
Výroční zpráva Městské kulturní středisko Letovice, příspěvková organizace 
rok 2018 

 

1 
 

 
 

VÝROČNÍ ZPRÁVA  
 

Městské kulturní středisko Letovice, 
příspěvková organizace 

 
rok 2018 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Budova kulturního domu  

Muzeum města Letovice, Tyršova 336/2  

Kulturní dům Letovice, Nová 71/1  



Výroční zpráva Městské kulturní středisko Letovice, příspěvková organizace 
rok 2018 

 

2 
 

Obsah 
I. ÚVOD - ZÁKLADNÍ INFORMACE ....................................................................................................... 3 

II. VYMEZENÍ ČINNOSTI ....................................................................................................................... 3 

III. BUDOVY MĚSTSKÉHO KULTURNÍHO STŘEDISKA LETOVICE ........................................................ 4 

IV. PERSONÁLNÍ OBLAST ................................................................................................................... 6 

V. LOGOTYP ORGANIZACE, WEBOVÉ STRÁNKY ORGANIZACE ............................................................. 8 

VI. ČINNOST JEDNOTLIVÝCH SLOŽEK ORGANIZACE .......................................................................... 8 

KULTURNÍ DŮM ................................................................................................................................... 8 

MĚSTSKÁ KNIHOVNA LETOVICE ........................................................................................................ 17 

TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM ................................................................................................ 25 

MUZEUM MĚSTA LETOVICE .............................................................................................................. 29 

LETOVICKÝ ZPRAVODAJ ..................................................................................................................... 32 

VII. PROPAGACE ............................................................................................................................... 33 

VIII. HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE ......................................................................................................... 34 

IX. SHRNUTÍ ........................................................................................................................................... 41 

X. PODĚKOVÁNÍ ..................................................................................................................................... 42 

PŘÍLOHY ................................................................................................................................................. 43 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Výroční zpráva Městské kulturní středisko Letovice, příspěvková organizace 
rok 2018 

 

3 
 

Motto:   Nemůžeme uspěchat východ slunce ani úplněk. Všechno se stane tehdy, kdy se to má stát. 
Je třeba mít trpělivost.  (J. Vanzant) 

                
    

I. ÚVOD - ZÁKLADNÍ INFORMACE 
 
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 MKS Letovice včetně Dodatku č. 1 s účinností ode dne 31. 12. 2015, 
Dodatku č. 2 s účinností od 9. 6. 2017, Dodatku č. 3 s účinností od 8. 12. 2017 a Dodatku č. 4 
s účinností od 8. 9. 2018. 
 

II.VYMEZENÍ ČINNOSTI 

Městské kulturní středisko Letovice, p. o. (dále také MKS Letovice) je zřízeno Městem Letovice za 
účelem organizace kulturního dění ve městě. Příspěvková organizace je samostatnou právnickou 
osobou a účetní jednotkou.  

Předmětem hlavní činnosti MKS Letovice je kulturní činnost, výchovně vzdělávací činnost (kurzy), 
provozování Městské knihovny Letovice, Muzeum města Letovice a Turistického informačního 
centra. V souvislosti s činností muzea je to především 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. 

MKS Letovice také zajišťuje společenské a volnočasové služby pro veřejnost. 

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, Jasinově. Knihovna v Meziříčku má 
pozastavenou činnost, 

mailto:info@mks-letovice.cz
http://www.mks-letovice.cz/
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❖ 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 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. 
 
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 
 
Živnostenské oprávnění č. 3:  
Předmět podnikání: Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin 
Druh živnosti:            Koncesovaná  

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 MKS Letovice jsou Městská knihovna v Letovicích, Turistické informační centrum, 
Muzeum města Letovice; budova je situována v centru města, ul. Tyršova 336/2. 
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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 
– je nutná rekonstrukce střechy včetně nového železobetonového věnce nad horním sálem, 
výměna oken s původním vzhledem s půlkruhy nad okny včetně nové fasády, chybí funkční 
vzduchotechnika v obou společenských sálech, je nutná výměna elektroinstalace, vodoinstalace aj. 
odborné práce, vyřešení vnitřní dispozice společenských prostor včetně zázemí pro nábytkový 
mobiliář, 
❖ nutná estetizace a modernizace interiéru kulturního domu, 
❖ pro obě budovy vybudování bezbariérových vstupů jak do přízemí, tak do 1. nadzemního 

podlaží (v kulturním domě je bezbariérový přístup do společenských sálů v přízemí, do 1. 
nadzemního podlaží není). 

