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Motto: 
Ticho je vždycky součástí krásné hudby. Ticho je vždycky součástí krásného umění. 
Ticho je vždycky součástí krásného života.                       
(Robert Fulghum) 
 

 

ÚVOD 

 
Vážená paní radní, vážení páni radní, vážení přátelé i návštěvníci kulturních akcí v Letovicích, 
 
předkládáme výroční zprávu Městského kulturního střediska Letovice (dále MKS Letovice) 
za rok 2016.  
Ráda bych poděkovala našemu zřizovateli - Městu Letovice – za podporu a finanční 
příspěvky, díky kterým jsme mohli zrealizovat kulturní i společenská setkání nejen v rámci 
města Letovice, ale i pro širokou veřejnost v jeho blízkém okolí.  
 
Rok 2016 byl ve znamení oslav 80. výročí povýšení Letovic na město. V rámci Letovického 
kulturního léta jsme zrealizovali tři kulturní akce městského typu (Historický jarmark 
s kulinářskou soutěží O nejlepší letovickou sladkou či slanou kachli, Letovickou benátskou noc 
a Ahoj, léto!), se zájmem se setkaly promenádní koncerty na Masarykově náměstí i letní 
promítání na zámku Letovice.  Na tomto místě bych chtěla poděkovat také sponzorům či 
partnerům našich aktivit, kteří přispěli na odměny pro výherce soutěže Letovice-město, které 
mám rád (fotografická soutěž) i pro nejlepší 
a nejkreativnější cukráře letovické sladké/slané kachle. 
 
MKS Letovice má ve své správě také péči a údržbu obou svěřených budov. Zde je nutné 
opakovaně zdůraznit, že střecha a okenní výplně budovy kulturního domu na ul. Nová 71/1 
jsou v havarijním stavu. Obojí vyžadují kompletní rekonstrukci. Snažíme se udržet kvalitu 
nabízených kulturních pořadů na stávající úrovni, ale potýkáme se s technickými problémy 
nedostatečné výměny vzduchu v sále, ozvučením a osvětlením některých pořadů. 
Samostatnou kapitolu by si zasloužila oblast vysokých provozních nákladů na topení 
v zimním období.  
 
Cílem kolektivu zaměstnanců našeho střediska je, abychom pro veřejnost v Letovicích 
připravovali bohatý kulturní život, v knihovně zajímavé akce i knihy pro děti i dospělé a 
v informačním centru uspokojovali informační potřeby všech uživatelů. A také aby v našich 
obou budovách našli zázemí místní kreativní lidé, spolky a další organizace.  
 
Za MKS Letovice Mgr. Jana Trubáková, ředitelka  
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I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 
 
Název organizace: Městské kulturní středisko Letovice, příspěvková organizace 
Sídlo organizace: Nová 71/1, 679 61 Letovice, okres Blansko 
Identifikační číslo: 43420982 
Statutární zástupce: Mgr. Jana Trubáková 
E-mail:   info@mks-letovice.cz 
Webové stránky: www.mks-letovice.cz 
Telefonní číslo: 516 474 422, 774 497 437 
 
Zřizovatel organizace:  
Město Letovice, Masarykovo náměstí 19, 679 61 Letovice 
Nové znění zřizovací listiny s platností ode dne 31. 12. 2015 
 

II. VYMEZENÍ ČINNOSTI 

Městské kulturní středisko Letovice je příspěvkovou organizací zřízenou Městem Letovice.  

Předmětem hlavní činnosti MKS Letovice je kulturní činnost, výchovně vzdělávací činnost (kurzy), 
provozování Turistického informačního centra, budoucí činnost Místního památníku, tj. 
shromažďování a odborná správa hmotného dokladového materiálu, jeho ochrana jako kulturního 
dědictví města Letovice a blízkého okolí včetně prezentace formou výstav a stálých expozic a jeho 
využití ke kulturní a vzdělávací činnosti. 

Účelem MKS Letovice je také zajišťování společenských a volnočasových služeb. 

V rámci města Letovice je pořadatelem, organizátorem a koordinátorem různých kulturních akcí: 
 veřejné předvedení autorských děl (divadelní představení, koncerty, výstavy), 
 poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb ve smyslu zákona 

č. 257/2001 Sb. (knihovní zákon) provozováním Městské knihovny Letovice a knihoven 
v místních částech Letovic – Místní knihovny v Dolním Smržově, Novičí, Kladorubech, 
Kochově, Podolí, Zábludově, Chlumu, Třebětíně a nově od září 2016 také opět v Jasinově. 
Knihovna v Meziříčku má pozastavenou činnost, 

 vydávání periodického tisku ve smyslu zákona č. 81/1966 Sb. a neperiodických publikací dle 
zákona č. 37/1995 Sb. a poskytování placené reklamy a inzerce v těchto tiskovinách, 

 vzdělávací a poznávací činnosti včetně zajištění návštěv divadelních představení, kulturních 
památek, výstav aj., 

 příspěvková organizace je zřizovatelem Pěveckého sboru Carpe diem, Smíšeného pěveckého 
sboru Bohuslava Martinů a mažoretkových skupin VO CO GOU. 

 
V rámci zřizovatelské funkce MKS Letovice spolupracuje s uvedenými soubory při zajištění prostor 
pro činnost v rámci a možnostech zařízení spravovaných MKS Letovice a spravuje finanční 
prostředky, které soubory získají jako dotace od Města Letovice a jiných orgánů a organizací, od 
sponzorů a z jejich vlastní činnosti. 

mailto:info@mks-letovice.cz
http://www.mks-letovice.cz/
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Zřizovatel povoluje příspěvkové organizaci následující doplňkové činnosti za účelem lepšího 
využívání hospodářských možností a odbornosti svých zaměstnanců. 
Doplňková činnost nesmí narušovat a omezovat plnění hlavního účelu a předmětu činnosti 
příspěvkové organizace a musí být sledována odděleně.  
 
Živnostenské oprávnění č. 1: 
Předmět podnikání: Hostinská činnost 
Druh živnosti:     Ohlašovací řemeslná  
 
Živnostenské oprávnění č. 2:   
Předmět podnikání:   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  
 Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků  
 Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení  
 Fotografické služby  
 Překladatelská a tlumočnická činnost  
 Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních 

produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí  
Druh živnosti:    Ohlašovací volná 
 

III. BUDOVY MĚSTSKÉHO KULTURNÍHO STŘEDISKA LETOVICE 
 
Vlastníkem obou budov Městského kulturního střediska Letovice je Město Letovice. Kulturní dům 
se nachází na ul. Nová 71/1 v Letovicích. Podřízenou složkou jsou Městská knihovna v Letovicích a 
Turistické informační centrum; obě střediska sídlí nedaleko centra Letovic, na ul. Tyršova 336/2. 
 
Činnost MKS Letovice nabízí možnost širokospektrální programové nabídky s cílovým zaměřením na 
všechny věkové, zájmové a sociální skupiny. 
 
Současný stav: 
 neuspokojivý exteriér a technický stav budovy kulturního domu (z roku 1909) na ul. Nová 
71/1 – nutná rekonstrukce střechy včetně nového železobetonového věnce nad horním sálem, 
výměna oken s původním vzhledem s půlkruhy nad okny včetně nové fasády, funkční 
vzduchotechnika v obou společenských sálech, výměna elektroinstalace, vodoinstalace aj. 
odborné práce, 
 nutná estetizace a modernizace interiéru kulturního domu, 
 pro obě budovy zřízení bezbariérových vstupů jak do přízemí, tak do 1. nadzemního podlaží 

(v kulturním domě je bezbariérový přístup do společenských sálů, do 1. nadzemního podlaží 
není). 
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V budově kulturního domu se nachází: 
 v přízemí: 

o dolní společenský sál s kapacitou 288 sedících diváků včetně galerie v poschodí 
o horní společenský sál s kapacitou 288 sedících diváků bez galerie 
o oboustranné jeviště o velikosti 6 x 6 m s pevnou parketovou podlahou 
o v přízemí je pracovna kulturní pracovnice (předprodej vstupenek) 

 v 1. nadzemním podlaží:  
o galerie nad dolním společenským sálem má kapacitu 57 diváků 
o kancelář ekonomky/personalistky organizace, ředitelky organizace 
o pracovna elektro údržbáře 
o byt domovníka je v 1. NP, v současné době obýván interní pracovnicí, uklízečkou 

pro kulturní dům 
 

V přízemí i v 1. nadzemním podlaží jsou klubovny č. 1 - 5 pro volnočasovou zájmovou 
a přednáškovou činnost; klubovny slouží také jako šatny pro účinkující. V přízemí se také nacházejí 
provozní místnosti kulturního domu (depozitář, sklady). Půdní i sklepní prostory jsou v současné 
době zcela nevyužité, jsou v předrekonstrukčním stavu. 
 
Kulturní dům je vybaven touto osvětlovací technikou: 

 hlediště pravá a levá strana 3x FHR 1000,  
 pravý-levý portál FHR 1000 2 ks,  
 podmostová baterie 7x COR 200, 2x CHR 500,  
 6 ks RGB PAR. 

Scénová baterie 6 ks AHR 1000, následuje horizontální baterie 4 ks AHR 1000 – regulace osvětlení  
1 ks regulační pult RMP 40 – DIT, 1 ks LED Controler RGB W4C. 
Pro koncertní i divadelní představení je možné využít ozvučovací techniku 2 x Satelit RC 2 x 500 W, 
plus subwoofer 1000 W a další. 
 
V budově na ul. Tyršova2 (budova z roku 1906 dříve základní škola, od roku 1993 do roku 2012 zde 
působilo Biskupské gymnázium Letovice, od roku 2011 zde sídlí obě oddělení knihovny a TIC) se 
nachází: 

 v přízemí budovy jsou prostory Městské knihovny Letovice, oddělení pro dospělé čtenáře, 
oddělení pro děti a mládež, čítárna/výstavní místnost, provozní místnost knihovny 
a Turistické informační centrum 

 je zde také byt domovnice budovy 
 v přízemí je k dispozici pro využití volného času tělocvična, která je hojně využívána širokou 

veřejností 

 v 1. nadzemním podlaží jsou v současné době v pronájmu prostory Mateřské centrum 
Domeček, kurzy cizích jazyků, zkušebna kapely PALETA BAND, zkušebna obou pěveckých 
sborů MKS Letovice, místních skautů, kurz volnočasových aktivit (patchwork), třída (bývalá 
kreslírna) slouží jako místo pro cvičení jógy. 

 
V obou budovách je návštěvníkům k dispozici WiFi. 
 
