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1. ÚVOD 

 

 

 

 

Vážení přátelé, 

rok 2020 znamenal pro naší organizaci rok plný závratných změn. Od 1.1.2020 byla příspěvková 

organizace Kultura Česká Lípa sloučena s příspěvkovou organizací Lipý Česká Lípa a tím se naše 

organizace rozrostla nejen o další zaměstnance, budovy, ale především se rozšířila její kulturní 

činnost o další nové oblasti. K pořádání divadelních představení, koncertů, přednášek, plesů 

přibyla správa hradu Lipý, muzea Centra textilního tisku, průvodcovská činnost, prodej 

suvenýrů, pořádání svatebních obřadů, výtvarných dílen a další. Tyto nové prostory nám přinesly 

kromě další zodpovědnosti také spoustu nových zkušeností.  

 

Slibně kulturně nastartovaný rok však v březnu doslova paralyzoval virus Covid-19. Naše činnost 

byla od té doby závislá na vládních opatřeních a místo plánů na vyprodané akce jsme se začali 

zabývat především sháněním ochranných pomůcek, nastavováním nových pravidel v souladu 

s opatřeními a přesouváním nebo rušením naplánovaných pořadů. 

Jarní „kulturní stopku“ jsme využili k natáčením on-line videí ve vlastní produkci pro sociální sítě, 

kterými jsme chtěli našeho návštěvníka především lépe naladit a udržet s ním kontakt. 

 

Vytvořili jsme velký tříměsíční projekt Léto na hradě Lipý, který přinesl divákům celkem 20 akcí 

napříč hudebními, divadelními a filmovými žánry. Takové kulturou nabité léto jsme tu za poslední 

roky neměli a troufneme si zhodnotit, že se vydařilo. 

 

Od podzimu se společenská situace opět zhoršila a my jsme se, po několika uskutečněných 

pořadech museli opět z naší činnosti stáhnout a soustředili se především na investice a opravy 

v námi spravovaných budovách a zlepšování technického zázemí.  

 

Velkou událostí se samozřejmě stala rekonstrukce Jiráskova divadla, která odstartovala 

počátkem listopadu. 

 

Ráda bych poděkovala našim divákům za trpělivost a shovívavost, a vlastně to stejné poděkování 

patří všem umělcům a agenturám za jejich ochotu řešit někdy až svízelné situace s přesuny 

termínů pořadů.  

 

Nebyl to kulturně šťastný rok, ale věříme, že už bude lépe.   

 

V neposlední řadě patří velké poděkování i celému kolektivu zaměstnanců Kultury Česká Lípa, 

protože i v těžkém období, kdy jsme nemohli dělat svou práci na sto procent, přicházeli se 

zajímavými podněty.  

 

Přeji všem vše nejlepší a hlavně hodně štěstí a zdraví. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tereza Vraná 

ředitelka Kultury Česká Lípa, p.o.  
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2. POSLÁNÍ ORGANIZACE 

 
 
 
 
Posláním příspěvkové organizace Kultura Česká Lípa je naplňování kulturního života 

občanů. Především pořádání a organizování koncertů, divadelních představení, 

filmových představení, vzdělávacích projektů a dalších kulturně zábavných akcí. 

 

K dalším činnostem naší organizace patří: 

o pořádání výstav, přehlídek a odborných akcí 

o provozování kulturních a kulturně vzdělávacích zařízení 

o správa a zpřístupňování veřejnosti sbírek muzejní povahy 

o zajištění chodu stabilní expozice 

o propagace kulturního a historického dědictví regionu Českolipska 

o vydavatelská a nakladatelská činnost 

o agenturní činnost v oblasti kultury a umění 

o pronájem nebytových prostor 

o pronájem a půjčování věcí movitých 

o zprostředkování obchodu a služeb 

o reklamní činnost, marketing a mediální zastoupení 

o realitní činnost, správa a údržba nemovitostí 

o velkoobchod a maloobchod 

o hostinská činnost 
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3. ZÁKLADNÍ INFORMACE 

 
 
 

 

název:   Kultura Česká Lípa, příspěvková organizace 

sídlo:               Boženy Němcové 2942, 470 01 Česká Lípa 

právní forma:           příspěvková organizace 

IČ:                          709 53 546 

DIČ:                        CZ70953546 

 

Kulturní dům Crystal Česká Lípa, příspěvková organizace byla zřízena 1.3.2002 na dobu 

neurčitou. V roce 2011 změnila svůj název na Kultura Česká Lípa, příspěvková organizace.        