 
V BUDOVĚ KULTURNÍHO DOMU, UL. NOVÁ 71/1, 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 6x7 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 umělce. 
V přízemí se také nacházejí provozní místnosti kulturního domu (depozitář, sklady).  
Půdní i sklepní prostory jsou v současné době zcela nevyužité, jejich případné využití je možné až po 
ev. rekonstrukci budovy. 
 
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. 
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Zvuk na pódiu posílen o DB Technologies ES 503, který se používá pro divadelní vystoupení. 
Pro hudební skupiny se využívá digitální mix Soundcraft Ui16 řízený dálkově. 
 

V BUDOVĚ NA UL. TYRŠOVA 336/2 (budova z roku 1906 dříve základní škola) od roku 2011 sídlí obě 
oddělení knihovny a TIC, od roku 2017 také muzeum) 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. Od 

školního roku 2018/2019 tento prostor využívá také 1. stupeň ZŠ Letovice. 
❖ v 1. nadzemním podlaží jsou v současné době v pronájmu prostory např. Mateřského centra 

Veselý Paleček, Dětské skupiny Veselý Malíček, zkušebna hudební skupiny PALETA BAND, 
zkušebna pěveckého sboru MKS Letovice a hudební skupiny René z moštárny, kurz 
volnočasových aktivit (patchwork) aj.  

❖ v 1. nadzemním podlaží se nachází expoziční i depozitní prostor Muzea města Letovice.  
Obě prostory mají samostatné vstupy.  

 
V obou budovách je návštěvníkům k dispozici WiFi připojení. 
 
V roce 2018 proběhly průběžné i větší opravy na obou budovách, vnitřních prostorách i 
modernizaci vybavení – viz s. 38 kapitola OPRAVY A ÚDRŽBA 2018. 
 

IV.PERSONÁLNÍ OBLAST 
 
 
Počet zaměstnanců: 12 
Přepočtený stav pracovních úvazků: 11,75 
 

Počet externích zaměstnanců v roce 2018: 

Dohody o provedení práce - 18 osob  
Dohody o pracovní činnosti - 22 osob  
  Plnění 

Mzdy celkem v Kč 3 261 432,00 

OON celkem v Kč 245 368,00 

Odvody zdravotní v Kč 293 623,00 

Odvody sociální v Kč 814 513,00 

Celkem v Kč 4 614 936,00 
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V plánu na rok 2018 bylo 11,75 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  
 
MĚSTSKÁ KNIHOVNA LETOVICE: 
Vedoucí knihovny – 1,0 úvazek 
Knihovnice dospělé oddělení – 1,0 úvazek 
Knihovnice oddělení pro děti a mládež – 0,5 úvazek 
Domovnice – 1,0 úvazek 
Uklízečka – 0,5 úvazek 
(pozn.: knihovnice odd. pro děti a mládež a uklízečka v knihovně = 1 osoba) 
 
TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM: 
2 pracovnice do 30. 6. 2018 – obě 0,5 pracovní úvazek.  
S účinností od 1. 7. 2018 došlo ke sloučení dvou 0,5 pracovních úvazků v 1,0, tj. 1 pracovnice v TIC. 
K 30.6.2018 ukončila pracovní poměr pracovnice TIC s 0,5 pracovním úvazkem. Tento pracovní 
úvazek byl sloučen s úvazkem 0,5, tj. v současné době v TIC pracuje jedna zaměstnankyně s 1,0 
pracovním úvazkem. 
 
MUZEUM MĚSTA LETOVICE: 
Od 1. 1. 2018 nastoupil do nově budovaného muzea kurátor sbírkových fondů s pracovním úvazkem 
1,0. 
 
Od února 2018 byla na dlouhodobé pracovní neschopnosti uklízečka budovy Kulturní dům. Po dobu 
její nemoci jí krátkodobě nárazově zastupovali interní zaměstnanci KD nebo zaměstnanci na DPP. 
Tato pracovnice ke konci roku 2018 ukončila pracovní poměr z důvodu odchodu do plného 
invalidního důchodu. 
 