V roce 2016 proběhly průběžné i větší opravy na obou budovách, vnitřních prostorách  
i modernizaci vybavení. 
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V budově kulturního domu došlo např. k: 
- opravě soklů (podezdívek) okolo domu včetně vnitřní části na dvoře; v průčelí budovy 

pak oplechování hrany nad podezdívkou 
- opravě venkovních omítek budovy v prostoru dvorku  
- opravě zděného plotu včetně omítek a nové pokrývky střešními taškami na horní ploše 

plotu 
- odvezení stavební sutě z prostoru zahrady  
- instalaci střešního vikýře pro bezpečný vstup revizního technika k „živému“ hromosvodu 
- opravě místnosti šatny pro návštěvníky (rekonstrukce a nový nátěr vydávacího prostoru 

v šatně včetně pultu, výmalba, nové obložení keramickými dlaždicemi okolo obvodu 
místnosti šatny) 

- opravě ventilů ústředního topení v části budovy 
- výmalbě šatny, pracovny kulturní pracovnice, vstupního prostoru do kulturního domu,  
- nátěru fasádní barvou vstupu do budovy 
- pořízení nového světelného panelu s názvem naší organizace nad vchodem do 

kulturního domu 
- rozšíření elektronického zabezpečovacího zařízení o pracovnu ředitelky, kulturní 

pracovnice a ekonomky organizace. 
 
V budově na ul. Tyršova 2 došlo např. k: 

- opravě zdi s nahozením nové omítky u tělocvičny 
- opravě plynového kotle v 1. podlaží 
- opravě sprchového koutu u tělocvičny 
- výměně pohybových světelných čidel u zadního vchodu a u vstupu do tělocvičny 
- instalatérským pracím – např. oprava odpadu na WC, oprava a výměna pisoárů, výměna 

splachovadel na chlapeckém WC - 1. podlaží 
 
V roce 2016 jsme zahájili etapu postupné výměny obyčejných žárovek za úsporné LED žárovky. 

IV. PERSONÁLNÍ OBLAST 
 
V plánu na rok 2016 bylo 10,75 pracovních úvazků, 12 interních zaměstnanců. Přestože došlo 
v průběhu roku k personálním změnám, plán pracovních úvazků byl dodržen.  
 
Kulturní dům: 
Ředitelka – 1,0 úvazek 
Ekonomka-účetní/personalistka – 1,0 úvazek 
Kulturní pracovnice – 1,0 úvazek 
Domovník – 0,75 úvazek 
Uklízečka – 1,0 úvazek 
Elektro údržbář/technický pracovník – 1,0 úvazek (od 1. 1. 2016) 
 
Městská knihovna Letovice: 
Vedoucí knihovny – 1,0 úvazek 
Knihovnice dospělé oddělení – 1,0 úvazek 
Knihovnice oddělení pro děti a mládež – 0,5 úvazek 
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Domovnice – 1,0 úvazek 
Uklízečka – 0,5 úvazek 
 
Turistické informační centrum: 
2 pracovnice – obě 0,5 úvazek (z toho jedna pracovnice + 0,5 úvazek v knihovně v dětském 
oddělení) 
 
Od 1. 1. 2016 byl na základě výběrového řízení přijat do pracovního poměru David Bohatec, 
zaměstnanec na pracovní pozici elektro údržbář/technický pracovník, který vykonává svou činnost 
pro obě naše budovy.  
 
K personální změně došlo k 29. 2. 2016, kdy ukončila pracovní poměr pracovnice úklidu Dita 
Bohatcová (0,5 pracovního úvazku) pro budovu Tyršova 2. Nová pracovnice, Lenka Páralová, se 
stejným pracovním úvazkem nastoupila k 1. 3. 2016.  
 
K 31. 7. 2017 v TIC/dětském oddělení knihovny ukončila pracovní poměr Mgr. Barbora Bolomská, 
na její místo nastoupila od 1. 8. 2016 Valentina Grygarová. 
 
K 30. 11. 2016 ukončila pracovní poměr Pavla Bartáková, ekonomka/účetní-personalistka. 
Výběrovým řízením byla vybrána Bc. Jana Zemánková s nástupem od 1. 1. 2017. Na dobu 1. – 31. 
12. 2016 tuto pracovní pozici zastávaly Zdeňka Tischerová (účetnictví organizace) a Jana Hejlová 
(mzdové účetnictví a personalistika). 
 
Na všechna uvolněná pracovní místa byla vypsána výběrová řízení. 
 
Počet externích zaměstnanců v roce 2016: 

- dohody o provedení práce – 17 osob 
- dohody o pracovní činnosti – 17 osob 

 

 Plnění 

Mzdy celkem v tis. Kč             2 534 532,00 

OON celkem v tis. Kč 147 067,00 

Odvody zdravotní v tis. Kč 226 867,00 

Odvody sociální v tis. Kč 630 232,00 

  

Celkem v tis. Kč 3 538 698,00 

 
V červenci 2016 proběhlo soudní řízení s bývalým ředitelem MKS Letovice, Jiřím Palánem, který byl 
pravomocně odsouzen. Byla mu soudem nařízena náhrada škody v plné výši, kterou MKS Letovice 
způsobil. 
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V. LOGOTYP ORGANIZACE, WEBOVÉ STRÁNKY ORGANIZACE 
 

V logotypu MKS Letovice se v horní části snoubí hudební i divadelní atributy, 
v dolní části pak atribut městského znaku (zkřížené ostrve) a architektonické 
dominanty města. 
 
Logo MKS Letovice slouží jako výrazná, originální a konkurenceschopná značka.  
Všechna střediska MKS Letovice včetně sborů a mažoretek využívají tento 

společný logotyp. Od logotypu MKS Letovice se odvíjí také celková grafika nových webových 
stránek (od 4. 1. 2016), vizitek a hlavičkového papíru. Do budoucna by tato grafika měla také 
dotvářet orientační a navigační systém v budovách i v kyberprostoru. 
 
S účinností od 31. 12. 2015 k názvu Městské kulturní středisko Letovice je Dodatkem 
ke Zřizovací listině doplněna forma organizace – příspěvková organizace. Od února 
2016 jsou pak všechny propagační materiály označovány jedinečným QR kódem naší 
organizace. 

VI. ČINNOST JEDNOTLIVÝCH SLOŽEK ORGANIZACE 
 

a) Kulturní dům 
- Pěvecký sbor Carpe diem, Smíšený pěvecký sbor Bohuslava Martinů 
- mažoretkové skupiny VO CO GOU 

b) Městská knihovna Letovice 
c) Turistické informační centrum 

 
KULTURNÍ DŮM - přehled realizovaných akcí v roce 2016: 

 

Datum Akce Počet 
návštěvníků 

Poznámka 

LEDEN    

7. 1. Novoroční koncert 85 + 32 abonentů 

10. 1. Tříkrálový koncert cca 150 Kostel sv. Prokopa 

13. 1. Taneční kurzy 60 (30 párů) 

20. 1. Taneční kurzy 60 (30 párů) 

22. 1. Skety – koncert jazz 76 Sál ZUŠ Letovice 

23. 1. Poslední aristokratka 131 DS E. Vojana Brněnec 

27. 1. Taneční kurzy 60 (30 párů) 

ÚNOR    

3. 2. Taneční kurzy 60 (30 párů) 

4. 2. Ing. Tomáš Přibyl cca 60 Beseda - astronautika 

10. 2. Taneční kurzy 60  

11. 2. Hrbáč  23 Divadlo Exulis Brno 

16. 2. Taneční kurzy - pokračování 28 (14 párů) 

17. 2. Cellománie – koncert KPH 11 + 32 abonentů 

18. 2. Malostranská pohádka 218  
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Datum Akce Počet 
návštěvníků 

Poznámka 

21. 2. Zájezd do divadla - Edith 51 Mahenovo div. Brno 

23. 2. Jiří Kolbaba - Bali 312 Cestopisná beseda 

25. 2. Taneční kurzy - pokračování 28 (14 párů) 

27. 2. Dětský karneval cca 220  

BŘEZEN    

3. 3. Do ložnice vstupujte jednotlivě 345 DS Háta Praha 

4. 3. Voila! – koncert jazz 97 sál ZUŠ 

10. 3. Taneční kurzy - pokračování 28 (14 párů) 

11. 3. Petra Janů s kapelou 326 koncert 

12. 3. Jarní dílničky s Š. Trubákovou cca 50  

15. 3.  Vlastimil Vondruška 83 beseda 

16. 3. Křest knihy Letovice 1936-2016 cca 60  

16. 3. Camerata Brunae – koncert KPH 12 + 32 abonentů 

17. 3.  Taneční kurzy - pokračování 28 (14 párů) 

22. 3. Ivo Šmoldas – talk show 219  

DUBEN    

15. 4. Růže pro Algernon 102 Divadelní představení 

20. 4. Klavírní recitál Olgy Punko 9 + 32 abonentů 

29. 4. Past na myši 290 DS Nahoď Vranová 

KVĚTEN    

5. 5.  Jarní koncert pěveckých sborů cca 60  

6. 5. Malina-Liška-Nejtek – koncert jazz 42 sál ZUŠ 

6. 5. Vzpomínková slavnost k výročí 
ukončení II. sv. války s lampionovým 
průvodem 

cca 180 Kostel sv. Prokopa, 
památník U koupaliště, 
areál hasičské zbrojnice 

13. 5.  Manželský čtyřúhelník 207 Divadelní představení 

18. 5. „Barock“ – koncert KPH 26 + 32 abonentů 

19. 5. Tři čuníci nezbedníci 207 Divadlo Radost Brno 

22. 5. X. nesoutěžní přehlídka mažoretek 704 VO CO GOU a další 

26. 5. Jiří Pavlica a Hradišťan 280 Koncert 

ČERVEN    

5. 6. Národní festival neprof. orch. 
komorní hudby 

cca 80 Koncert 

9. 6.  Krajina starých sídel cca 50 Výstava s vernisáží 

11. 6. Historický jarmark s kulinářskou 
soutěží O nejlepší letovickou sladkou 
či slanou kachli 

498 + cca 
300 

Zámek Letovice 

26. 6. Promenádní koncert VDO + 
mažoretky VO CO GOU 

cca 350 Masarykovo nám. 

ČERVENEC    

10. 7.  Promenádní koncert S.E.N. Petrovice cca 120 Masarykovo nám. 

16. 7. Letovická benátská noc 524 + 300 Areál SDH Letovice 

24. 7.  Promenádní koncert - Rocky Eagles 
After 

cca 100 Masarykovo nám. 
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Datum Akce Počet 
návštěvníků 

Poznámka 

26. 7. Kinematograf bratří Čadíků –  
Sedmero krkavců 

cca130 Zámek Letovice 

27. 7. Kinematograf bratří Čadíků –  
Život je život 

cca 23 Zámek Letovice 

28. 7. Kinematograf bratří Čadíků –  
Gangster Ka 

cca 50 Zámek Letovice 

29. 7. Kinematograf bratří Čadíků –  
Gangster Ka Afričan 

cca 50 Zámek Letovice 

SRPEN    

14. 8. Promenádní koncert - Rockfór cca 60 Masarykovo nám. 

