídní srazy aj.), schůze jednotlivých spolků. Od května roku 2018 se využíván prostor 

restaurace k nově vzniklé akci „Klubová scéna“ fungující v pravidelných cyklech 1x/měsíc v první 

pátek v měsíci. Součástí restaurace je pódium pro účinkující (8 x 2.8 m s možností rozšíření o pódium 

4x2m), taneční parket (8x4m), terasa, „bílá jídelna“, bar a technické zázemí restaurace v přízemí a 1. 

patře Kulturního centra - 14 místností (kotelna, 2 x sociální zařízení, 2x šatna, 9 x skladové prostory). 

Prostor šatny a dvou skladů je dlouhodobě pronajatý, zbytek je využíván jako sklad KC Golf ( sklad 

techniky,  zboží barů aj.).  
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3.5. Klubovny 

Klubovna č.1       - má dlouhodobě pronajatou paní Monika Beránková k pohybovému cvičení žen 

                           - KC využívá ke kursům jógy 

Klubovna č.2       - je využívána ke zkouškám pěveckého sboru Sedmikrásky a zápasům semilského  

                              šachového klubu 

Klubovna č.3       - je dlouhodobě pronajata semilské ZUŠ (literárně – dramatický obor) 

Místnost č.4         - slouží jako kotelna a kuchyňka pro zaměstnance KC 

Klubovna č.5        - je dlouhodobě pronajata k výuce cizích jazyků (paní Michaela Šlechtová) 

Místnost č.6         - ředitelna KC Golf 

Místnost č.7         - úklidová místnost 

Místnost č.8         - kancelář KC Golf 

Klubovna č.9        - využívána jako učebna cizích jazyků (kursy pořádané KC Golf) 

Klubovna č.10      - dlouhodobě pronajata k účelu - relaxační a pohybové cvičení (p.Anna Bokotejová) 

Místnost č.11        - pronajata jako kabinet literárně - dramatického oboru 

Součástí prvního patra Kulturního centra je sociální zařízení (panský/dámský), vestibul se šatnou pro 

návštěvníky kulturních akcí. 

 

4. Programová činnost 

 

4.1 Kulturní činnost 

 

V roce 2018 jsme se jako v minulém roce věnovali osvědčeným programům KC Golf - koncerty všech 

hudebních žánrů, divadla, doprovodné kulturní programy k filmovým akcím, tanec, přednášky, festivaly 

aj. Z nově vzniklých akcí to jsou klubová scéna v bývalé restauraci KC Golf v pravidelných cyklech 

1x/měsíc, první pátek v měsíci a cyklus 3 tanečních večerů pro mládež (House of Night). U všech námi 

pořádaných akcí nebo kde jsme spolupořadateli, se snažíme oboustrannou komunikací dospět ke kvalitě 

nabízených programů tak, aby z kulturního centra odcházeli návštěvníci spokojení s natěšením na akce 

příští. Vzrůstající počet návštěvníků ( o cca 3000/rok oproti roku 2017) a vyšší zájem o krátkodobý 

pronájem, nám dává motivaci v takto důležité práci v kvalitě pokračovat.  

 

Vysvětlivky: 

- akce označené * - KC GOLF SEMILY NENÍ HLAVNÍM POŘADATELEM AKCE 

- počet návštěvníků není uveden u akcí, jejichž hlavním pořadatelem není KC Golf Semily, nebo kde není    

vybíráno vstupné a monitoring návštěvnosti tak není možný 

- podtržené, tučným písmem označené akce jsou řazeny mezi úspěšné pořady s vysokou návštěvností  

  (1 – 2 v každé sekci) 

 

4.1.1 Zábavné a  hudební pořady, koncerty 

 

Datum Akce Počet diváků 

11. ledna  CAVEMAN 471 

6. února  Masopustní čaje *  
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18. února  ONDŘEJ HAVELKA A JEHO MELODY MAKERS 370 