Od 2. 1. 2018 nastoupil nový zaměstnanec na pracovní pozici elektro údržbář/technický pracovník 
(v náplni práce pro obě naše budovy), který k 20. 10. 2018 na vlastní žádost z MKS Letovice odešel. 
Od 5. 11. 2018 byl přijat nový zaměstnanec na tuto pozici.  
 
Na všechna uvolněná pracovní místa byla vypsána výběrová řízení, volná místa byla hlášena na Úřadu 
práce v Blansku. 
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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 pěveckého sboru a mažoretkové skupiny 

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 tato 
grafika bude součástí orientačního a navigačního systému v budovách.  
 
Propagační materiály MKS Letovice jsou označovány jedinečným QR kódem.  
 
 

VI.ČINNOST JEDNOTLIVÝCH SLOŽEK ORGANIZACE 
 

a) KULTURNÍ DŮM 
- Pěvecký sbor Carpe diem 
- Mažoretkové skupiny VO CO GOU 

b) MĚSTSKÁ KNIHOVNA LETOVICE 
c) TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM 
d) MUZEUM MĚSTA LETOVICE 

 

KULTURNÍ DŮM - přehled realizovaných akcí v roce 2018: 
 

Datum Akce Počet 
návštěvníků 

Poznámka 

LEDEN    

5. 1. MěÚ – školení volby  pronájem 

6. 1. Ples VO CO GOU 109 (platících) 

7. 1. Tříkrálový koncert pěveckých sborů 250 kostel sv. Prokopa 

9. 1. Taneční kurzy pro pokročilé 15 (párů)  

10. 1. KPH - Novoroční koncert s Moravským 
klavírním triem a operními hosty 

28 + 29 abonentky KPH 

12. 1. MěÚ – VOLBY – K1 (prezidentské volby)  pronájem 

13. 1. MěÚ – VOLBY – K1 (prezidentské volby)  pronájem 

14. 1. Barevný ples – Paleta Letovice, z.s.  pronájem 

15. 1. Masarykova střední škola Letovice – zkouška 
na ples 

  

16. 1. Taneční kurzy pro pokročilé 15 (párů)  

19. 1. Ples Masarykovy střední školy  pronájem 
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23. 1. ZUŠ Letovice – vystoupení Popelka - 
veřejnost 

 pronájem - zdarma 

23. 1. Taneční kurzy pro pokročilé 15 (párů)  

24. 1. ZUŠ Letovice – vystoupení Popelka - MŠ, ZŠ  pronájem - zdarma 

25. 1. Už zase miluju! – divadlo pro dospělé 148  

26. 1. MěÚ – VOLBY – K1 (prezidentské volby)  pronájem 

27. 1. MěÚ – VOLBY – K1 (prezidentské volby)  pronájem 

27. 1. Mše – Z. Janík – K5  pronájem 

30. 1. Taneční kurzy pro pokročilé 15 (párů)  

ÚNOR    

1. 2. MěÚ – jednání zastupitelstva města  pronájem - zdarma 

3. 2. Farní ples  pronájem 

9. 2. ZUŠ Letovice – příprava oslav  pronájem – zdarma 

10. 2.  ZUŠ Letovice – oslava 45 let VDO Letovice  pronájem - zdarma 

13. 2. Taneční kurzy pro pokročilé 15 (párů)  

14. 2. KPH - Bohemia Saxophone Quartet 7 + 29 abonentky KPH 

17. 2. Hasičský ples  pronájem 

22. 2. NSZdP – inform. schůze – K1  pronájem 

22. 2. Beseda - Ing. Tomáš Přibyl 40 výstavka RMK 

23. 2. Taneční kurzy - závěr 15 (párů)  

24. 2. Mše – Z. Janík  pronájem 

25. 2. Výroční schůze – Svaz rybářů  pronájem 

BŘEZEN    

3. 3. Jarní ples ZUŠ Letovice  pronájem 

7. 3. KPH - Španělsko – argentinský program 4 + 29 abonentky KPH 

8. 3. MěÚ – jednání zastupitelstva města   pronájem - zdarma 

10. 3. Velký dětský maškarní karneval - Wikiho 
bublinkový karneval s Mimoni 

127 platících + 
cca 180 zdarma 

 