Od 1.1.2020 byla sloučena se zanikající příspěvkovou organizací Lipý Česká Lípa, příspěvková 

organizace. 

Zřizovatelem je město Česká Lípa, se sídlem nám. T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa, 

IČ: 00260428. 

Organizace je samostatnou příspěvkovou organizací s vlastními účty, je právnickou osobou, 

která může svým jménem nabývat práva a povinnosti. 

Statutárním orgánem příspěvkové organizace je ředitel, který je do funkce jmenován                     

a odvoláván zřizovatelem. 

 

Příspěvková organizace spravuje a provozuje kulturní zařízení ve vlastnictví Města Česká Lípa: 

 

Kulturní dům Crystal Česká Lípa, Boženy Němcové č. p. 2942, 470 01 Česká Lípa 

Jiráskovo divadlo, Panská č. p. 219, 470 01 Česká Lípa 

Vodní hrad Lipý, U Vodního hradu č. p. 63, 470 01 Česká Lípa 

Centrum textilního tisku, U Vodního hradu č. p. 61, 470 01 Česká Lípa 

 

oficiální Facebookový profil:            Kultura Česká Lípa, příspěvková organizace 

oficiální Instagramový profil:           Kultura Česká Lípa 

oficiální webové stránky:                 www.cl-kultura.cz  

 

 

 

 

 

 

Předkládá:                Tereza Vraná, ředitelka organizace 

   

Zpracovali:               Alena Halamová  

                               Jaroslav Hylebrant 

                               Zdeňka Janovská 

                               Milan Kořen 

                               Jan Němeček                                                         

                               Bohumila Samková 

                               Barbora Šimůnková 

  

 Účetní uzávěrka:      Barbora Šimůnková  

 

https://www.facebook.com/Kultura-%C4%8Cesk%C3%A1-L%C3%ADpa-p%C5%99%C3%ADsp%C4%9Bvkov%C3%A1-organizace-92417737381/
http://www.cl-kultura.cz/
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4. PERSONALISTIKA 

 

 

 

 

Celý chod příspěvkové organizace, tedy Kulturního domu Crystal, Jiráskova divadla       

a nově sloučením příspěvkových organizací Kultura Česká Lípa, p. o. a Lipý Česká Lípa, 

p. o. i Vodního hradu Lipý a Centra textilního tisku zajišťovalo v roce 2020 na hlavní 

pracovní poměr 16 zaměstnanců, a to: 

 

Ředitelka organizace                Tereza Vraná 

Umělecký manažer, zástupce ředitelky     Jaroslav Hylebrant 

 

Ekonomka      1     

Mzdová účetní     1      

Administrativní pracovnice, asistentka ředitelky 1 

Produkční a propagační administrativní referent 1    

Vedoucí technického úseku    1 

Technik, zvukař, osvětlovač    1     

Údržbář      2 

Uklízečka        2 

Průvodkyně (1-100%, 2-50% a 1-30% úvazku) 4      

 

 

 

V roce 2020 došlo k následujícím personálním změnám: 

 

Ode dne 01.01.2020 po sloučení příspěvkových organizací Kultura Česká Lípa, p. o. a Lipý Česká 

Lípa, p. o. rozšířily náš tým zaměstnanců 4 průvodkyně vodního hradu Lipý a Centra textilního 

tisku.  

 

Dne 07.07.2020 skončil pracovní poměr na dobu určitou Administrativní pracovnici a asistentce 

ředitelky, na toto místo nastoupila nová zaměstnankyně.  