10.března WALDA GANG 336 

20.března  JARNÍ KONCERT ZUŠ SEMILY*  

21.března  PODVEČER S DECHOVKOU 35 

26. března  HANA ZAGOROVÁ*  

13. dubna  PŘEHLÍDKA SBOROVÉHO FESTIVALU "SEMILSKÝ DŽBÁNEK"*  

14. dubna  COUNTRY FESTIVAL 61 

17.-20. dubna  Patříme k sobě *  

23. dubna  PLANETA ZEMĚ 3000 *  

25. dubna  PODVEČER S DECHOVKOU 40 

28. dubna  MICHAL PROKOP & FRAMUS FIVE 251 

11. května  JANOVEC JAZZ BAND – KLUBOVÁ SCÉNA 15 

15. května  Koncert žáků ZUŠ Semily pro veřejnost *  

17. května  Májové odpoledne pro seniory *  

19. května  KONCERT PSO – Latinskoamerická hudba*  

22. května  Koncert žáků ZUŠ Semily pro veřejnost *  

24. května  Koncert žáků ZUŠ Semily pro žáky *  

3. června  PROJEKT OLDFIELD*  

8. června MACKIE MESSER KLEZMER BAND – KLUBOVÁ SCÉNA 40 

12. června 
OPERNÍ PĚVEC LUDĚK VELE 

42 

27. července SUFFERING SOULS - Semilské kulturní léto 200 

3. srpna  Semilská 12 – promenádní koncert - Semilské kulturní léto 70 

3. srpna  LETNÍ DISCO - Semilské kulturní léto 140 

24. srpna  STŘÍPKY - Semilské kulturní léto 20 

14. září  HOUSE OF NIGHT – KLUBOVÁ SCÉNA 184 

19. září  PODVEČER S DECHOVKOU 40 

29. září  FOKUS FEST – HUDEBNÍ VEČER *  

5. října  VZPOMÍNKOVÉ „HOVORY H“ - KLUBOVÁ SCÉNA 12 

6. října  Semilské impulzy – Tvoříme duší *  

6. října  1. PRODLOUŽENÁ 368 

26. října  COUNTRY VEČER 21 

27. října  PSO OSLAVÍ STO LET REPUBLIKY*  

3. listopadu STRAŠIDELNÁ PRODLOUŽENÁ  208 

4. listopadu  PŘEHLÍDKA DECHOVEK 96 

9. listopadu  JAZZOVÝ KONCERT PRO ŠKOLY 393 

9. listopadu  JAZZ POD KOZÁKOVEM 91 

10. listopadu  JAZZ POD KOZÁKOVEM 103 

16. listopadu VĚRA MARTINOVÁ - POSLEDNÍ PUCHÝŘ 2018*  

24. listopadu KLOBOUKOVÁ A BRÝLOVÁ PRODLOUŽENÁ 228 

30. listopadu ČESKÉ VÁNOCE S DECHOVOU HUDBOU SEMILSKÁ 12 47 

4. prosince  Mikulášské čaje aneb Možná příjde i Mikuláš *  

8. prosince  JIŘÍ SCHMITZER  56 

11. prosince  ANETA LANGEROVÁ – KONCERT 2018  430 

12. prosince  Adventní vystoupení tanečního oboru ZUŠ Semily *  

13. prosince  PŘEDVÁNOČNÍ ODPOLEDNE PRO SENIORY*  
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14. prosince  HOUSE OF NIGHT VOL. 2 105 

18. prosince  Vánoční koncert žáků ZUŠ Semily*  

28. prosince  DĚTSKÝ KARNEVAL 132 
 

 

 

4.1.2 Divadelní představení 

 

Datum Akce  Počet diváků 

12.února  Zdeněk Podskalský: LIGA PROTI NEVĚŘE 357 

16. března  NOC PASTÝŘŮ 32 

20. dubna  Lutz Hübner: ÚČA MUSÍ PRYČ! 348 

27. dubna  TŘI V TOM 217 

16. května  ÚČEL SVĚTÍ PROSTŘEDKY 78 

23. září  
A.a B.Peaseovi: PROČ MUŽI NEPOSLOUCHAJÍ  
A ŽENY NEUMÍ ČÍST V MAPÁCH 494 

31. října  BESÍDKA DIVADLA SKLEP  457 

12. listopadu  NAROZEN 28. ŘÍJNA 28 

28. listopadu PERFECT DAYS 345 

30. prosince TŘI V TOM 92 
    

 

KC Golf Semily uspořádali společně s divadelním souborem PODIO Semily tradiční nesoutěžní přehlídku 
divadelních a hudebních souborů SEMILSKÝ PAROHÁČ (20. ročník) ve dnech 18. až 20. října.  

KC Golf Semily připravuje pro divadelní příznivce celoroční divadelní sezónu, která zahrnuje čtyři 
divadelní představení na předplatné, navíc se snaží dát prostor pro představení i ochotnickým souborům 
z regionu a samozřejmě domácímu souboru PODIO Semily. 