11. 3. Bazárek – MC Paleček  pronájem 

12. 3. Bazárek – MC Paleček  pronájem 

13. 3. Bazárek – MC Paleček  pronájem 

14. 3. NSZdP – oslava MDŽ  pronájem 

15. 3. Tři pohádky s písničkou – divadlo pro děti 181  

17. 3.  Ples Sportovců  pronájem 

19. 3. Letokruh - výstava  pronájem HS do 29. 
3. 2018 - zdarma 

21. 3. Výkup starožitností  pronájem – K1 

22. 3. Talk show – Zuzana Bubílková 60  

24. 3. Soukromá akce - oslava   pronájem 

25. 3. VDO ZUŠ Letovice - oslavy  pronájem - zdarma 

27. 3. Taneční lekce opakovací 11 (párů)  

28. 3.  Beseda Karel Voříšek 22 + 39  

DUBEN    

5. 4. Osudové roky - vernisáž 3 + cca 120 výstava do 30. 4. 

11. 4. KPH - Duo Bohemiabass 4 + 29 abonentky KPH 
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13. 4. Žena Vlčí mák – Hana Maciuchová 187  

24. 4. Taneční lekce opakovací 14 (párů)  

26. 4.  O křišťálovém srdci – pohádka pro děti 168  

KVĚTEN    

4. 5. Vzpomínková slavnost k ukončení II. sv. 
války 

cca 300 kostel, koupaliště a 
hasičárna 

4. 5. Soukromá akce - oslava  pronájem 

9. 5. ZUŠ (p. uč. Bočková) - zkouška  pronájem - zdarma 

10. 5. Vyhlášení osobností města Letovice + 
koncert Ilony Csákové 

142 Město Letovice/MKS 
Letovice 

11. 5. ZUŠ Letovice (p. uč. Bočková) - zkouška  pronájem - zdarma 

12. 5.  Mše – Z. Janík  pronájem 

16. 5. KPH - Jarní koncert   9 + 29 abonentky KPH 

17. 5. Zamilovaný sukničkář – DS Háta, divadlo pro 
dospělé 

329  

23. 5. Zdravé město Letovice  - Veřejné fórum - 
MěÚ 

 pronájem – zdarma 

25. 5. ZUŠ Letovice (p. uč. Bočková) - vystoupení  pronájem - zdarma 

29. 5. Taneční lekce opakovací 8 párů  

30. 5.  ZUŠ Letovice (p. uč. Vinklerová) - vystoupení  pronájem - zdarma 

ČERVEN    

3. 6. Nesoutěžní přehlídka mažoretek 400 areál – fotbal. hřiště 

7. 6. MěÚ – jednání zastupitelstva města   pronájem - zdarma 

8. 6. Adam Wiltsch – Střípky – vernisáž fotografií cca 50 výstava do 29. 6. 

9. 6. Soukromá akce - setkání  pronájem 

10. 6. Koncert – Milan V. Hakl  pronájem 

13. 6. MěÚ – veřejná chůze Povodí Moravy s 
občany 

 pronájem - zdarma 

15. 6. Koncert – MUDr. M. Kratochvílová  pronájem 

20. 6. ZUŠ Letovice (p. uč. Ošlejšková) - vystoupení  pronájem - zdarma 

24. 6. Promenádní koncert – zahájení 
VO CO GOU, VDO ZUŠ Letovice 

cca 400 Masarykovo nám. 

30. 6. Soukromá akce - svatba  pronájem 

ČERVENEC    

3. 7. Biograf láska – letní kino 96 areál koupaliště 

4. 7. Biograf láska – letní kino 130 areál koupaliště 

10. 7.  NSZdP – schůze K1  pronájem 

15. 7. Promenádní koncert - René z moštárny  cca 70 bez vstupného, 
areál koupaliště 

16. 7. – 
20. 7.  