27. 8. „Ahoj, léto!“ 335 + 250 Areál SDH Letovice 

29. 8.  Biograf láska - Padesátka 62 Zámek Letovice 

30. 8. Biograf láska – Jak básníci čekají na zázrak 87 Zámek Letovice 

ZÁŘÍ    

2. 9. Letovice, náš domov cca 60 Beseda 

9. 9. Shirley Valentine 342 Divadelní představení ADF 
Praha 

15. 9. Toulky českou minulostí 37 Beseda s ČRo Brno 

16. 9. Letovice – město, které mám rád cca 60 Výstava s vernisáží 

21. 9. Běh zámeckým parkem 141 závodníků cca 300 celkem 

30. 9. Čaje o páté 27 Taneční i poslechové 
odpoledne 

ŘÍJEN    

5. 10. Letovice, náš domov cca 60 Beseda 

7. 10. Vít Křišťan Trio – koncert jazz 23 Sál ZUŠ 

11. 10 Morava – země neznámá 25 Beseda ČRo Brno 

12. 10.  Inspirace šansonem- P. Malásek 33 + 30KPH Koncert KPH 

14. 10. Blbiny z ústní dutiny (J. Suchánek + P. 
Štross) 

10 Talk show 

20. 10. Čaje o páté 7 Taneční i poslechové 
odpoledne 

21. 10. Letovice v obrazech cca 90 Výstava s vernisáží 

22. 10. Dámský klub s módní přehlídkou 58 Secondhand Mish Mash 
Boskovice a Sestry 
Chalupovy 

27. 10. Romantický víkend  50 Divadelní představení 

LISTOPAD    

2. 11. Španělská romance – koncert KPH 6 + 30 KPH 30 abonentů 

4. 11. Jiří Kolbaba - Island 218 Cestopisná beseda 

12. 11. Jakub Smolík s kapelou 272 Koncert 

16. 11. Letovice, náš domov cca 60 Beseda 

18. 11. Čaje o páté 26 Taneční i poslechové 
odpoledne 

24. 11. O pejskovi a kočičce 139 Divadelní představení 
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Datum Akce Počet 
návštěvníků 

Poznámka 

25. 11.  Rodina je základ státu 165 DS Velké Opatovice 

26. 11. METAL MIDNIGHT vol. III 114 Hard-rock. koncert 

27. 11. Zpívání u vánočního stromu 500 Masarykovo nám. 

PROSINEC    

2. 12. Čaje o páté 15 Taneční i poslechové 
odpoledne 

3. 12.  Adventní dílničky s Květinovkou, 
vazárnou Letovice 

cca 50 Tvořivá dílna pro veřejnost 

8. 12. Pocta baroku – koncert KPH 0+30 KPH 30 abonentů 

9. 12. Letovice, náš domov cca 70 Beseda 

13. 12. Václav Hudeček a Lukáš Klánský 120 Koncert 

18. 12. Blue Star – Modrá hvězda Vánoc 39 Koncert 

 Celkem platících návštěvníků 10 474 + 1 010 neplatících (např. 
děti) 

 

Prostory kulturního domu byly v roce 2016 pronajaty cizím subjektům celkem 76x. 

 

Pravidelné akce v kulturním domě: 

Pondělí: 

14.30 – 16.30 hod.       VO CO GOU -  přípravka, vedoucí R. Bulová – sál 

17.00 – 18.00 hod.       Cvičení ženy, E. Štěrbová – sál 

 

Úterý: 

14.30 – 16.00 hod.        VO CO GOU I., vedoucí M. Křížová - sál        

16.30 – 18.30 hod.        VO CO GOU III., vedoucí B. Ondráčková – sál 

 

Středa: 

15.30 – 16.30 hod.        Cvičení NSZdP – sál 

 

ČINNOST PĚVECKÝCH SBORŮ 

MKS Letovice je zřizovatelem tří souborů zájmové umělecké činnosti. V rámci zřizovatelské funkce 
zajišťujeme pro soubory účetnictví (každý soubor má své středisko, kde jsou vedeny náklady a 
příjmy, včetně vyúčtování příspěvků na činnost a granty). 
 
Souborům zajišťujeme podmínky pro jejich činnost:  
Pěvecké sbory Carpe diem a Sbor Bohuslava Martinů zkoušejí ve třídě v budově na ul. Tyršova 2: 

 Úterý 16.30-18.00 hod. Smíšený sbor Bohuslava Martinů (hlavní sbormistr Miloslav Krejsa) 

 Úterý 18.00-20.30 hod. Carpe diem (sbormistr Mgr. Karel Pecháček) 
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Přehled kulturní činnosti pěveckých sborů v roce 2016: 
 

a) Carpe diem: 
 

Datum Akce Místo vystoupení 

LEDEN   

 Zpěv na Ekumenickém shromáždění Modlitebna Církve Bratrské Letovice 

10. 1. Tříkrálový koncert pěveckých sborů Kostel sv. Prokopa, Letovice 

BŘEZEN   

 Zpěv na Velký pátek Kostel sv. Prokopa, Letovice 

 Zpěv na Velký pátek Kostel Boskovice 

KVĚTEN   

5. 5. Jarní koncert pěveckých sborů Kulturní dům Letovice 

ČERVEN   

 Choltický festival pěveckých sborů Choltice 

18. 6. Pouť Unín Unín 

ČERVENEC   

 Zpěv na poutní slavnosti Meziříčko 

 Zpěv na poutní slavnosti Letovice 

ZÁŘÍ   

24. 9. Vše o Evropě (setkání zástupců  
partnerských měst Letovic) 

Zámecká jízdárna letovického zámku 

ŘÍJEN   

22. 10. Festival – Klimkovický podzim Klimkovice 

LISTOPAD   

27. 11. Rozsvěcení vánočního stromu –  
zpívání u vánočního stromu 

Masarykovo nám. Letovice 

PROSINEC   

17. 12. Adventní koncert Chrastavec 

28. 12. Vánoční koncert Unín 

 
b) Smíšený pěvecký sbor Bohuslava Martinů: 

 

Datum Akce Místo vystoupení 

LEDEN   

10. 1. Tříkrálový koncert Koncert sv. Prokopa, Letovice 

BŘEZEN   

20. 3. Pašije  Kostel sv. Prokopa, Letovice 

25. 3. Pašije   Kostel sv. Prokopa, Letovice 

KVĚTEN   

5. 5. Jarní koncert KD Letovice 

15. 5. Zpěv na poutní slavnosti Třebětín 

ČERVENEC   

3. 7. Zpěv na poutní slavnosti Kostel sv. Prokopa, Letovice 

LISTOPAD   
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20. 11. Zájezd do Ždánic Kostel 

PROSINEC   

24. 12. Půlnoční zpěv  Kostel sv. Prokopa, Letovice 

 

ČINNOST MAŽORETKOVÝCH SKUPIN VO CO GOU 

PŘÍPRAVKA 
- předškolačky od 5 let + 1. třída 
- vedoucí Kamila Nováková 
- zkoušky ve čtvrtek 15.00 – 16.30 hodin, tělocvična budova na Tyršově 2 
 
 VO CO GOU I 
- 2. - 3. třída 
- vedoucí Renáta Bulová 
- zkoušky v pondělí 14.30 – 16.00 hodin, kulturní dům 
 
 VO CO GOU II 
- 4. - 5. třída 
- vedoucí Magdaléna Křížová 
- zkoušky v úterý 14:30 - 16:00 hodin, kulturní dům 
  
VO CO GOU III 
- 6. - 8. třída 
- vedoucí Dagmar Procházková, Eva Jurnečková, Vendula Šmídlová 
- zkoušky ve čtvrtek 16.30 – 18.00 hodin, tělocvična budova na Tyršově 2 
 
 VO CO GOU IV 
- od 9. třídy 
- vedoucí Barbora Brožková, Radka Kšicová 
- zkoušky v úterý 16.30 – 18.00 hodin, kulturní dům 

Přehled činnosti VO CO GOU v roce 2016: 

Datum Akce Město, obec Mažoretková skupina 

LEDEN    

16. 1.  Ples Paleta Letovice III 

22. 1. Ples Knínice III 

23. 1.  Ples Vážany III 

ÚNOR    

6. 2.  Farní ples Letovice III 

12. 2.  Ples Kozárov III 

13. 2.   Ples Míchov III 

27. 2.  Soutěž – Kunštát Kunštát I, II, III 

BŘEZEN    

19. 3.  Ples – sportovci Letovice III 
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Datum Akce Město, obec Mažoretková skupina 

DUBEN    

2. 4. Soutěž Bno I, II, III 

KVĚTEN    

5. 5. Lampionový průvod Letovice I, II 

6. – 9. 5. Chelmno Polsko III 

22. 5.  X. Nesoutěžní přehlídka Letovice Letovice Přípravka, I, II, III 

28. 5.  Hasiči Obůrka I, III 

ČERVEN    

11. 6.  Historický jarmark s kulinářskou  
soutěží O nejlepší letovickou kachli 

Letovice, zámek Přípravka, I, II, III 

18. 6.  BiGy Fest  Letovice I, II, III 

18.-19. 6. Fotbalový cup Městečko Trnávka II, III 

24. – 26. 6.  Soustředění  Brumov III 

26. 6.  Promenádní koncert VDO ZUŠ Letovice a Letovice Přípravka, I, II, III 

SRPEN    

28. 8.  Dožínky Vísky I, II, III 

ZÁŘÍ    

10. 9. Hasiči Holešín III 

14. 9.  Oslava výročí MSŠ Letovice Letovice I, II 

17. 9. Přehlídka Hradec Králové I, II, III 

24. 9.  Vše o Evropě – na zámku Letovice Přípravka, I, II, III 

ŘÍJEN    

1.10. Svatba Letovice Přípravka, I, II, III 

LISTOPAD    

12. 11. Soutěž Lanškroun I, II, III 

PROSINEC    

5. 12. Mikuláš – SDH Letovice Letovice II, III 

 
Na programech, které soubory připravují a prezentují zejména v budově kulturního domu, jim MKS 

zajišťuje jak předprodej vstupenek a propagaci, tak technické i personální zázemí.  

Spolky byly kromě svých vlastních aktivit zapojovány také do další kulturní činnosti MKS a podílely 

se tak velkou mírou na kulturních aktivitách ve městě. 