 

4.1.3 Zájezdy do Divadla F. X. Šaldy v Liberci 
 

Tradiční pořádání zájezdů pro předplatitele abonentní legitimace skupiny O, která zahrnuje pět představení v DFXŠ. 
V sezóně 2018 bylo odebráno 42 ks abonentních legitimací. 

 

Datum Akce Počet diváků 

6. února SYMFONICKÝ KONCERT   

24. dubna BOHÉMA   

29. května  DVĚ VDOVY   

2. října POPELKA (LA CENERENTOLA)   

20. listopadu NOC V BENÁTKÁCH   
 

4.1.4 Kruh přátel hudby 

 

Ve 2. polovině školního roku 2017/2018 pokračovaly koncerty 61. abonentní sezóny klasické hudby. Cyklus 

KPH Semily se řadí k nejstarším v republice a i proto jsem získali unikátní akci, kde přivítáme v roce 2019 

v Semilech celostátní setkání zástupců KPH a rady KPH pro celou republiky. Počet abonentek na celou sezónu 

35, plus příchozí posluchači na jednotlivé koncerty. 
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Datum Akce  Počet diváků 

22. ledna  Koncert absolventů ZUŠ Semily 53 

19. února  TRIOTONES 19 

12. března  JUBILEJNÍ TURNÉ LUBOMÍR BRABEC 65 32 

16. dubna  VARHANNÍ KONCERT 40 
 

 

V září 2018 byla zahájena již 62. koncertní sezóna vážné hudby KPH  

 

Datum Akce Počet diváků 

17. září  PÍSŇOVÝ RECITÁL  7 

15. října  VÝJIMEČNÍ VIRTUOZOVÉ 27 

6 . listopadu  QUASI TRIO 25 
 

 

4.1.5 Pořady pro děti, MŠ, žáky ZŠ a studenty SŠ  

 

Datum Akce  Počet diváků 

14. ledna  MALÝ PRINC 146 

31. ledna  TEREZKA A KOUZELNÉ AUTÍČKO 370 

18. února  O BUDULÍNKOVI 101 

20. února  ČARODĚJNÁ POHÁDKA 231 

10. března  POHÁDKA O DOROTCE 65 

22. dubna  PODKRKONOŠSKÉ POHÁDKY 93 

18. května  MAKOVÝ MUŽÍČEK  461 

17. srpna  KOUZELNÍK EŇO ŇUŇO – Semilské kulturní léto 80 

17. září  VÉVÉVÉ.ČESKOSLOVENSKO.CS 373 

20. září  MIKULKOVY POHÁDKY - aneb pět pohádek Aloise Mikulky 391 

27. října  O SLEPIČCE KROPENATÉ aneb co se stalo na našem dvorku 59 

10. listopadu  TŘI POHÁDKY O HONZOVI 81 

29. listopadu KOMÁŘI SE ŽENILI ANEB ZE ŽIVOTA OBTÍŽNÉHO HMYZU 414 

 2.prosince  AŤ ŽIJÍ DUCHOVÉ 137 

17.prosince BETLÉM 122 
       

 

4.1.6 Besedy s cestovateli: 
 

Datum Akce  Počet diváků 

17. ledna  Z PROKLETÝCH HOR DO ALBÁNIE 40 

7. února  SARDINIE – KOUZELNÝ OSTROV V TYRKYSOVÉM MOŘI 26 

7. března  JORDÁNSKO - království skalních chrámů a Mrtvého moře 19 

4. dubna  CESTOVATELSKÁ BESEDA S JANEM VLASÁKEM 41 

7. listopadu  JAPONSKO – ŠINKANSENEM MEZI PAMÁTKAMI A SOPKAMI 29 
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4.1.7 Společenské zábavy 
 

Datum Akce  Počet diváků 

20. ledna  Ples hasičů – SDH Podmoklice *   

26. ledna  Ples AXL *   

27. ledna  Maturitní ples gymnázia Ivana Olbrachta *   

3. února  PLES WALDORFSKÉ ŠKOLY*   

10. února  Městský ples 315 

24. února ABSOLVENTSKÝ PLES GIO SEMILY*  

23. listopad  SUFFERING SOULS a SVR 149 

25. prosince  SVR – Štěpánská zábava 154 
 

 

4.1.8 Taneční večery 
 

Datum Akce  Počet diváků 

4. května  Závěrečný taneční večer 68 

1. prosince  Závěrečný taneční večer 96 

8. prosince  Ples v bílém 515 

28. prosince  Zatoulaná prodloužená 200 
 

Kulturní centrum Golf v roce 2018 bylo pořadatelem 74 kulturních akcí s celkovou roční návštěvností 12 032 lidí. 