 

Dne 31.08.2020 skončil pracovní poměr na dobu určitou jedné z průvodkyň, na toto místo 

nastoupila nová zaměstnankyně. 

 

Dne 01.09.2020 nastoupil nový zaměstnanec do technického úseku – zvukař, osvětlovač.  

 

 

Na dohody o provedení práce bylo v příspěvkové organizaci zaměstnáno celkem 50 osob             

na pomocné práce při pořádání kulturních akcí, při úklidu hradu Lipý a při stěhování majetku      

z Jiráskova divadla před jeho kompletní rekonstrukcí, dále pokladní, šatnářky, technici, 

pořadatelé, uvaděčky, pomocné síly, požární hlídka, ochranka apod. 
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4.1 Organizační řád příspěvkové organizace 
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5. EKONOMIKA A MAJETEK 

 

HOSPODAŘENÍ V ROCE 2020 

Kultura Česká Lípa, příspěvková organizace, hospodařila na základě rozpočtu schváleného 

Zastupitelstvem města Česká Lípa jako zřizovatele příspěvkové organizace, a to usnesením         

č.179/2019 ze dne 18.12.2019. 

a) Neinvestiční příspěvek na provozní náklady pro rok 2020 byl schválen ve výši 12.524.000,- 

Kč.  

Dle zásad RM o řízení neškolských organizací byl dále rozdělen na: 

4.982.000,- Kč – příspěvek na mzdy včetně odvodů  

   564.000,- Kč – příspěvek na OON  včetně odvodů 

   208.000,- Kč – příspěvek na odpisy    

6.400.000,- Kč -  příspěvek na ostatní provozní náklady  

   370.000,- Kč - příspěvek na nákup vratných plastových kelímků 

b)  Investiční příspěvek na nákup pódia v celkové výši 200.000,- Kč. 

 

Dne 27.5.2020 byla schválena rozpočtová změna na položce odpisy, kdy byla celková výše 

upravena o 2.000,- Kč, tedy celkem na 209.955,- Kč, usnesením ZM č. 220/2020. 

Hospodaření organizace v roce 2020 bylo vyrovnané, ale bohužel samozřejmě do značné míry 

ovlivněné pandemií Covid-19. Největším nákladem byly finanční prostředky vynaložené              

na spotřebu energií a dále náklady na opravy po revizích, které byly již nutností, a se kterými 

však organizace ve svém rozpočtu počítala.  

Zlepšený výsledek hospodaření organizace v roce 2020 je ve výši 778.788,97 Kč, což je výsledek 

vyšších příjmů z hlavní činnosti, což je příjem nepravidelný a nepředvídatelný. Navíc byl rok 

2020 poznamenán pandemií Covid19 a byl tedy ve srovnání s předchozími roky nesrovnatelný. 

Bohužel jsme přišly o řadu příjmů, jak v hlavní tak, i doplňkové činnosti.  

Ostatní výnosy a náklady jsou prezentované v přílohách: 

                                                                                                            Výkaz zisků a ztrát  

                                                                                                            Rozvaha 
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FONDY ORGANIZACE  k  31.12.2020 

 

Fond odměn:    365.000,00 Kč  

Rezervní fond:        997.499,77 Kč 

FKSP:   127.529,39 Kč 

Investiční fond:            968.132,00 Kč 

 

Celkem fondy činí:             2.458.161,16 Kč 
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6. HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE 2020 

6.1 Výkaz zisků a ztrát 
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12 

VÝROČNÍ ZPRÁVA | KULTURA ČESKÁ LÍPA, p.o. | 2020 
www.cl-kultura.cz 

6.2 Rozvaha 
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7. OPRAVY, ÚDRŽBA A REKONSTRUKCE V ROCE 2020 

 
 
 
 
Situace v rámci úseku technického zajištění a údržby: 

 

• pokládka nového koberce - výměna v klubu U bílého černocha 

• havárie - výměna nefunkčních baterií nouzového osvětlení (polovina sálu)  