MĚSTSKÁ KNIHOVNA LETOVICE  

ODDĚLENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ – PŘEHLED AKCÍ 2016 
 

Datum Název akce Kdo Dětí 

1. 2. – 30. 11.  Duhové čtení – celoroční čtenářská hra Čtenáři knihovny 24 

1. 2. – 31. 5.  Se šnekem Krasíkem do Moravského 
krasu – projekt  

Čtenáři knihovny, žáci družiny ZŠ 
Komenského, děti z MŠ 
Komenského a MŠ Třebětín 
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Datum Akce Město, obec Mažoretková skupina 

Leden     

Leden – po 
celý měsíc 

Baobab nás baví - výstavka knih 
z nakladatelství Baobab 

Návštěvníci knihovny  

21. 1. Kouzelná baterka – čtení na 
pokračování a výtvarné tvoření 

Družina ZŠ Komenského, 1. 
třídy, p. uč. Čechurová 

29 

Od 25. 1.  Kouzelná baterka – výstava dětských 
výtvarných prací žáků 1. B a 1. C 

Návštěvníci knihovny  

Od 25. 1.  Našlo se v knihách  - výstava knižních 
záložek zapomenutých v knihách našimi 
čtenáři 

Návštěvníci knihovny  

Únor     

Únor – po celý 
měsíc 

Indiánské příběhy – výstavka knih Návštěvníci knihovny  

Únor – po celý 
měsíc 

Indiánské hrátky – dopis psaný 
indiánským písmem, vědomostní kvíz a 
výroba papírového totemu 

Návštěvníci knihovny 12 

18. 2. Indiánské hrátky – vzdělávací program 
pro ZŠ Sulíkov 

Žáci ZŠ Sulíkov 17 

25. 2.  Dobrodružství šneka Krasíka – čtení na 
pokračování a výtvarné tvoření 

Družina ZŠ Komenského, 1. 
třídy, p. uč. Čechurová 

30 

26. 2.  Beseda Indiáni prérií ZŠ Komenského  - třída 1. P 
 

5 

Březen     

Březen – po 
celý měsíc 

Se šnekem Krasíkem do Moravského 
krasu - výstavka knih 

Návštěvníci knihovny  

Březen – po 
celý měsíc 

Březen – měsíc čtenářů – čtenářská 
amnestie, registrace nových čtenářů 
zdarma 

Čtenářská amnestie 11 

Nově přihlášení čtenáři 12 

Březen – do 
20. 3.  

Anketa SUK – hlasujeme v anketě o 
nejoblíbenější dětskou knihu roku 2015 

Návštěvníci knihovny 2 

14. 3.  Poprvé do knihovny - seznámení 
s knihovnou pro první třídu, O modrém 
světle 

ZŠ Komenského – 1. B 
Třídní učitelka E. Mahútová 

22 

15. 3.  Poprvé do knihovny - seznámení 
s knihovnou pro první třídu, O modrém 
světle 

ZŠ Komenského – 1. C 
Třídní učitelka L Šlesingrová 

22 

16. 3.  Poprvé do knihovny - seznámení 
s knihovnou pro první třídu, O modrém 
světle 

ZŠ Komenského – 1. A 
Třídní učitelka R. Vaculová 

25 

17. 3.  Poprvé do knihovny - seznámení s knihovnou 
pro první třídu, O modrém světle 

ZŠ Komenského – 1. D 
Třídní učitelka I. Ježová 

17 

Datum Akce Město, obec Mažoretková skupina 

18. 3.  Foto den: Hrdinou z obálky Návštěvníci knihovny 28 
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31. 3.  Dobrodružství šneka Krasíka – čtení na 
pokračování a výtvarné tvoření 

Družina ZŠ Komenského, 1. 
třídy, p. uč. Čechurová 

22 

Duben 2016    

Duben – po 
celý měsíc 

Krásné knihy Daniely Krolupperové – 
výstavka knih 

Návštěvníci knihovny  

Duben – po 
celý měsíc 

Dobrodružství šneka Krasíka – vyrábíme 
maxi šneka – výtvarné tvoření 

Návštěvníci knihovny 6 

7. 4.  Beseda se spisovatelkou  
Danielou Krolupperovou 

ZŠ Komenského – 1. A a 1. D 42 

7. 4.  Beseda se spisovatelkou Danielou 
Krolupperovou 

ZŠ Komenského – 1. B a 1. C 44 

26. 4.  Dobrodružství šneka Krasíka – beseda  MŠ Komenského 13 

Květen 2016    

Květen – po 
celý měsíc 

Neztraťte se v Labyrintu – výstavka knih 
z nakladatelství Labyrint 

Návštěvníci knihovny  

Květen – po 
celý měsíc 

S Raketou nemá nuda šanci - 
prezentace časopisu Raketa a společné 
tvoření 

Návštěvníci knihovny  

Květen – po 
celý měsíc 

Hravé záložky – oživení knih 
prostřednictvím záložek se vzkazy 

Návštěvníci knihovny 9 

5. 5.  Dobrodružství šneka Krasíka – čtení na 
pokračování a výtvarné tvoření 

Družina ZŠ Komenského, 1. 
třídy, p. uč. Čechurová 

30 

6. 5.  Dobrodružství šneka Krasíka – beseda ZŠ Komenského  - třída 1. P 6 

12. 5.  Dobrodružství šneka Krasíka – beseda MŠ Třebětín – mladší děti 22 

12. 5.  Dobrodružství šneka Krasíka – beseda MŠ Třebětín - předškoláci 24 

19. 5.  Beseda Indiáni prérií ZŠ Komenského  - třída 2. P 12 

20. 5.  Beseda Indiáni prérií ZŠ Komenského  - třída 4. A 27 

Červen     

Červen – po 
celý měsíc 

Prázdniny za rohem - výstavka knih Návštěvníci knihovny  

2. 6.  Příšerné příběhy strýce Montaguea – 
čtení a výtvarné tvoření 

Družina ZŠ Komenského, 1. 
třídy, p. uč. Čechurová 

30 

9. 6.  Poprvé do knihovny – zakončení 
projektu, slavnostní čtenářský slib 

ZŠ Komenského – 1. A, 1. B 44 

9. 6.  Poprvé do knihovny – zakončení 
projektu, slavnostní čtenářský slib 

ZŠ Komenského – 1. C, 1. D 42 

17. 6.  Beseda Indiáni prérií ZŠ Komenského  - třída 4. A 19 
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Datum Akce Město, obec Mažoretková skupina 

Červenec - 
srpen  

   

1. 7. – 31. 8.  Prázdniny v knihovně – povídání se 
čtenáři, příprava knihovny na školní rok 
2016/2017 a seznámení se čtenáři 

Návštěvníci knihovny 37 

Září     

1.9.  Vyhlášení literární soutěže „Jižní 
Morava čte“ 

Návštěvníci knihovny  

27. 9.  Beseda v ZUŠ na téma „ Brněnské 
pověsti“ 

ZŠ Komenského – 3. třídy 45 

Říjen    

1. 2. – 30. 11.  Duhové čtení – celoroční čtenářská hra 
stále pokračuje 

Návštěvníci knihovny 24 

11. 10. Beseda a čtení s dětmi z knihy 
„Zatoulané štěňátko“ 

Žáci I. P. ZŠ Komenského 9 

25. 10. Beseda s Adolfem Dudkem MŠ Třebětín 39 

Listopad    

1.11.-7. 11. Vyhodnocení nejlepších prací soutěže 
„Jižní Morava čte“ 

Čtenáři knihovny 18 

30. 11. Vyhodnocení čtenářské soutěže 
„Duhové čtení“ 

Čtenáři knihovny 24 

Prosinec    

 5. 12.  Mikuláš v knihovně – zábavný program 
pro menší děti s nadílkou humoru, 
četby a dárků (malá dílna) 

Návštěvníci knihovny 29 

8. 12.  Beseda s I.P. – čtení ukázky z knihy 
Medvídek PÚ, nafukujeme balónky pro 
oslíka Íjáčka 

Návštěvníci knihovny s 
rodiči 

 6 

20. 12. Beseda se III. B. – Čtení ukázky z knihy 
Nové Mikulášovy průšvihy, test, kvíz a 
křížovka na dané téma 

Žáci III. ZŠ Komenského 30 

CELKEM:  Besedy, pořady, soutěže - 51 Návštěvníci: 909 
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ODDĚLENÍ PRO DOSPĚLÉ ČTENÁŘE – PŘEHLED AKCÍ 2016 
 

Datum Název akce 

Leden  

 ZÁHADY, TAJEMSTVÍ – výstavka knih na dospělém oddělení knihovny. 
 
HODNOTA DUŠE 
Výstava fotografií pana Adama Wiltsche v prostorách knihovny 

Únor   
 PŘÍRODA – výstavka knih na dospělém oddělení knihovny. 

 
INDIÁNI PRÉRIÍ A NÁRODNÍ PARKY USA 
V úterý 9. února 2016 v 17.30 hod.  (25 účastníků) 
Vernisáž výstavy fotografií s přednáškou Mgr. Karla Kocůrka.  
Přednáška doplněna hrou na indiánské hudební nástroje a výstavou výrobků 
a přírodnin dovezených z cest po USA. 
 
VÝSTAVA RUČNĚ VYŠÍVANÝCH NÁSTĚNEK PETRY TOTUŠKOVÉ 
Od 12. února 2016 do 11. března 2016 v čítárně knihovny 
Výstava je charitativní. Vstupné dobrovolné bude použito ve prospěch záchranné 
stanice ZELENÉ VENDOLÍ. 

Březen  

 BŘEZEN - MĚSÍC ČTENÁŘŮ 

Registrace nových čtenářů zdarma – po celý měsíc březen 

Čtenářská amnestie – prominutí upomínek – 1. – 11. března 2016 

Dotazník spokojenosti čtenářů 
Dotazník byl k vyplnění na webové stránce knihovny http://www.mks-
letovice.cz/knihovna  nebo v tištěné podobě v obou odděleních knihovny. 
 
18. 3. 2016 – 13.00 – 16.00 hod. FOTO DEN: HRDINOU Z OBÁLKY – vyber 

vtipnou knižní obálku – vyfoť se s ní – sdílej!  

Přísloví, aforismy, rčení, citáty – výstavka knih na dospělém oddělení. 
 
VÝSTAVA RUČNĚ VYŠÍVANÝCH NÁSTĚNEK PETRY TOTUŠKOVÉ 
potrvá do 11. března 2016. 
Výstava je charitativní. Vstupné dobrovolné bude použito ve prospěch záchranné 
stanice ZELENÉ VENDOLÍ. 
 
VLASTIMIL VONDRUŠKA – setkání se spisovatelem 
V úterý 15. 3. 2016 v 18.00 hod v sále Městského kulturního střediska Letovice 
(80 účastníků) 
 
 

http://www.mks-letovice.cz/knihovna
http://www.mks-letovice.cz/knihovna
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KNIHA DO VLAKU 
Městská knihovna Letovice se přidala k projektu KNIHA DO VLAKU, který vznikl 
v Městské knihovně Mikulov. Na vlakovém nádraží v Letovicích nabízíme 
od čtvrtka 17. března 2016 ke zpříjemnění cestování knihy.  
 