Celkový počet akcí (akce KC + akce jiných pořadatelů na pronájem) v Kulturním centru Golf za rok 2018 byl 99. 
 

Nad rámec uvedených kulturních akcí je KC Golf pořadatelem - organizátorem - spolupořadatelem : 

 

 

4.2 Kurzy 

 

4.2.1 Taneční kurzy 

V jarní sezóně se uskutečnily dva Taneční kurzy pro manželské a přátelské páry pro začátečníky (11.3.- 

22.4., 15 tanečních párů). Závěrečný taneční večer na ukončení kurzu a veřejnost se uskutečnil 4. 

května. Taneční jarní kurz absolvovalo tedy celkem 15 párů, další páry navštěvovaly jednotlivé lekce.  

 

Na podzim proběhl jeden taneční kurz pro dospělé:  Taneční kurz pro manželské a přátelské páry 

(21.10.- 24.11., 14 tanečních párů) + závěrečný taneční večer, který se uskutečnil v sobotu 1. prosince. 

Taneční podzimní kurz absolvovalo celkem 14 tanečních párů, další páry navštěvovaly jednotlivé lekce. 

 

Od září do prosince (9.9.- 8.12.) probíhal tradiční Kurz tance a společenského chování pro mládež (9 

lekcí, 3 prodloužené a věneček). Zúčastnilo se celkem 102 mládežníků. 

 

Všechny taneční kurzy vedl taneční mistr Petr Mertlík s partnerkou (Taneční studio M Jičín). Hudební 

doprovod zajišťovala většinou skupina Allegro Jičín. 
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4.2.2 Jazykové kurzy 

V roce 2018 byly vypsány jazykové kurzy – němčina, angličtina, francouzština a španělština.  

Byl otevřen pouze kurz španělštiny pod vedením  Ing. Jana Martince. Kurz probíhal jednou týdně dvě 

vyučovací hodiny – vždy ve středu od 16 hod., kurz navštěvovali 4 studenti. 

 

4.2.3 Pohybové kurzy 

Cvičení jógy probíhá vždy 4x týdně – 1. pololetí od září do ledna a 2. pololetí od února do května. 

V pondělí jeden kurz vede Mgr. Ing. Jiří Čáslavský. Druhý pondělní kurz vede Věra Váňová. Ve čtvrtek 

probíhají dva kurzy - pod vedením paní Věry Váňové.  Kurzů jógy se v roce 2018 na jaře zúčastnilo 33 

stálých předplatitelů a na podzim jich bylo 40, ostatní navštěvovali jednotlivé lekce. 

 
 

4.3 Zájmová činnost 

V Kulturním centru Golf se schází několik zájmových skupin. Pravidelně zde zkouší dechová hudba 

Semilská 12, vedená Danielem Bismilerem. Dále prostory KC Golf Semily využívá aktivní divadelní 

soubor PODIO, vedený Zdeňkem Lindnerem. V klubovnách KC Golf se schází děti a dospělí šachového 

kroužku (klubovna č.2). Pravidelně zde zkouší dětský pěvecký sbor Sedmikrásky (klubovna č. 2), 

literárně-dramatický obor ZUŠ (klubovna č. 3). Klubovnu číslo 1 má částečně pronajatou paní Monika 

Beránková ke cvičení žen a k výuce břišních tanců. Klubovnu č.10 má pronajatou paní Anna 

Bokotejová k relaxačnímu a pohybovému cvičení. 

 

 

4.4. Doprovodný kulturní program 

 

4.4.1 Městské slavnosti 

 

Kulturní centrum Golf zajišťuje pravidelně doprovodný kulturní program na akce města Semily. 