• pokládka nového koberce - výměna na pódiu KD velký sál 

• oprava stolních desek – KD sál 

• oprava vzduchotechniky - repase přívodní klapky VZT 

• renovace chodby KD - malba 

• havárie -  oprava historického stropu v expozici na hradě Lipý restaurátory 

• instalace scénického osvětlení a ozvučení z Jiráskova divadla na velký sál KD 

• úprava zeleně na terase KD Crystal 

• demontáž a likvidace starého dřevěného pódia na hradě Lipý 

• úprava terénu a stavba provizorního kovového pódia na hradě Lipý    

• vyklízení skladů a sklepních prostor Jiráskova divadla – příprava na rekonstrukci 

• havárie - oprava poškozené střechy na hradě Lipý  

• oprava zábradlí při vstupu do KD Crystal 

• opravy, natírání a malování vnitřních prostor KD Crystal 

• vyklízení půdních prostor divadla – příprava na rekonstrukci 

• úklid a opravy provozních prostor v KD Crystal 

• oprava oplechovaných částí střechy nad hlavním sálem 

• úpravy zeleně v prostorách nádvoří hradu Lipý 

• vyklízení společných prostor, sálu, šaten a chodeb Jiráskova divadla 

• demontáž zvukového a světelného zařízení divadla pro potřeby KD Crystal  

• předání budovy Jiráskova divadla stavební firmě – příprava na rekonstrukci 

• oprava světelných mostů v KD a jejich úprava pro divadelní představení v KD   

• oprava a vymalování chodby v pravém křídle KD Crystal 
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8. PRONÁJMY 

8.1 Statistika pronájmů v Kulturním domě Crystal v roce 2020 
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8.2 Statistika pronájmů v Jiráskově divadle v roce 2020 
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8.3 Přehled dlouhodobých nájemců  

 

 

 

 

 

8.4 Agenturní činnost 2020 

 

 2020 Objednatel Název akce  Návštěvnost 

leden Město Česká Lípa Novoroční ohňostroj 2000 

  Město Česká Lípa Reprezentační ples 350 

září  Město Česká Lípa Food and beer festival 600 

listopad Město Česká Lípa Rozsvícení vánočního stromu 30 

prosinec Město Česká Lípa Advent 100 
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9. VYÚČTOVÁNÍ AKCÍ 

 
 
 
 

9.1 Vyúčtování akcí KD Crystal v roce 2020 
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9.2 Vyúčtování akcí Jiráskova divadla a letní scény na hradě Lipý 2020 
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10. HRAD LIPÝ A CENTRUM TEXTILNÍHO TISKU 
 
 
 
 
Největšími památkami a turistickým cílem v České Lípě v oblasti cestovního ruchu jsou Vodní 

hrad Lipý a Centrum textilního tisku (CTT).   

Obě památky umožňují veřejnosti představit vlastní historii, která je ale úzce spjatá s historií 

města Česká Lípa. Pomocí prohlídkových okruhů zde probíhají prohlídky s výkladem průvodců. 

Jeden okruh je věnován historii vodního hradu Lipý a druhý v CTT historii kartounek                      

na Českolipsku – potisk textilu. 

 

Vymezení předmětu hlavní činnosti v této oblasti 

- získávání, shromažďování, trvalé uchovávání, evidování, odborné zpracování                       

a zpřístupňování veřejnosti sbírek muzejní povahy z oblasti textilnictví ve smyslu zákona 

č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů 

- zajištění č. 122/2000 Sb., o ochraně a expozice s využitím interaktivních prvků se 

zaměřením na tradici textilnictví 

- propagace kulturního a historického dědictví regionu Českolipska, pořádání zážitkových 

workshopů pro veřejnost 

- pořádání, organizování a zabezpečování výstav včetně autorských děl (ve smyslu zákona 

č. 121/2000 Sb.) 