18. března 2016 – KOMIKS NEJEN V KOMIKSU 
Výstava představuje 16 současných českých autorů komiksů. 
K vidění je v čítárně knihovny do 5. dubna 2016. 
 
22. 3. 2016 Exkurze, seznámení s knihovnou a tvorba citací (15 studentů) 
23. 3. 2016 Exkurze, seznámení s knihovnou a tvorba citací (18 studentů) 

Duben  

 Životopisy – výstavka knih na dospělém oddělení. 
 
PŘIVÍTEJTE JARO V NOVÉM - od 11. dubna do 22. dubna 2016 v čítárně 

knihovny. Prodejní výstava z tvorby paní Elišky Hanušové. 

TAJEMSTVÍ STROMŮ – výstava fotografií pana Josefa Vařeky v prostorách 

knihovny. 

Květen  

 700. výročí narození Karla IV. – výstavka knih na dospělém oddělení. 
 
10. – 27. 5. 2016 „SPOLU POROSTEME HRAVĚ“ – výstava z činnosti Letokruhu 

Letovice. Výstava začne slavnostní vernisáží v úterý 10. 5. 2016 v 15 hodin 

v čítárně knihovny. Otevřena bude veřejnosti do 27. 5. 2016.  

TAJEMSTVÍ STROMŮ – výstava fotografií pana Josefa Vařeky v prostorách 

knihovny.  

Červen  

 VÝTVARNÉ HRÁTKY – výstavka knih  
 
TAJEMSTVÍ STROMŮ – výstava fotografií pana Josefa Vařeky v prostorách 

knihovny. 

Červenec 
/ srpen 

 

 CESTUJEME ČESKEM – výstavka knih  
 
„HLAVOU  I  RUKAMA“  
Prezentace studentů Masarykovy střední školy Letovice 
Výstava je přístupná po celý červenec a srpen v prostorách čítárny knihovny 
 
ČERNOBÍLÉ VZPOMÍNÁNÍ  
Výstava fotografií Petra Švancary v prostorách chodby knihovny je k vidění  
po celé prázdniny v otevírací době Turistického informačního centra 
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Září  
 ŠKOLA ZAČÍNÁ - výstavka knih na dospělém oddělení knihovny 

 
SVĚT MANDAL 
Od 6. září 2016 v čítárně knihovny proběhne prodejní výstava triček a tašek 
vyrobených členy Městského klubu důchodců. Výtěžek z prodeje bude použit 
na charitativní účely. 
  
ČERNOBÍLÉ VZPOMÍNÁNÍ  
Výstava fotografií Petra Švancary v prostorách chodby knihovny je k vidění 
po celé prázdniny v otevírací době Turistického informačního centra 

Říjen  
 TÝDEN KNIHOVEN 3. 10. 2015 – 7. 10. 2015 

V obou odděleních knihovny nabízíme následující služby: 
prominutí poplatků za upomínky 
přihlášení nových čtenářů zdarma 
 
UMĚNÍ KOLEM NÁS - výstavka knih na dospělém oddělení knihovny 
VÝCHODNÍ ČÍNA Z PEKINGU DO HONKONGU 
4. října 2016 v 17.00 hod. v čítárně knihovny 
cestopisná přednáška Jaroslava Chrásta doplněna výstavou fotografií. 
Výstava fotografií do 21. 10. 2016 v prostorách chodby knihovny. (25 účastníků) 
 
Výstava RETRO MÝDEL ze sbírky paní Marie Jachanové 
Od 7. října 2016 do 4. listopadu zveme na výstavu v čítárně knihovny. 
 
„POVÍDÁNÍ NAD KNIHOU“ 
Talkshow s Markétou Harasimovou 
25. října 2016 v 17.00 hod. v čítárně knihovny, autorské, scénické čtení, 
autogramiáda 
 
21. října 2016 Slavnostní otevření knihovny pobočky v Jasinově. Knihy 
z Výměnného fondu jsou umístěny ve dvou nově zakoupených skříních.  

Listopad  
 Podzim v zahradě - výstavka knih na dospělém oddělení knihovny 

 
LETOVICE – MĚSTO, KTERÉ MÁM RÁD 
Výstava fotografií pokračuje v prostorách chodby knihovny. Výstava bude 
přístupná do konce roku. 
 
MEXIKO  
2. listopadu v 14.30 hod v Městském klubu důchodců cestopisná přednáška pana 
Ing. Josefa Trčky. (40 účastníků) 
 
DEN POEZIE 
15. listopadu v 15.30 hod v čítárně knihovny vystoupení se svým pásmem recitací 
dramatický soubor ZUŠ Letovice pod vedením paní Hany Bočkové. (27 účastníků) 

http://www.mks-letovice.cz/knihovna/aktualita/pripravujeme-vychodni-cina-z-pekingu-do-honkongu
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VÁNOCE ZAČÍNAJÍ V KNIHOVNĚ! 
25. 11. 2016 - 13.00 – 17.00 hodin v prostorách knihovny 
Již tradiční předvánoční prodejní jarmark řemeslných výrobků.  

Prosinec  
 Vánoce se blíží - výstavka knih na dospělém oddělení knihovny. 

 
VÁNOCE V KNIHOVNĚ 
Prodejní výstava vánočních dekorací vytvořených firmou KVĚTINY GLORIE Josef 
Burda, Masarykovo náměstí doplněna o Keramiku z Andělského vrchu paní 
Renaty Souškové. 
 
LETOVICE – MĚSTO, KTERÉ MÁM RÁD 
Výstava fotografií pokračuje v prostorách chodby knihovny.  

 
STATISTIKA ZA ROK 2016 - OBĚ ODDĚLENÍ KNIHOVNY: 
 

Registrovaní čtenáři     892 

Čtenáři do 15 let 257 

Počet návštěvníků půjčoven 13 312 

Výpůjčky celkem 38 645 

Počet akcí      86 

Počet účastníků kulturních akcí 8 920 

Počet návštěvníků využívajících internet 1 776 

 

 Zajištění měsíční návštěvy Centra sociálních služeb města Letovice s nabídkou 
knih a časopisů. Knihy jsou průběžně dováženy a půjčovány podle požadavků. 

 

 Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Ministerstva kultury na podprogram 
Informační centra veřejných knihoven v rámci programu VISK3 byla schválena. 
Výpůjční protokoly programu CLAVIUS REKS a scannery čárových kódů pro pobočky 
Dolní Smržov, Novičí a Podolí byly zakoupeny. Dále byly z dotačního programu 
zakoupeny 4 stolní počítače pro pobočky Podolí, Chlum, Kladoruby a Novičí. Tím byla 
obnovena zastaralá a nefunkční výpočetní technika na těchto pobočkách. Z celkových 
nákladů na projekt 111 218,00 Kč tvořila dotace částku 77 000,00 Kč.  

 

 Jeden nový počítač byl zakoupen z rozpočtu MKS pro uživatele na dospělé oddělení 
knihovny. 
 

 Statistika za rok 2016 zaznamenala oproti roku 2015 pokles o 69 čtenářů. Úbytek 
čtenářů je tvořen z větší části návštěvníky dětského oddělení knihovny. Děti a mládež 
víc než půjčování knih využívá wifi připojení internetu v prostorách knihovny. Tito 
návštěvníci nejsou potom evidováni. V současné době si také na jednoho čtenáře 
půjčují knihy i další rodinní příslušníci. Věříme, že si děti najdou opět cestu do 
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knihovny, kde mohou využít i širokou nabídku deskových her. Rádi bychom v dalších 
letech rozšířili nabídku o půjčování elektronických knih. 
 

 TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM  

 TIC zabezpečuje provoz na pracovišti Tyršova 2 
mimo sezónu: všední dny 8 - 12, 12.30 - 16.30 hod. 
v letní sezóně: všední dny 8 - 12, 12.30 - 17.00 hod., soboty + neděle 9 - 13 hod. 

 Získává, zpracovává, uchovává a šíří informace o Letovicích a obcích Mikroregionu 
Letovicko (ubytovací a stravovací zařízení, památky, další turistické atraktivity, kulturní 
a sportovní zařízení, doprava, instituce, firmy, veřejné služby, kulturní a společenské akce 
aj.). Tyto informace poskytuje ústně, telefonicky, písemnou nebo elektronickou formou. 

 Vytváří, průběžně doplňuje a aktualizuje databáze těchto informací v elektronické 
i tištěné podobě. 

 Prezentuje Letovice a mikroregion Letovicko na webových stránkách: 

www.mks-letovice.cz,  
www.regionboskovicko.cz 
www.jizni-morava.cz 
www.letovice.net 

Spravuje a aktualizuje informace z cestovního ruchu na webových stránkách MKS Letovice, 
Regionu Boskovicka a Jižní Moravy. Vkládá kulturní a sportovní akce na webové stránky 
města Letovice, vkládá a aktualizuje také údaje o místních firmách v interaktivní mapě 
města (dle Katalogu řemesel a služeb), která slouží zároveň jako zdroj dat mobilního 
průvodce Galileo. 

 Pro veřejnost nabízí služby kopírování, skenování, tisku a internetu, včetně pomoci 
uživatelům při práci na PC. 

 Zajišťuje objednávání, nákup a prodej zboží – publikace, mapy, pohlednice, upomínkové 
předměty a turistické suvenýry (turistické známky, vizitky, magnetky, drobné keramické 
suvenýry) aj. 

 Zajišťuje předprodej vstupenek na akce pořádané jinými subjekty než MKS Letovice (dle 
dohody) a komisní prodej regionálních publikací a pohlednic. 

 Zajišťuje nabídku propagačních materiálů místního a regionálního charakteru a jejich 
distribuci v prostorách TIC i dalším zájemcům (ubytovací zařízení, další regionální TIC). 

 Aktualizuje tištěné propagační materiály a předkládá návrhy na vytvoření materiálů 
nových. 

 Zajišťuje prohlídky v barokní lékárně Kláštera Milosrdných bratří – kromě pravidelných 
letních prohlídek (první sobota v měsíci červen - září ve 14 a 15 hod., každý čtvrtek 
v červenci a srpnu ve 14 hod. = cca 16 prohlídek) TIC zajišťuje také mimořádné prohlídky 

http://www.regionboskovicko.cz/
http://www.jizni-morava.cz/
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na objednávku pro zájezdy.  

 Zajišťuje prohlídky ve farním kostele sv. Prokopa v Letovicích – TIC domlouvá termíny 
pravidelných, příp. mimořádných prohlídek kostela, spolupracuje s průvodkyní, ale 
samotné průvodcování ponechává v kompetenci letovické farnosti.  

 Realizuje grant „Podpora zkvalitnění služeb turistických informačních center 
v Jihomoravském kraji“ – kompletní realizace (zpracování žádosti a podkladů, objednávka, 
nákup) a vyúčtování (ve spolupráci s účetní MKS). 

 Zajišťuje veškeré náležitostí pro udržení Certifikace A.T.I.C. 