 

OSTROV ŽIJE DIVOKÝM ZÁPADEM                            dne 26. května 

SEMILSKÁ POUŤ                                                              dne 22. a 24. června 

SEMILSKÉ KULTURNÍ LÉTO  

ĎOLÍKFEST                                                                        dne 7. září 

SEMILSKÝ PECEN                                                            dne 8. září  

 

Ve spolupráci s městem Semily uspořádalo KC Golf kulturní program k výjimečným akcím roku 2018 : 

 

100.výročí republiky v Semilech - koncert hudebního tria Triotones (19.2.2018) 

                                                     - divadelní hra pro školy Semil - vévévé.československo.cs (17.9.2018) 

                     - slavnostní koncert PSO (27.10.2018) 

Setkání rodáků a přátel Semil      - u příležitosti 200 let od narození Dr.F.L.Riegra, ve spolupráci  

                                                      s městem Semily a Spolkem rodáků a přátel města Semily (23.6.2018)   

Parohatá města         - v rámci Semilského Pecnu ve spolupráci s městem Semily a spolkem 

                                                        Cervus Semilensis ( 7 - 8.9.2018) 
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4.5 Různé  

Kulturní centrum Golf se v roce 2018 organizací spolupodílelo na : 

 

29. září 2018                - hudební večer k filmovému festivalu FOKUS FEST (kino Jitřenka)  

11.-13. října 2018        - výstava exotického ptactva spojená s expozicí bonsají, květin a samorostů. 

15.11. - 18.11.2018     -  Za posledním puchýřem - celostátní turistická akce ( Klub českých turistů) 

V měsíci květnu a v období prosinec 2018 až leden 2019 -  Obrázky našich děti (výstava prací ZUŠ 

Semily) 

 

Všechny prostory KC Golf (sál, předsálí, restaurace i klubovny) jsou dle možností pronajímány na další 

akce: především prodejní trhy, předváděcí akce, školení, zdravotnické přednášky, svatební hostiny a jiné 

společenské události. Své schůze zde pořádají hasiči, golfisté, rybáři, stavební bytové družstvo, některé 

školy organizují v prostorách kulturního domu zahájení školního roku (například ISŠ Semily a 

Waldorfská škola Semily) 

 

5. Provoz a údržba 

 

Dodavatelskou prací bylo realizováno: 
• realizace dvou nových vstupních dveří - dvoukřídlé/venkovní, dle požadovaných 

energetických a bezpečnostních norem. Boční vchod do KC + vchod do pronajatého 

prostoru v přízemí KC (e-shop s kojeneckým zbožím) 

• nová elektroinstalace venkovní terasy KC Golf (nové stropní + boční osvětlení, zásuvky, 

vypínače, rozvody, technická el.skříńka) 

• úprava - nové vyšší zábradlí na terase KC Golf splňující bezpečnostní normy 

• sanační omítka v regionálním oddělení MK Semily (odstranění vlhkosti) 

• HDMI přípojka do hlavního promítacího sálu (kino Jitřenka) 

• přípravné práce na vybudování gastrozázemí KC Golf (zázemí restaurace) dle potřeb a 

požadavků k pronájmům soukromých a jiných akcí (svatby, narozeniny, třídní srazy, 

konference, městské reprezentativní akce….), jsou připravené veškeré inženýrské sítě, 

koupeno část vybavení (chladící pult, ledovač, nádobí, výčep…..) 

• koupen nový projektor + nafukovací plátno k účelům letního kina 

• byly vyrobeny a nově osazeny „obložky“ v průchodu mezi jevištěm a zázemím pro 

účinkující, opravena reklamní tabule před KC, nové padací prahy k vratům (zadní vchod do 

KC), nové těsnící lišty velkoformátových oken KC 

• dodavatelskou firmou + svépomocí zamstnanců byly vyřešeny problémy s prosakujícími a 

zapáchajícími odpady toalet v prvním patře KC Golf 

• byla doplněna stálá květinářská výzdoba KC Golf 

• proběhla základní údržba tří klavírů KC (celkový počet 4) + ušití 1 ochranného potahu 

• v budově kina bylo zřízeno nové internetové připojení („rychlejší“) 

• nové akustické čalounění na dveře kanceláře KC 

• dále byly dodavatelsky zajišťovány předepsané revize, odborné prohlídky a práce jako 

seřízení a prohlídky kotlů, zdvihacího zařízení, revize komínů, revize elektroinstalace, 

opravy topení, servis kopírky apod. 

 

 

Ostatní údržbové práce a drobné opravy prováděné vlastní činností:  

 

V průběhu roku bylo provedeno: 

• oprava jevištních textilních závěsů 
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• čištění parket hlavního sálu 

• broušení, tmelení, nový nátěr plechových sloupů KC 

• nové těsnění do dveří na hlavní sál 

• částečný úklid bývalé kuchyně KC¨ 

• generální úklid technického zázemí restaurace ( výmalba skladu a zřízení archivu KC 

Golf, čištění světel, nátěry rozvodových trubek, izolační nátěr podlahy archivu…..) 