- poskytování informačních služeb veřejnosti včetně zpřístupnění informací a databází 

počítačovou nebo obdobnou sítí v souladu s účelem zřízení a předmětem činnosti, 

poskytování odborných informací a výkladů k historii města a jeho okolí 

- pořádání, organizování a zabezpečování kulturně společenských akcí, koncertů, 

divadelních představení, filmových a jiných audiovizuálních představení, zajišťování          

a organizování jiných způsobů zpřístupnění děl ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., 

autorského zákona 

- pořádání přehlídek a soutěží v oblasti veřejného představení autorských děl (divadlo, 

film, hudba apod.) 

- výchovná, přednášková a vzdělávací činnosti včetně mimoškolského vzdělávání – 

pořádání odborných kurzů, školení, přednášek 

- vydávání neperiodických publikací (ve smyslu zákona č. 37/1995 Sb.) v souladu s účelem 

zřízení a předmětem činnosti 

- pořizování databází a zabezpečování jejich vytěžování a zužitkování v souladu s účelem 

zřízení a předmětem činnosti (ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb. a ve znění pozdějších 

předpisů). 
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Organizace má povolenu doplňkovou činnost v těchto oblastech:  

pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor 

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1. – 3. zákona č. 455/1991 Sb.,                     

o živnostenském podnikání, v platném znění 

- reklamní činnosti, marketing, mediální zastoupení 

- realitní činnosti, správa a údržba nemovitostí 

- pronájem a půjčování věcí movitých 

- velkoobchod a maloobchod. 

 

VODNÍ HRAD LIPÝ 

Prohlídka hradu Lipý je koncipovaným prohlídkovým okruhem, který se věnuje nejstarší historii 

i novodobým dějinám hradu Lipý. Návštěvníkům je podáván kvalitní odborný výklad o historii     

a vývoji této jedinečné kulturní památky, a to i se zřetelem na historický vývoj České Lípy             

a zdejšího regionu. Společně s průvodcem si návštěvníci projdou nádvoří hradu, navštíví gotické 

sklepení, podívají se na trosky renesančního paláce, kde probíhá výklad o majitelích panství 

v 16. stolet. Zároveň je vidět na Červený dům, jehož historie je ve zkratce také návštěvníkům 

představena. Dále v expozici východní Branské věže jsou představeny dějiny rodu Kouniců           

a osudy hradu v 17.–20. století. Pro průvodce je k dispozici sylabus, který popisuje prohlídkovou 

trasu, její zastavení, základní informace a zajímavosti. Kromě běžných prohlídek je dána 

možnost školským zařízením prohlídku koncipovat podle stáří a zaměření studentů, od dětí 

předškolního věku až po studenty středních škol, gymnázií i vysokých škol. Pro děti základních 

škol je vytvořen prohlídkový okruh hradu „Putování za pověstmi a příběhy“. Zpestřením této 

prohlídky jsou vyprávěné pověsti týkající se nejen přímo hradu, ale též samotné České Lípy 

(pověst o Bílé paní, erbovní pověst Ronovců, o založení města či příběhy o krutých pánech 

hradu). Zájemcům i nadále umožňujeme prohlídky i mimo sezónu, ovšem pouze po předběžné 

dohodě.  

V roce 2020 byl zájem i o naše nabízené služby týkající se svatebních obřadů na nádvoří hradu 

Lipý a pronájem nádvoří pro hudební festivaly. Zároveň bylo nádvoří využíváno pro vlastní 

kulturní potřeby příspěvkové organizace, a to pořádáním koncertů, divadel a letního kina.  

 

Prohlídky a otevírací doba 

Letní sezóna (1. 4. – 30. 9.) 

