
Výroční zpráva Kulturního spolku Čestice za rok 2010

IČO: 47255846
Registrace u MV ČR provedena dne 15.1.1993 pod č. VSC/1-17730/93-1

Kulturní spolek vznikl v roce 1992 a je zaregistrován u Ministerstva vnitra ČR 
od 15.1.1993. Kulturní spolek je dobrovolným sdružením občanů Čestic, 
okolních obcí a dalších zájemců, kterým záleží na rozvoji kulturního dění v obci, 
na stavu památek a na vzhledu obce. Spolek podporuje, zprostředkuje a 
organizačně zajišťuje konání kulturních akcí v obci.
Stěžejním úkolem Kulturního spolku je vydávání dvacetistránkového 
dvouměsíčníku „Čtení pro lidi“, který vychází od doby založení Kulturního 
spolku a informuje o dění v mikroregionu šumavské Podlesí, uvádí dětské práce 
ze soutěže „O čestický brambor“, zveřejňuje poezii i prózu místních autorů.
Součástí Kulturního spolku je ochotnický divadelní soubor, který funguje od 
roku 1994. V roce 1995 uvedl svoji první hru a od této doby každoročně 
nastuduje jednu novou hru.
Kulturní spolek může svou činnost provozovat díky dotaci Městyse Čestice, 
která činí ročně 15.000,- Kč. 

Kulturní spolek má 25 stálých členů a velké množství sympatizantů, kteří 
spolupracují se členy Kulturního spolku při společenských a kulturních akcích.

Výbor Kulturního spolku Čestice pracuje v tomto složení:

Předseda: ing. Jana Vlažná

Pokladní: Michaela Sluková

Člen výboru: Jan Zábranský

Přehled činnosti v roce 2010:

1) Vydávání dvouměsíčníku „Čtení pro lidi“
2) Nastudování divadelní hry Zdeňka Kozáka „Čáry báby Cotkytle aneb Tři 

zlaté zuby děda Vševěda“ a její uvedení v obci 2x a výjezdní představení 
3) Uspořádání malého divadelního festivalu na zámeckém nádvoří (ochotníci 

Ražice, Strakonice, Čestice)
4) Uspořádání 3 diskoték v průběhu roku
5) Pořádání koncertů skupin Abraxas. Metal Lexa rock, Glasswall, Akord, 

M-band, Elčovická dudácká muzika v rámci projektu „Zámecké hudební 
pohlazení“



6) Pořádání výstavy fotografií „Česticko včera a dnes“, ukázka starých 
řemesel a koncert skupiny Babouci v rámci projektu „Pouťový kulturní 
maratón“

7) Účast na divadelní přehlídce „Setkání“ ochotnických souborů ve 
Strakonicích

8) Spolupořádání dětské výtvarné a literární soutěže „O čestický brambor“
9) Pořádání adventních koncertů v rámci projektu „Krásný a klidný adventní 

čas“
10) Pořádání Adventního odpoledne na zámeckém nádvoří

Finanční zpráva:
Příjmy v roce 2010
Prodej časopisu Čtení pro lidi 12.166,00 Kč
Prodej knih      370,00 Kč
Vstupné divadla, koncerty 58.108,00 Kč
Příjem z účasti na „Setkání“   1.500,00 Kč
Dotace od městyse Čestice         15.000,00 Kč
Granty JčK 65.000,00 Kč
Úroky z účtu        91,02 Kč
Celkové příjmy            152.235,02 Kč

Výdaje v roce 2010
Poštovné     1.035,00 Kč
Poplatky ČS     1.588,00 Kč
Kancelářské potřeby   1.624,00 Kč
Občerstvení pro účastníky divadel a koncertů   7.489,00 Kč
Pronájem sálu   9.100,00 Kč
Kopírování      4.088,50 Kč
Materiál naše divadlo   3.892,00 Kč
Pronájem mobilního WC   1.980,00 Kč
Honorář pro divadla   2.850,00 Kč
Poplatky DILIA   1.732,50 Kč
Honoráře kapelám 72.000,00 Kč
Cestovné   1.827,00 Kč
Předvádění řemesel   3.000,00 Kč
Ostatní materiál   4.559,00 Kč
Topení kostel   2.000,00 Kč
Ozvučení koncertů   5.000,00 Kč
Odměna realizátorovi projektů   1.000,00 Kč
Tisk Čtení pro lidi 24.480,00 Kč    
Celkové výdaje               149.245,00 Kč



Výsledek hospodaření 2.990,02 Kč bude použit na dofinancování tisku časopisu 
Čtení pro lidi a rozvoj kulturních aktivit v obci.

Stav pokladny k 31.12.2010 4.507,00 Kč
Stav účtu k 31.12.2010         59.726,13 Kč

V Česticích dne 21.3.2011

Zpracovala: Ing. Vlažná