• doplnění a oprava chybějících háčků ve veřejných šatnách KC 

• oprava + částečně nové odpady toalet v 1.patře budovy 

• generální úklid restaurace - příprava na nově vzniklou klubovou scénu (malování, čištění 

podhledů, stropu, broušení, tmelení, nátěry sloupů, radiátorových trubek, zárubní dveří, 

podnože barových stoliček, základní opravy nábytkového vybavení aj. 

• nové stropní žárovky na hl.sále 

• spoluúčastí - nové zábradlí na terase KC Golf) 

• výmalba KC ( předsálí, prostor za jevištěm, veřejné chodby budovy kina) 

• vyčištění 3ks dveří na hl. sál ( textilní potahy) 

• pravidelné čištění nového koberce vodním vysavačem v předsálí a vestibulu KC 

• odstranění, čištění všech částí KC znečistěných od samolepek, izolepy, žvýkaček aj. 

•  instalace nových zrcadel (toalety a šatny pro účinkující) 

•  průběžné zhotovování propagačních poutačů na akce v KC 

•  čištění a opravy dešťových svodů ze střechy a terasy 

•  řešení bezpečnostních norem a požadavků ( hasiči……….) 

•  technické zajištění provozu letního kina na ostrově a akcí v rámci SM kulturního léta 

          

 

6. Pronájmy 

6.1 Dlouhodobé pronájmy 

 

• Prostor v přízemí   (objekt C Kulturního centra) je od června 2015 pronajatý obchodní firmě  

                              D.Anne s.r.o jako skladový a on-line obchod s kojeneckým zbožím 

• Klubovna č. 1         - pronajata pro účely cvičení a výuky břišních tanců (p. M.Beránková) 

                                              - zároveň je využívána KC Golf pro kurz cvičení jógy                

• Klubovna č.3/č.13   - je pronajata ZUŠ Semily jako učebna a kabinet literárně-dramatického 

                                                oboru 

                Klubovna č.5          - je pronajata k soukromé výuce cizích jazyků ( p.M.Šlechtová) 

 

• Klubovna č.10       - pronajata pro účely pohybového a relaxačního cvičení (p.A.Bokotejová) 

 

• Místnost č.9 (technické zázemí restaurace) - pronajato k účelům skladovým (p.M.Baudys) 

 

• Místnost č.16 (technické zázemí restaurace) - pronajato k účelům skladovým (p.A.Velebná) 
 

• Místnost č.25/26 (technické zázemí restaurace) - kosmetické služby (p.T.Roháčková) 
 

• Prostor „bílé jídelny“  - částečně pronajat ke zkouškám hudební kapely 
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• Prostor jeviště hl.sálu  - částečně pronajat ke zkouškám hudební kapely 
 

• Prostor bývalé restaurace - částečně pronajat k výuce tanců (Středisko volného času a  

                                                                           mládeže Semily, p.o) 

 

6.2 Krátkodobé pronájmy 

• Hlavní podíl krátkodobých pronájmů v 1. čtvrtletí tvoří nájmy z pořádaných plesů. V ostatním 

období roku jsou stěžejní nájmy z prodejních akcí. Takovéto pronájmy si vyžadují prakticky 

každodenní přenášení stolů a židlí, úklid, opotřebování vybavení KC (stoly, židle, parkety), 

znečištění stěn a stropů atd. Nájmy ovšem přinášejí příjmy do hospodaření KC Golf.  

• Své schůze zde pořádají hasiči, golfisté, rybáři, stavební bytové družstvo.  Dále se zde 

pořádají školení agentury ARTED, zdravotnické přednášky a různé společenské události. 

Některé školy organizují v prostorách kulturního domu zahájení školního roku (ISŠ Semily a 

Waldorfská škola Semily). 

• Prostory restaurace, kavárny a kuchyně v 1. patře nejsou trvale pronajaté. Jejich technický   

stav (především kuchyně) dosud neodpovídá možnostem provozování. Proto jsou využívány 

pouze k jednorázovým akcím, jako jsou diskotéky, schůze, narozeninové oslavy, svatby, 

kulturní akce – koncerty, pohádky, divadlo. 

 

7. Ekonomie KC 
 

Viz. samostatná zpráva 

 

Rozbor hospodaření kulturního centra Golf Semily, p.o 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Semilech 24.2.2019       Ing. Martin Brádle,DiS 
    ředitel Kulturního centra Golf, p.o 
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