úterý až sobota 9.00 – 17.00 

               neděle      10.00 – 17.00 

       polední přestávka      12.00 – 13.00 

Prohlídky začínají v celou hodinu, tj. 9.00, 10.00, 11.00, 13.00, 14.00, 15.00 a 16.00 hod. 
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Kulturní akce konané na hradě Lipý v roce2020 

Rok 2020 byl rokem nelehkým z důvodu probíhající celosvětové pandemie Covid-19, přesto se 

příspěvková organizace snažila, co nejvíce vyjít vstříc veřejnosti a naplánovala bohatou kulturní 

činnost. Podařilo se hlavně přes léto, kdy nemusel být hrad uzavřen, uskutečnit mnoho kulturních 

akcí: 

           5.,6.,9., a 11. 6.  -         Všudybud na hradě Lipý  -  hudební festival 

                    Letní kino  -   filmy Severní vítr, Mafiánovi, Po strništi bos,                                     

Skleněný pokoj, Rivalové, Nejvyšší pocta, Století Miroslava 

Zikmunda, Nabarvené ptáče 

 

               26.6.20            -       Škola rocku  -  rockový festival – studentské kapely 

               10.7.20            -       Žamboši – koncert kapely 

                 5.7.20            -       O pyšné žirafě – divadelní pohádka 

      15.7.20            -       Tanga pro ježíška – divadelní představení – DK Jirásek 

2.7,23.7.,13.8.,27.8      -          Noční prohlídky hradu Lipý se skupinou Tartus – vždy dvě  

       představení po sobě 

                 2.8.20             -       Čert a Káča – divadelní pohádka 

               19.8.20             -       Plavci s Janem Vančurou – koncert 

               18.9.20             -       Barbora Poláková – koncert 

               29.8.20             -       Medobraní – kulturní program s jarmarkem včelích produktů 

                 5.9.20             -       Beer-Food festival – pivní festival pořádaný městem Č. Lípa  

                  ve spolupráci s Kulturou Česká Lípa, p.o. 

Návštěvnost: 

Návštěvnost průvodcovská: 

2.388 osob - okruh Vodní hrad Lipý s průvodcem 

Návštěvnost kulturních akcí pořádaných příspěvkovou organizací: 

854 osob – placené akce na nádvoří hradu 

Návštěvnost kulturních akcí pořádaných nájemci:  

Všudybud, Škola rocku, Food Beer festival        cca 2000 osob  

 

 

Výnosy: 

Výnosy z průvodcovské činnosti činí:             94.550 Kč 

Výnosy z kulturní činnosti činí:                    131.830 Kč   

Bohužel ustanovením vládních opatření nemohlo být uskutečněno spoustu navržených 

populárních programů, zejména velikonoční Pašije, Městské slavnosti a oblíbený Vánoční 

jarmark.  
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CENTRUM TEXTILNÍHO TISKU 

První pololetí roku 2020 byla věnována pozornost především administrativním úkonům převodu 

organizace Lipý, tak aby Kultura p.o. mohla provozovat plynule svou činnost na střediscích 

Centra textilního tisku  a hradu Lipý.  

CTT je v provozu celý rok. Expozice Centra textilního tisku v České Lípě nabízí nejen seznámení 

s cennými historickými artefakty, ale i možnost aktivně se zapojit do tvůrčího procesu textilního 

tisku. Historická expozice představuje dědictví kartounek na Českolipsku.  

Hlavním exponátem jsou zrestaurované vzorníky, které jsou doplněny o tiskařské formy i 

hotové výrobky. Forem jsou v muzeu zhruba dvě desítky, ne všechny si ale mohou návštěvníci 

vyzkoušet. Některé z nich váží i přes pět kilo a není snadné s nimi manipulovat. 

Interaktivní expozice přibližuje hravou formou aktuální techniky potiskování textilu a nabízí 

možnost si tyto technologie přímo vyzkoušet. Technologie navazuje na tradiční tiskařské 

techniky, ale zároveň reflektuje i nejmodernější způsoby potisku textilu. Pro nejmenší je 

připraveno jednoduché potiskování pomocí razítek a relaxační koutek s dřevěnými kostkami a 

stylovými omalovánkami. Součástí expozice je i videoprojekce prezentující historické i současné 

potiskování textilu. Prohlídky jsou vždy s průvodcem.  

Je zde možnost si zakoupit upomínkové předměty vztahující se k CTT a hradu Lipý. 