 Umožňuje praxe studentů oboru cestovní ruch -svoji odbornou praxi u nás ročně absolvují 
studenti VOŠ ekonomické a zdravotní a Střední školy Boskovice (1. - 3. ročník VOŠ, obor 
cestovní ruch a 3. ročník SŠ, obor Hotelnictví a turismus). 

 Koordinuje brigádníky TIC v letní sezóně (červen – září). 

 Spolupracuje s regionálními informačními centry (především MIS Boskovice), ubytovacími 
zařízeními, organizátory kulturních akcí, Centrálou cestovního ruchu Jižní Moravy, odborem 
cestovního ruchu Jihomoravského kraje a dalšími subjekty z cestovního ruchu. 

 Aktivně spolupracuje s Městským informačním střediskem Boskovice na tvorbě Kalendář 
akcí a aktualizaci turistických novin Vítejte na Boskovicku. 

 Je aktivně zapojeno do projektu Pověsti a pohádky od Svitavy od Svratky. 

 Účastní se setkání pracovníků informačních center a školení, pořádaných odborem 
cestovního ruchu Jihomoravského kraje, Centrálou cestovního ruchu aj. 

 Účastní se veletrhů cestovního ruchu – celodenní účast na lednovém veletrhu 
REGIONTOUR v Brně v rámci expozice Jihomoravského kraje, závoz propagačních materiálů 
za celý region Boskovicko a osobní účast na únorovém veletrhu HOLIDAYWORLD Praha. 

 Spolupracuje s ředitelkou MKS Letovice (pomoc při zajišťování, organizaci a propagaci 
kulturních pořadů pořádaných MKS Letovice nebo Města Letovice, pomoc s realizací úkolů 
zadaných městem - v letošním roce např. cykloprůvodce Bekr, korektury publikace Letovice 
80 let městem, podpora pro vznik Místního památníku Letovice). 

 Pomáhá s inventarizací majetku. 

 

ČINNOST TIC ZA ROK 2016: 

 Aktivní účast na veletrzích cestovního ruchu  

 Vydání nových propagačních materiálů 

 Rozšíření sortimentu publikací a suvenýrů  

 Rozšíření otevírací doby v letní turistické sezóně (červen – září) 

 Zajištění prohlídek v barokní lékárně Kláštera Milosrdných bratří  
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 Zajištění prezentace Letovic na webových stránkách Jihomoravského kraje 
www.jizni-morava.cz a webových stránkách www.regionboskovicko.cz 

 Nová webová prezentace www.mks-letovice.cz/tic 

 Vkládání kulturních a sportovních akcí a údajů o místních firmách na oficiální 
webové stránky města www.letovice.net 

 Průběžná aktualizace turistických informací v interaktivní mapě Letovic a mobilním 
průvodci Galileo 

 Zhotovení cykloprůvodce Bekr 

 Vzdělávání pracovníků TIC 

 Zajištění praxe studentů oboru cestovní ruch  

 Spolupráce s regionálními informačními centry 

 Projekt Pověsti a pohádky od Svitavy od Svratky 

 MKS – TIC obhájilo certifikát kvality v rámci jednotného certifikačního systému 
Turistických informačních center v ČR 

 Statistika návštěvnosti 2016 

 Aktivní účast na veletrzích cestovního ruchu – shromáždění podkladů pro veletrh 
Regiontour v Brně a osobní účast na veletrhu v rámci expozice Jihomoravského kraje, 
závoz propagačních materiálů za celý region Boskovicko a osobní účast na veletrhu 
Holidayworld Praha  

 

 Vydání nových propagačních materiálů – MKS–TIC uspělo s žádostí o dotaci 
z Jihomoravského kraje na zkvalitnění služeb, celková výše dotace činila 30 000,- Kč. 
Finanční prostředky byly čerpány ve 2. pololetí roku 2016 a byly použity k zakoupení 
závěsného systému na propagační materiály, výrobu igelitových tašek a sáčků 
s potiskem a tisk kapesních kalendářů na rok 2017. 

 

 Rozšíření sortimentu publikací a suvenýrů – TIC zakoupilo nové pohlednice města 
a zámku od firmy Rillich a nově zajistilo prodej veškerých suvenýrů, tiskovin  
a publikací zhotovených v rámci oslav 80 let povýšení Letovic na město. 
 

 Rozšíření otevírací doby v letní turistické sezóně (červen – 15. září) – v měsících 
červnu až září byla rozšířena otevírací doba pro návštěvníky TIC. Ve všední dny byla 
provozní doba prodloužena do 17.00 hodin, v sobotu a v neděli bylo otevřeno od 9.00 
do 13.00 hodin. Celkově bylo navýšeno 10,5 hodiny týdně oproti běžné otevírací 
době. 

 

 Zajištění prohlídek v barokní lékárně v Nemocnici Milosrdných bratří Letovice –
kromě pravidelných prohlídek v letní sezóně (první sobota v měsíci červen - září ve 14 
a 15 hod., každý čtvrtek v měsících červenec a srpen ve 14 hod.) TIC opět zajistilo 
prohlídky na objednávku pro zájezdy. Za rok 2016 se uskutečnilo celkem 21 
prohlídek, lékárnu navštívilo 427 zájemců. 

 

http://www.jizni-morava.cz/
http://www.regionboskovicko.cz/
http://www.mks-letovice.cz/tic
http://www.letovice.net/


Výroční zpráva Městské kulturní středisko Letovice, příspěvková organizace 
rok 2016 

 

26 
 

 Zajištění prezentace Letovic na webových stránkách Jihomoravského kraje 
www.jizni-morava.cz a webových stránkách www.regionboskovicko.cz –stejně jako 
v minulých letech i letos TIC pravidelně přispívá informacemi z města Letovic a 
Mikroregionu Letovicko na oficiální turistický portál Jihomoravského kraje www.jizni-
morava.cz a webové stránky turistické oblasti Boskovicko www.regionboskovicko.cz 

 

 Nová webová prezentace www.mks-letovice.cz/tic- v lednu 2016 byly spuštěny nové 
webové stránky TIC. Zlepšena byla především vizuální prezentace, dále došlo také 
k navýšení množství informací, které TIC prezentuje. 

 

 Oficiální webové stránky města www.letovice.net - TIC pokračuje ve vkládání 
kulturních a sportovních akcí, které se konají v Letovicích a Mikroregionu Letovicko, 
do rubriky Události ve městě. V interaktivní mapě města jsou průběžně aktualizovány 
údaje o místních firmách podle Katalogu řemesel a služeb. 

 Průběžná aktualizace turistických informací v interaktivní mapě Letovic a mobilním 
průvodci Galileo – TIC zajišťuje průběžnou aktualizaci turistických informací 
v interaktivní mapě Letovic, umístěné na webových stránkách www.letovice.net. 
Vložené texty a fotografie jsou podkladem pro mobilního turistického průvodce. TIC 
informuje o tomto průvodci na svých webových stránkách a také prostřednictvím 
propagačního letáku. Průvodce je ke stažení zdarma na Google Play, Appstore  
a Windows Phone. 

 

 Cykloprůvodce Bekr – TIC aktivně spolupracovalo s firmou Bekr na zhotovení 
cyklistického průvodce pro Město Letovice. Dodány byly jak textové, tak i obrazové 
podklady. 

 

 Vzdělávání – pracovnice TIC se účastnily pracovních setkání pro zaměstnance 
informačních center pořádaných odborem cestovního ruchu Jihomoravského kraje 
(duben a listopad 2016) a vzdělávacího semináře Komunikační dovednosti pro 
pracovníky TIC (duben 2016). 

 

 Zajištění praxe studentů oboru cestovní ruch -svoji odbornou praxi u nás absolvovaly 
čtyři studentky VOŠ ekonomické a zdravotní a Střední školy Boskovice (dvě studentky 
VOŠ a 2 studentky SŠ). 

 

 Spolupráce s regionálními informačními centry – TIC aktivně spolupracovalo 
s Městským informačním střediskem Boskovice na tvorbě Kalendář akcí 2016  
a aktualizaci turistických novin Vítejte na Boskovicku 2016. 

 

 Projekt Pověsti a pohádky od Svitavy od Svratky -TIC je stále aktivně zapojeno  
do pohádkového projektu pro rodiny s dětmi a je jedním z registračních míst. 
 

 TIC obhájilo certifikát kvality v rámci jednotného certifikačního systému 
Turistických informačních center v ČR – v roce 2016 TIC obhájilo certifikát kvality 
služeb a je nadále držitelem certifikátu klasifikační třídy B. 

 
  

http://www.jizni-morava.cz/
http://www.regionboskovicko.cz/
http://www.jizni-morava.cz/
http://www.jizni-morava.cz/
http://www.regionboskovicko.cz/
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 Statistika návštěvnosti 2016 – ve srovnání s minulými roky je patrné, že návštěvnost 
MKS -TIC byla nejvyšší za posledních sedm let. Podrobná statistika za rok 2016 je 
přiložena v samostatném dokumentu. 

 
 
 
Přehled návštěvnosti v letech 2010 – 2016: 
 

 
Místní 

občané 

Čeští 

turisté 

Zahraniční 

turisté 

Dotazy 

telefonické 

Dotazy  

e - mailové 
CELKEM 

2010 2458 893 19 252 27 3649 

2011 2421 1514 41 211 39 4223 

2012 1847 1577 32 298 40 3794 

2013 2069 1525 51 306 30 3981 

2014 2775 1795 38 313 35 4956 

2015 2702 1614 53 315 22 4706 

2016 2811 1532 51 377 26 4797 

 
TIC Letovice navštívilo v roce 2016 za období leden až prosinec celkem 4394 návštěvníků. 

Z toho bylo 2811 místních občanů, 1532 českých turistů a 51 zahraničních turistů. 

Zodpovězeno bylo 377 telefonických dotazů a 26 e-mailových dotazů. 

Celkový počet kontaktů činí 4797. 

 

TIC dále zajistilo 21 prohlídek historické lékárny v Klášteře Milosrdných bratří s výkladem,  

barokní lékárnu si prohlédlo 427 návštěvníků. 
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Statistika návštěvnosti MKS – Turistické informační centrum Letovice 2016 

 MÍSTNÍ OBČANÉ ČEŠTÍ TURISTÉ ZAHRANIČNÍ TURISTÉ TELEFONICKÉ DOTAZY E-MAIL.  DOTAZY CELKEM PRŮVODCOVSKÁ ČINNOST 

Leden 269 47 0 29 10 355 0 

Únor 237 35 1 24 1 298 0 

Březen 281 50 2 23 1 357 1 (35 návštěvníků) 

Duben 310 56 0 30 1 397 0 

Květen 238 93 3 37 2 373 3 (78 návštěvníků) 

Červen 317 155 9 59 4 544 3 (19 návštěvníků) 

Červenec 268 404 14 42 1 729 5 (104 návštěvníků) 

Srpen 182 385 7 51 3 628 6(125 návštěvníků) 

Září 192 133 9 34 1 369 2 (21 návštěvníků) 

Říjen 162 64 4 16 1 247 1 (45 návštěvníků) 

Listopad 178 62 0 16 0 256 0 

Prosinec 177 48 2 16 1 244 0 

CELKEM 2811 1532 51 377 26 4797 21 (427 návštěvníků) 
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LETOVICKÝ ZPRAVODAJ 

Letovický zpravodaj vydává na svoje náklady MKS Letovice, příspěvková organizace, v rámci své 
doplňkové činnosti. Letovický zpravodaj je za rok 2016 ve ztrátě -14 940,00 Kč (v roce 2015 

-60 000 Kč). 
 