Veselá věda – tábor pro děti  pronájem 

26. 7. Festival 3+1 Letovice - vernisáž výstavy KMF  pronájem 

29. 7. Festival 3+1 Letovice - divadlo  pronájem 

SRPEN    

12. 8.  Hudební duo J. Sekanina a A. Ondroušková – 
promenádní koncert 

cca 60 bez vstupného, 
areál koupaliště 
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15. 8. Biograf láska – letní kino ZRUŠENO areál koupaliště 
(technická závada) 

25. 8. Ahoj, léto! 
+ Biograf láska – letní kino 

200 + cca 300 
neplatících 

Areál SDH Letovice 

25. 8. Soukromá akce - svatba  pronájem 

ZÁŘÍ    

5. 9.  Talk show Czendlik a Sedláček – Paleta, z. s.  pronájem  

6. 9. MěÚ – jednání zastupitelstva města   pronájem - zdarma 

14. 9. Kirchlinteln ve fotografiích - vernisáž 50 výstava do 30. 9. 

19. 9. MěÚ – školení ke komunálním volbám  pronájem 

19. 9. Běh zámeckým parkem 250 Zámecký park 

20. 9. Jednou hole, jednou na nože – DS Rájec - 
Jestřebí 

66  

21. 9. – 
23. 9. 

BAZÁREK – MC Paleček  pronájem 

29. 9. Soukromá akce - oslava  pronájem 

ŘÍJEN    

3. 10. KPH – koncert Miloš Pernica  9 + 20 abonentky KPH 

4. 10. Zdravé město Letovice - Den zdraví (MěÚ)  pronájem - zdarma 

5. 10. Trio MUH – jazz koncert  37 Sál ZUŠ 

5. 10. – 6. 
10. 

MěÚ - Volby do komunálních zastupitelstev  pronájem 

10. 10. Talk show K. Šíp + J. A. Náhlovský 327 pronájem 

12. 10.  Ostrovy & Pobřeží – Ing. Dušan Procházka – 
vernisáž výstavy 

cca 170 Výstava potrvá do 31. 
10. 

16. 10. Taneční kurzy pro začátečníky 10 párů  

18. 10. Pohádka pro děti – divadlo Radost 175  

21. 10. Manželské vraždění – DS E. Vojana Brněnec, 
divadlo pro dospělé 

75  

23. 10.  Taneční kurzy pro začátečníky 10 párů  

25. 10. MěÚ – jednání zastupitelstva města   pronájem - zdarma 

28. 10. Slavnostní koncert u příležitosti oslav 100 let 
ČSR 

cca 200 MěÚ/ZUŠ Letovice – 
pronájem zdarma 

30. 10. Taneční kurzy pro začátečníky 10 párů  

31. 10. NSZdP – výroční schůze  pronájem 

LISTOPAD    

6. 11. Taneční kurzy pro začátečníky 10 párů  

9. 11. Mrazík – Jasinovské divadýlko 296  

14. 11. KPH - Matyáš Novák – koncert Klavírní 
pralinky 

31 + 20 abonentky KPH 

16. 11. Taneční kurzy pro začátečníky - závěr 10  

21. 11. Jiří Kolbaba – To je Havaj! 179  

22.11. - 
23.11. 

25 let VO CO GOU 800 4 vystoupení 

29. 11. Tchýně na zabití – DS Fanny, divadlo pro 
dospělé 

316  
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PROSINEC    

1. 12. - 2. 
12. 

Letovice zvoní na Vánoce cca 1000 Masarykovo nám. 

8. 12. Vánoční tvořivá dílnička cca 50  

9. 12. David Deyl – vánoční koncert 216 + 25 
neplatících (děti) 

 

12. 12. NSZdP – Vánoční setkání  pronájem 

13. 12. MěÚ – jednání zastupitelstva města   pronájem - zdarma 

17. 12. Pohádka SOŠ a VOŠ Boskovice  pronájem 

20. 12. Fa Teluria Skrchov - vánoční večírek  pronájem 

    

Celkem návštěvníků:                         8.872 osob 
Z toho neplatící návštěvníci  
(např. děti, promenádní koncerty): 3.925 osob 

 
 

PRONÁJMY – KULTURNÍ DŮM: 
Prostory Kulturního domu Letovice byly v roce 2018 pronajaty cizím subjektům celkem 62 x, pronájmy 
se realizují na základě objednávkového formuláře, jedná se většinou o jednorázové akce.  
Město Letovice (kromě konání školení k volbám, samotné dny voleb do komunálních zastupitelstev, 
prezidentská volba) a ZUŠ Letovice (kulturní akce bez vstupného ) nehradí pronájem prostor. 
 