Dále zde příspěvková organizace Kultura Č.L. umožnila i prodej vstupenek pro veřejnost na 

veškeré kulturní akce organizace v systému Colosseum. 

 

Otevírací doba:                                                                                 

leden - březen středa – sobota 10 -16 hodin  -   zimní provoz 

duben - září     úterý – sobota    9-17 hodin, neděle 10 - 17 hodin    -   letní provoz 

říjen - prosinec      středa – sobota 10 -16 hodin   -   zimní provoz 

polední přestávka   12 – 13 hodin 

 

Centrum textilního tisku není jen centrem potiskování textilu, ale prostory se využívají i k dalším 

činnostem. 

Probíhají zde tématicky různě zaměřené výstavy. V roce 2020 měli návštěvníci možnost vidět 

v naší galerii 3 výstavy. 

Také zde proběhla přednáška, která byla věnována tématu J. A. Komenského.  

V Centru textilního tisku proběhly workshopy, které svým programem byly zaměřeny na lepení 

z papíru – Quilling a Muzikoterapie.  

Velkou akcí roku 2020 byl koncert vážné hudby pořádaný MHF Lípa Musica.   
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Kulturní akce v prostorech CTT:   

16.2.20 -    Den otevřených dveří – vstup pro veřejnost zdarma a prezentace sítotisku 

      Výstava dětských ilustrací Aneta Krásové 

22.2.20   -     Dílnička masopustních masek – výroba masek k masopustnímu průvodu 

29.2.20     -     QUILLINK workshop – lepení z papíru – Magda Holečková 

7.3.20    -     Čarovný les a muzikoterapie – workshop pro dospělé a pro děti   

       - Mgr. Eva Palcútová 

7.6. 20         -     Vernisáž k malířské výstavě  - TRANSFORMACE 

      Výstava výtvarné skupiny S.M.R.T. – 4 pražští umělci 

7.9. 20 -      Papír a textil – vernisáž a následná výstava  

       – umělecké zpracování papíru a moderní výšivky                           

       Irena Štyrandová a Eva Wagnerová  

27.9.20 -      MHF Lípa Musica – koncert Beata Hlavenková: SNĚ  

8.10.20 -      J.A.Komenský – Lidé trvalých hodnot 

– přednáška Mgr. Z. Pokorného k 350 výročí úmrtí 

 

Návštěvnost: 

Návštěvnost průvodcovská včetně workshopů: 

                 940 osob   -      výnosy    -      43.350,-                 

Návštěvnost kulturních akcí pořádaných nájemci : MHF Lípa Musica - koncert 

                  100 osob – odhadem 

Bohužel ustanovením vládních opatření nemohlo být uskutečněno spoustu naplánovaných 

programů, zejména Josefská zábava na jaře, přednášky o Přemyslovcích, festival Všehost, 

oblíbené lidové Vánoce a další. 
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Personální obsazení odloučeného pracoviště Lipý 

                      

          Hlavní pracovní poměry (HPP) 

HPP tvoří dohromady 2,5 úvazku – náplní práce je především provádění návštěvníků         

a výklad k historickým památkám včetně ukázky interaktivního tisku, obsluha 

softwarového programu Colosseum (prodej vstupného na prohlídky, prodej suvenýrů, 

prodej vstupného na kulturní programy organizace), administrativa spojená s pronájmy 

nebytových prostor, ale také i údržba nemovitostí v rozsahu jejich možností. 

         

 

Dohody mimo pracovní poměr ( OON) – Dohody o práci – max.300 hod. ročně 

 

V roce 2020 bylo využito personálně pro průvodcovskou, administrativní a kulturní 

činnost jak pro hrad Lipý, tak pro CTT - 8 brigádníků, kteří vypomohli v letní turistické 

sezóně. 

Bylo zapotřebí pokrýt veškeré potřeby provozu obou památek, především celotýdenní 

provázení kromě pondělí), úklid a údržba vnitřních i venkovních prostor, služby                 

při večerních kulturních programech. 