Letovický zpravodaj vychází pravidelně každý měsíc, tj. 12 čísel za rok v rozsahu 36-44 stránek 
formátu A5 se čtyřmi plnobarevnými stránkami obálky.  
Za rok 2016 bylo celkem vyrobeno 18.000 ks zpravodaje, náklad vydání 1.400 kusů měsíčně.  
Měsíčník je k přečtení rovněž v elektronické verzi na webových stránkách našeho kulturního 
zařízení (http://mks-letovice.cz/mks/letovicky-zpravodaj). 
 
Od ledna 2016 došlo ke zvýšení ceny Letovického zpravodaje z 8 Kč na 10 Kč / ks a snížení nákladu 
za jeden měsíc z 1.500 ks na 1.400 ks. 
 

VII. VÝBĚR Z KULTURNÍ ČINNOSTI  
 

Kromě tradičních kulturních akcí, které nabízíme letovickým občanům (koncerty populární 
i klasické hudby, besedy a přednášky, divadelní představení pro děti i dospělé, výstavy aj.), 
v loňském roce byla nabídka pestřejší.   
 
Jak již bylo zmíněno, rok 2016 byl rokem připomenutí si 80 let povýšení Letovic na město. Město 

Letovice vydalo jednak publikaci Letovice 1936 – 2016 (její křest proběhnul 16. 3. 2016 v kulturním 

domě), tak propagační materiály (např. odznak, pexeso, vlaječka, triko, kalendář), které zájemcům 

nabízelo TIC MKS Letovice. 

MKS Letovice k tomuto výročí připravilo celkem 15 akcí od března do prosince 2016 (například 

výstavy Krajiny starých sídel, Letovice-město, které mám rád, Letovice v obrazech, celodenní akce 

Historický jarmark s kulinářskou soutěží, Letovická benátská noc, Ahoj léto!, cyklus besed Letovice, 

náš domov). 

Novým projektem, který se setkal s velkým zájmem veřejnosti, bylo zahájení tanečních kurzů pro 

dospělé od 15 do 99 let. Prvního ročníku se zúčastnilo 30 párů, které absolvovaly 5 tanečních 

večerů. Po ukončení tohoto cyklu si 14 párů vyžádalo pokračovací kurz v trvání dalších 4 týdnů. Do 

tajů tanečního kroku zájemce zasvětili taneční mistři, manželé Alena a Jiří Míšenští. 

Pro kreativní jedince jsme v kulturním domě uspořádali jarní i adventní tvořivou dílnu (floristka 

Šárka Trubáková a Květinovka-vazárna Letovice). 

Čtyři letní nedělní odpoledne si občané Letovic mohli přijít poslechnout promenádní koncerty na 

Masarykově náměstí (VDO ZUŠ Letovice a mažoretky VO CO GOU, S.E.N z Petrovic, Rocky Eagles 

After z Brna a mladé hudebníky z Dolní Lhoty Rockfór). 

http://mks-letovice.cz/mks/letovicky-zpravodaj
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Milovníkům letního promítání jsme nabídli filmovou produkci v prostorách zámecké jízdárny. 

V šesti večerech to byli Biograf Láska a Kinematograf bratří Čadíků.  

V podzimním období se konal 2. ročník Dámského klubu s módní přehlídkou, tentokrát se 
návštěvníkům představil výběrový second hand Misch Masch z Boskovic, v kulturním programu 
vystoupily Sestry Chalupovy. 
 
Nový formát pořadu na přání veřejnosti jsme „spustili“ 30. 9. Byly to Čaje o páté. Celkem se 
uskutečnily čtyři čajové večery s živou hudbou, tancem i poslechem. 
 
Letovický kulturní dům v jarním období pozval návštěvníky například na koncert Petry Janů nebo 
Hradišťanu s Jiřím Pavlicou. Na začátku září jsme v Letovicích přivítali skvělou Simonu Stašovou 
v divadelní hře Shirley Valentine. Obě kulturní akce byly naprosto jedinečné a svým provedením 
výjimečné. 
Snažíme se spolupracovat také s ochotnickými divadelními spolky, a že jich kolem našeho města 
je! V roce 2016 v kulturním domě vystoupili ochotníci z Rájce-Jestřebí (Kočičí hra), z Vranové (Past 
na myši), z Brněnce (Poslední aristokratka) a z Velkých Opatovic (Rodina je základ státu). Je nutné 
zde složit velkou poklonu všem, kteří svůj volný čas věnují dramatické tvorbě. Divadelní 
představení všech čtyř divadelních spolků byla provedena ve vysoké kvalitě i profesionálním 
podání. 
 

VIII. PROPAGACE 
 
Od ledna 2016 má naše kulturní středisko novou grafiku webových stránek. Na jejich tvorbě se 
podílela firma Optimystic z Boskovic. Nové stránky jsou pod původní doménou: http://www.mks-
letovice.cz.   
 
MKS Letovice zajišťuje propagaci aktivit všech organizátorů kulturních, společenských a sportovních 
akcí prostřednictvím Letovického zpravodaje v rámci placené/neplacené propagace či inzerce. 
 
Poskytujeme také informace, včetně fotogaleriií, na webových stránkách MKS Letovice a na 
výlepových plochách, které jsou v naší správě.  
 
Nedílnou součástí propagace činnosti MKS Letovice je aktivní zapojení do sociálních sítí.  
MKS Letovice naleznete na facebooku na linku: 
https://www.facebook.com/MestskeKulturniStrediskoLetovice. 
Od loňského roku také Letovický zpravodaj sdílí nové informace, pozvánky aj. na této adrese: 
https://www.facebook.com/letovickyzpravodaj/ 
 
Na propagaci našich akcí spolupracujeme formou placené reklamy jak s regionálními tisky například 
Listy regionů, 5 plus 2, Zrcadlo Blanenska a Boskovicka, tak s rozhlasovými médii, například Rádio 
Haná, Rádio Petrov. 
 

http://www.mks-letovice.cz/
http://www.mks-letovice.cz/
https://www.facebook.com/MestskeKulturniStrediskoLetovice
https://www.facebook.com/letovickyzpravodaj/
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IX. HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE 
 
ČERPÁNÍ ROZPOČTU MĚSTSKÉHO KULTURNÍHO STŘEDISKA LETOVICE ZA ROK 2016 

        HLAVNÍ ČINNOST CELKEM 
(kulturní činnost, pěvecké sbory, taneční skupiny VO CO GOU, knihovny,  
turistické informační centrum, výchovně vzdělávací činnost, Místní památník) 

        Výnosy v tis. Kč     

       

 Tržby z prodeje služeb - kulturní činnost   916,57 

 Tržby z prodeje služeb - zájezdy   23,03 

 Tržby z činnosti knihoven - zápisné 

čtenářů   56,96 

 Ostatní výnosy z činnosti VO CO GOU   17,58 

 Tržby z prodeje služeb - taneční 

kurzy     41,20 

 Tržby z prodeje Pamětí a Katalogu   2,02 

 Tržby z prodeje publikací v TIC   127,78 

 Úroky České spořitelny   0,36 

 Čerpání fondů   81,88 

 Ostatní výnosy z činnosti   60,08 

 Tržby za internet v TIC   11,02 

 Příspěvek na provoz (skutečný)   7267,40 

 Celkem   8605,88   

        

Náklady v tis. Kč     

       

 Spotřeba materiálu    404,50 

 Nákup drobného dlouhodobého majetku   303,58 

 Časopisy do knihovny   60,37 

 Knihy + audioknihy   155,78 

 Spotřeba el. energie   94,68 

 Plyn   303,04 

 Voda   16,66 

 Náklad na prodej publikace Paměti a 

Katalog   1,91 

 Náklad na prodej publikací v TIC   106,98 

 Opravy a udržování   92,93 

 Cestovné   4,58 

 Náklady na reprezentaci   0,20 

 Ostatní služby - kultura   2152,65 

 Ostatní služby - zájezdy   29,10 

 Ostatní služby - VO CO GOU   67,80 
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Ostatní služby   732,09 

 Ostatní služby - tisk propag. mat. - TIC     0,00 

 Pošta a telekomunikační služby + veřejný 

internet   171,29 

 Revize   48,05 

 Taneční 

kurzy         23,00 

 OON   147,07 

 Limit platů   2487,16 

 Čerpání FO   41,16 

 Sociální pojištění   630,23 

 Zdravotní pojištění   226,87 

 Jiné sociální pojištění   6,81 

 Zákonné sociální náklady (zákl. příděl do 

FKSP+prac. oděvy) 45,81 

 Jiné sociální náklady (stravenky)   83,39 

 Ostatní náklady z činnosti   41,35 

 Odpisy 

majetku         202,62 

 Opravné položky   31,28 

 Celkem   8712,94   

      

 Výsledek hospodaření hlavní činnosti 

je tis. Kč.   -107,06 

 

        Doplňková činnost za rok 2016 

 

     

Pronájmy prostor - výnosy v tis. Kč     

Tržby z prodeje služeb - pronájmy prostor kulturního domu 75,08   

Tržby z prodeje služeb - pronájmy prostor budovy Tyršova 136,78   

Celkem      211,86   

         

Pronájmy prostor - náklady v tis. Kč      

Spotřeba materiálu     0,00   

Mzdový náklad     6,22   

Sociální a zdravotní pojištění    2,12   

Služby      1,76   

El. energie      14,52   

Plyn      52,62   

Voda + stočné     21,23   

Opravné položky     0,00   

Celkem      98,47   

Výsledek hospodaření za středisko Pronájmy  v tis. Kč 113,39   
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Letovický zpravodaj - výnosy v tis. Kč      

Tržby z prodeje zboží - Letovický zpravodaj vč. inzerce  206,10   

         

Letovický zpravodaj - náklady v tis. Kč      

Spotřeba materiálu        

Prodané zboží     218,99   

Poštovné      3,09   

Opravné položky     -1,04   

Celkem      221,04   

Výsledek hospodaření za středisko Let. zpravodaj v  tis. Kč -14,94   

         

         

Kopírování - výnosy v tis. Kč       

Tržby z prodeje služeb - kopírování   15,58   

         

Kopírování - náklady v tis. Kč       

Spotřeba materiálu     0,31   

Údržba kopírky     0,00   

Celkem      0,31   

Výsledek hospodaření za středisko Kopírování v tis. Kč  15,27   

         

         

Výlep plakátů - výnosy v tis. 

