Popis produkční činnosti, oprav a investic v areálu - Bojiště s.r.o.

Bojiště s.r.o. je nájemce areálu PKS Bojiště Trutnov od 1.4.2018.

1. Události uskutečněné v areálu od 1.4.2018:

Obscene Extreme Festival 2018
- pořadatel Obscene Extreme s.r.o., návštěvnost cca. 9000 lidí
- Bojiště s.r.o. nad rámec pronájmu areálu navíc zajišťovalo vinnou produkci
Trutnovské pivní slavnosti 2018
-pořadatel Bojiště s.r.o., návštěvnost cca. 1000 lidí
Promítání letního kina (sezóna 2019)
- provozovatel letního kina – Bojiště s.r.o., 14 filmových představení z 35mm promítacích
zařízení
- návštěvnost na jednotlivých filmových představeních se až na 2 případy pohybovalo mezi
110 – 180 diváky
- na dobrovolném vstupném vybrány prostředky těsně přesahující provoz kina, přebytky se
použili na drobné opravy v areálu
Koncert – Michal David (květen 2019)
- promotér a pořadatel koncertu Máša Agency s.r.o., návštěvnost necelé 3000 lidí
- Bojiště s.r.o. nad rámec pronájmu areálu po této akci zajišťovalo úklid areálu a přilehlého
okolí
Festival Kafe a Jazz 2019
- pořadatel Bojiště s.r.o., návštěvnost cca. 950 lidí (po oba dny festivalu)
Obscene Extreme Festival 2019
- pořadatel Obscene Extreme s.r.o., návštěvnost cca. 6000 lidí
- Bojiště s.r.o. nad rámec pronájmu areálu navíc zajišťovalo vinnou produkci, nemalou část
pivní produkce, úklid areálu a přilehlých pozemků po skončení akce a další drobné
doprovodné služby
Artu Kus Festival 2019
- promotér a pořadatel Bojiště s.r.o., návštěvnost cca. 2200 platících + 650 hostů

Punkovej večírek 2019 (15. ročník krkonošského punkrockového festivalu, tato událost
teprve proběhne v říjnu 2019)
- pořadatel Iják z.s. , předpokládaná návštěvnost cca. 850 lidí

2. Investice v areálu ze strany Bojiště s.r.o. nad rámec klasické údržby
Investice do areálu a materiálu v roce 2018 a 2019:
Opravy, stavební práce, malba
300 000
Kelímky, myčka
285 000
Údržba
120 000
Nákup Techniky
240 000
Nákup stanů
300 000
Propagace Bojiště a jeho produkce
(mimo Artu Kus)

550 000
1 795 000

Mimo tyto investice ještě Bojiště s.r.o. sehnalo od sponzorů a dárců peněžní dary v hodnotě
480.000,- Kč a také nepeněžní dary v podobě stavebních materiálů, podpory propagace, a
také např. dobrovolných brigád.
Další ušetřené náklady na provoz areálu či pořádání společenských akcí jsou také
výsledkem barterových dohod (např. Transport s.r.o. – Marius Pedersen, Kasper Dřevo a
další).

3. Investice v areálu ze strany Města Trutnova (vč. čerpání městské dotace na kulturu
pro produkci na Bojišti (pouze rok 2019)
Investice Města Trutnova do areálu 2018 a 2019:
Ploty
250 000
Krytina – střechy
250 000
Nový el. rozvaděč
50 000
550 000
Celkem:
200 000
Městské dotace na kulturu pro Bojiště s.r.o. (2019)

Návrhy investic a rekonstrukcí předkládá zástupcům města „Investiční komise pro areál PKS
Bojiště Trutnov“.
V této komisi jsou: místostarosta p.Tomáš Eichler, vedoucí odboru majetku města pí.
Štěpánka Musilová a za nájemce jednatel Bojiště s.r.o. p. Roman Dorňák.
Projektovou přípravu k návrhům investic na vlastní náklady dává dohromady Bojiště s.r.o.

4. Společenské události plánované na rok 2020
- Sezónní promítání letního kina (produkce Bojiště s.r.o.)
- uvedení muzikálů Starci na chmelu a Noc na Karlštějně (produkce S Promotion
s.r.o.,zámek Lednice)
- Festival Kafe a Jazz
- Obscene Extreme Festival
- Artu Kus Festival
- boulderové závody (lezecká exhibice s doprovodným programem)
- jednorázové koncerty pořádané externími promotéry (několik nabídek a termínů pro příští
rok je v jednání)