 

 

Provozní aktivity: 

 

V rámci převodu z p.o. Lipý na Kultura Česká Lípa p.o. bylo zapotřebí udělat některé 

technické úpravy a to především zrušení poskytovatele internetových služeb                       

od společnosti Českolipská informační s.r.o, a navázat spolupráci se společností 22 NET 

s.r.o. a Alcomp s.r.o.  

Důvodem bylo sjednocení poskytovatele internetových služeb s Kulturou p.o., aby 

fungoval společný systém prodeje vstupného Colosseum v celé příspěvkové organizaci. 

V administrativní části bylo zapotřebí podepsat nové hospodářské smlouvy týkající se 

provozu střediska Lipý, především energií, vody, svozy odpadu, revize veškerých 

elektrických a plynových zařízení apod. 

Byla nastavena docházka a úkoly pro jednotlivé zaměstnance, tak aby provoz střediska 

byl plynulý.  

Na nádvoří bylo zrušeno staré podium, které již bylo ze statického hlediska nefunkční a 

bylo nahrazeno kovovou konstrukcí z inventáře Kultury p.o. a to do doby, než bude 

odsouhlaseno a zhotoveno nové podium. 

                                               

 

Souhrn: 

 

Rok 2020 byl pro všechny ztížený pandemií Covidu 19, prostory památek byly uzavřeny 

zhruba 5 měsíců, navíc pro organizaci Kulturu Č.Lípa p.o. to byl náročný rok z důvodu 

převodu střediska Lipý pod její správu, což bylo náročnější o nastavení nových 

personálních a provozních povinností tak, aby vše plynule přešlo pod novou správu 

Kultura Č.L., p.o. 

Věříme, že další rok již bude více možností nabídnout veřejnosti bohatý program, který 

v roce 2020 nebylo možné uskutečnit. 
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11. FOTOGALERIE 2020 

 

Kulturní dům Crystal Česká Lípa 

 

Jiráskovo divadlo Česká Lípa 
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Centrum textilního tisku Česká Lípa 

 

Vodní hrad Lipý 
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Barbora Poláková 

 

Anna K. 
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Čechomor 

 

workshop v Centru textilního tisku Česká Lípa 
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Masopust 2020  

 

Petra Janů 
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Pavel Šporcl 

 

Plavci 
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Hana Zagorová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto Vít Černý | 2020 © Kultura Česká Lípa, p.o. 
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12. KULTURA DO KAPSY 2020 
 

 

Kultura do kapsy je název kulturního měsíčníku dříve vycházejícího pod názvem 

Českolipský kulturní kalendář. Měsíčník vychází od roku 2006, a to v nákladu 1 100 ks. 

Změna názvu přišla od prosince 2019 spolu se změnou designu. Je zdarma k dostání 

na třinácti distribučních místech po České Lípě. 

Kromě programu všech našich scén, tj. KD Crystal, Jiráskova divadla, hradu Lipý             

a Centra textilního tisku, zde mohou čtenáři nalézt i programy dalších inzerujících 

subjektů: 

Antonín Nevole: Kino Crystal 

Arbor – spolek pro duchovní kulturu z.s.: Lípa Musica, Kruh přátel hudby 

Církev československá husitská v Č. Lípě: Kostel Mistra Jana Husa v Městském parku 

Dům dětí a mládeže Libertin, p.o. 

Základní umělecká škola Česká Lípa, p.o. 

Městská knihovna, p.o. 

jazz klub U bílýho černocha, z.s. 

Vzhledem k zastavení kulturního života z obecně známých důvodů v několika měsících 
roku 2020, vyšlo v daném roce pouze šest čísel měsíčníku.   

 

 

BARBORA POLÁKOVÁ 

S KAPELOU 
18.9.2020, KD Crystal Česká Lípawww.cl-kultura.cz

ČECHOMOR - 
KOOPERATIVA TOUR 2020 

2.10.2020, KD Crystal Česká Lípawww.cl-kultura.cz

 

 