Kč 

      

Tržby z prodeje služeb - výlep    15,89   

         

Výlep plakátů - náklady v tis. Kč      

Spotřeba materiálu     0,00   

Výsledek hospodaření za středisko Výlep plakátů v tis. Kč 15,89   

         

Výsledek hospodaření doplňková činnost celkem  129,61   
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OPRAVY A ÚDRŽBA 2016    

Středisko Celkem (Kč) Jednotlivé opravy Text 

MKS 74 226,00 3 595,50 oprava střešního vikýře 

  8 015,00 oprava omítek a dlažeb 

  12 499,00 oprava zábradlí, držáků vlajek  

   a sklepního okna 

  1 4135,00 malířské a natěračské práce 

  12 762,00 oprava omítek v KD 

  7 998,10 oplechování soklu podezdívky 

  3 413,00 oprava dveří 

  4 888,40 obložení soklu v šatně 

  3 294,00 oprava radiátoru 

  2 286,00 oprava razítek 

  490,00 oprava fotoaparátu 

  850,00 oprava sněhové frézy 

Knihovna 20 543,00 1 394,00 oprava omítky  

  13 443,00 oprava pisoárů 

  5706,00 oprava kotle 

VO CO GOU 670,00 670,00 oprava kozaček 

Celkem 95 439,00   

    

    

    

KRÁTKODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK 
K 31. 12. 2016 (Kč) 

 

    

Běžný bankovní účet 161 363,93  

Běžný účet FKSP 15 517,38  

Ceniny (stravenky) 27 580,00  

Pokladna  3 918,00  

    

INVENTARIZACE MAJETKU  

1. Dne 30. 9. 2016 vydala ředitelka Městského kulturního střediska Letovice plán inventur 
k zajištění a provedení inventarizací za rok 2016 – v souladu se zákonem 563/1991 o účetnictví 
ve znění pozdějších předpisů a s vyhláškou 410/2009 Sb. a vyhláškou 270/2010 Sb.  
o inventarizaci majetku a závazků. 
 

2. Byla určena a proškolena inventarizační komise ve složení: 

 předseda, Romana Hoderová 

 členové, Mgr. Jana Trubáková, Renata Daňková, Ing. Jaroslav Chloupek, Evženie Smílková, 
Pavla Bartáková, Valentina Grygarová, Mgr. Radomíra Marková, Alois Kalivoda, Lenka 
Králová, Jana Švancarová, David Bohatec, Lenka Páralová. 
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3. Fyzická inventarizace dlouhodobého majetku ke dni  30. 9. 2016 byla zahájena 17. 10. 2016  
a ukončena k 30. 11. 2016. Dle zápisu o výsledku inventarizace je celková cena dlouhodobého 
majetku ve výši 22 562 398,46 Kč. Nevznikly žádné inventarizační rozdíly. Byl navržen majetek 
k vyřazení. 

 

4. Ke dni 31. 12. 2016 byla provedena rozdílová inventarizace dlouhodobého majetku a byl 
vytvořen dodatečný inventurní soupis. Dále byla k 31. 12. 2016 provedena fyzická inventarizace 
zásob a cenin a dokladová inventarizace jednotlivých stavů účtů, které nelze inventarizovat 
fyzicky.  Zahájení 2. 1. 2017 a ukončení 31. 1. 2017. Nebyly zjištěny rozdíly. 
 

5. Dlouhodobý majetek, který komise navrhla k vyřazení a Rada města Letovice schválila, byl 
vyřazen a zlikvidován povoleným způsobem. Protokol o provedené likvidaci vyřazeného 
dlouhodobého majetku ze dne 19. 1. 2017 potvrdila firma, která majetek likvidovala.  

 

6.  

Název Stav účtu  Přírůstky Úbytky Stav účtu  Účetní stav 

  k 1. 1. 2016     k 31. 12. 2016 k 31. 12. 2016 

018 Drobný dlouhodobý           

nehmotný majetek 201453,38 23595,00 0,00 225 048,38 225 048,38 

021 Stavby           

  16888997,30 0,00 0,00 16888997,30 16888997,30 

022 Samostatné hmotné           

movité věci a soubory MV 1196493,70 0,00 132191,00 1064302,70 1064302,70 

028 Drobný dlouhodobý            

hmotný majetek 3250319,47 291981,75 205188,00 3337113,22 3337113,22 

031 Pozemky           

  474831,00 0,00 0,00 474831,00 474831,00 

032 Kulturní předměty           

  95429,00 0,00 0,00 95429,00 95429,00 

902 Jiný drobný dlouhodobý           

hmotný majetek 501406,28 4473,58 14060,00 491819,86 491819,86 

Celkem           

    320050,33 351439,00 22577541,46 22577541,46 
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KOMENTÁŘ K VÝSLEDKU HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2016 

Městské kulturní středisko Letovice obdrželo v roce 2016 na neinvestiční příspěvky na provoz 
v celkové výši 7 267 400,00 Kč (dle účtu 672). 
Z této částky činí: 

- dotace z Ministerstva kultury České republiky – VISK 3 na pokračování v automatizaci 
poboček knihoven ve výši 77 000,00 Kč 

- dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na podporu zkvalitnění služeb turistických 
informačních center ve výši 30 000,00 Kč 

- příspěvek na provoz od zřizovatele 7 160 400,00 Kč.  
Účelově určené příspěvky byly řádně vyúčtovány. 

Dále Městské kulturní středisko Letovice v roce 2016 získalo od Nadace města Letovice pro rozvoj 
kultury a životního prostředí grant 24 000,00 Kč na náklady na dopravu mažoretek na mezinárodní 
přehlídku. Z grantu byla využita částka 13 000,00 Kč. Zůstatek ve výši 11 000,00 Kč byl vrácen na 
účet Nadace města Letovice pro rozvoj kultury a životního prostředí. 
 
Výsledek hospodaření za rok 2016 je + 22 551,82 Kč.  
 
Výsledek hospodaření v hlavní činnosti je -107 058,28 Kč a výsledek doplňkové činnosti 
je +129 610,10 Kč. 
 
Limit platů byl zřizovatelem schválen ve výši 2 431 548,00 Kč a byl vyčerpán v plné výši. 
Fond odměn byl čerpán ve výši 41 157,00 Kč. Tj. celkem 2 472 705,00 Kč. Průměrný hrubý měsíční 
plat za rok 2016 byl 20 263,00 Kč. 

X. SHRNUTÍ 
 
Rok 2016 v oblasti kulturní činnosti v MKS Letovice byl pomyslně zahájen ladným krokem 
v tanečních kurzech pro veřejnost. A symbolicky ukončen koncertem Blue Star – Modrou hvězdou 
Vánoc aneb jaká hudba zněla nejen o prvorepublikových vánocích. 
 
Byl to ale především rok oslav 80 let povýšení Letovic na město. Oslavy vyvrcholily slavnostním 
večerem 10. 11. 2016, na kterém byla předána vedením města Letovice, za přítomnosti zastupitelů 
města, zástupců partnerských měst, hostů i veřejnosti čestná občanství města  Letovice - prof. Ing. 
arch. Bedřichu Rozehnalovi, DrSc., in memoriam a Petru Halamkovi, in memoriam. 
 
Hlavní činností Městského kulturního střediska Letovice je zajišťování kulturního a společenského 
dění ve městě. Součástí kulturního střediska je městská knihovna, která metodicky i prakticky 
zajišťuje činnost knihoven v místních částech města. V roce 2016 se nám podařilo zajistit 
plnohodnotné zavedení internetového připojení do osmi knihoven v místních částech Letovic 
(Podolí, Kladoruby, Kochov, Novičí, Třebětín, Chlum, Dolní Smržov, Zábludov). V říjnu 2016 byla 
znovu otevřena pobočka knihovny v Jasinově. Po dohodě s předsedou osadního výboru, panem 
Pavlem Pravcem, MKS Letovice zakoupilo pro Jasinov dvě uzamykatelné skříně pro výměnné knižní 
fondy. 
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Další širokou oblastí činností je zajištění bezproblémového chodu obou budov svěřených do správy 
MKS, včetně pravidelných revizí, oprav a údržby.   
 
Je nutné dbát na stabilitu organizace, jak po stránce personální, provozní, tak i administrativní  
a ekonomické.  
Do budoucna rozvíjet (ve spolupráci se zřizovatelem) možnosti vícezdrojového financování 
v několika oblastech: 

 Automatizace výpůjčního knihovního systému v knihovnách místních částí 
 Oblast informačně-turistické propagace 
 Oblast přípravy a realizace Místního památníku města Letovice v budově Tyršova 2 
 Oblast přípravy a rekonstrukce kulturního domu v Letovicích 
 Tvorba nových kulturních projektů 

 
Plánů do budoucna je mnoho. Vše je ale závislé na mnoha faktorech a vše má svůj čas. Výsledkem 
je práce týmu lidí, kteří usilovně tvoří jednotlivé složky složitého řetězce vedoucího ke splňování 
poslání kulturní organizace. 
 

XI. PODĚKOVÁNÍ 
 
Děkujeme především našemu zřizovateli – Městu Letovice – za finanční podporu naší práce.  
Velký dík patří všem zaměstnancům, kteří i nad rámec své běžné pracovní doby zajišťují kvalitní 
kulturní služby. V neposlední řadě chci také poděkovat všem návštěvníkům, divákům, příznivcům 
kultury, partnerům i sponzorům, že mají o kulturní dění stále větší zájem. 
Naší snahou je, aby kulturní život v Letovicích byl pestřejší, bohatší a hodnotnější. Aby v našich 
zařízeních našli zázemí místní tvůrčí lidé, spolky a další organizace.  
 

PŘÍLOHY 
Příloha č. 1 Rozvaha – Bilance  

Příloha č. 2 Výkaz zisku a ztráty 

Příloha č. 3 Příloha k závěrce  

Příloha č. 4 Přehled o tvorbě a čerpání peněžních fondů k 31. 12. 2016 

Příloha č. 5 Návrh na rozdělení výsledku hospodaření za rok 2016 

Příloha č. 6 Stav pohledávek a závazků k 31. 12. 2016 

Příloha č. 7. Fotogalerie 2016 – výběr akcí Kulturní dům, více na www.mks-letovice.cz 

Příloha č. 8 Fotogalerie 2016 – výběr akcí Městská knihovna Letovice 

Příloha č. 9 Fotogalerie 2016 – výběr akcí mažoretkových skupin VO CO GOU 

 

http://www.mks-letovice.cz/