Poznámka – pronájem prostor v budově Tyršova 336/2 se uskutečňuje formou nájemních smluv. 

 

PRAVIDELNÉ AKCE V KD: 

Pondělí: 

14.30 – 16.00 hod.       VO CO GOU I., vedoucí R. Bulová – sál 

16.00 – 18.00 hod.       VO CO GOU II., vedoucí M. Křížová - sál        

18.00 – 19.00 hod.       Cvičení ženy, E. Štěrbová – sál 

 

Úterý: 

16.30 – 18.30 hod.        VO CO GOU III., vedoucí B. Ondráčková, R. Kšicová – sál 
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ČINNOST PĚVECKÉHO SBORU CARPE DIEM 

MKS Letovice je v současné době zřizovatelem 
dvou 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). 
 
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.  
 
Oba soubory kromě svých vlastních aktivit jsou zapojovány také do další kulturní činnosti MKS a podílejí 
se tak velkou měrou na kulturních aktivitách ve městě. 
 
PĚVECKÝ SBOR CARPE DIEM zkouší ve třídě v budově na ul. Tyršova 336/2: 

• Úterý 18.00-20.30 hod. (sbormistr Mgr. Karel Pecháček) 
 
 

      PŘEHLED KULTURNÍ ČINNOSTI PĚVECKÉHO SBORU V ROCE 2018: 
 

Datum Akce Místo vystoupení 

LEDEN   

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

8. 1. Zpěv na Ekumenickém shromáždění Modlitebna Církve Bratrské Letovice 

BŘEZEN   

25. 3. Zpěv při bohoslužbě na Květnou neděli Letovice 

30. 3.  Zpěv při bohoslužbě Velkého pátku Kostel sv. Prokopa, Letovice 

DUBEN   

1. 4. Zpěv při bohoslužbě na Velikonoce Kostel sv. Prokopa, Letovice 

22. 4. Jarní koncert pěveckých sborů Letovice 

KVĚTEN   

26. 5. Zpěvobraní – festival pěveckých sborů Boskovice 
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ČERVEN   

10. 6. Koncert v kostele CČE Česká Třebová 

16. 6. Koncert sborů – 130 let PS Vlastimil Vanovice 

ČERVENEC   

2. 7. Zpěv na poutní slavnosti Letovice 

22. 7. Zpěv na poutní slavnosti Meziříčko 

ZÁŘÍ   

15. 9. Zpěv sboru při svatebním obřadu  Letovice 

LISTOPAD   

7. 11. Koncert k poctě A. Tučapského Boskovice 

PROSINEC   

1.12. Letovice zvoní na Vánoce – advent Masarykovo nám. Letovice 

16. 12. Adventní koncert Svojanov 

25. 12. Vánoce – zpěv na půlnoční Letovice 

27. 12.  Vánoční koncert Unín 

Celkem:  17 akcí 

 

Sbor měl 18 členů včetně sbormistra.  
Jednotlivých vystoupení se průměrně zúčastnilo 13-14 členů. 
 
 

ČINNOST MAŽORETKOVÝCH SKUPIN VO CO GOU 

TRÉNINKY TANEČNÍ SKUPINY VO CO GOU  
VE ŠKOLNÍM ROCE 2018/2019 
 
- Přípravka VCG - čtvrtek od 15:00 do 16:30 
hod. v tělocvičně Tyršova ul. 
Vedoucí: Nováková Kamila, Nováková Adéla, 
Nováková Tereza, Venclová Tereza 
- VCG I. - pondělí od 14:30 do 16:00 hod. 
 v Kulturním domě, vedoucí: Bulová Renáta 
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- VCG II. - pondělí od 16:00 do 18:00 hod. v Kulturním domě, vedoucí: Magdaléna 

Křížová 
 

- VCG III. - pátek od 17:30 do 19:00 hod. v tělocvičně Tyršova ul., vedoucí: Eva 
Jurnečková, Mgr. Dagmar Procházková, Vendula Šmídlová 

 
- VCG IV. - úterý od 16:30 do 18:30 hod. v Kulturním domě, vedoucí: Barbora 

Brožková, Mgr. Radka Kšicová 

PŘEHLED ČINNOSTI VO CO GOU: 

Datum Akce Město, obec Mažoretková skupina 

LEDEN    

6. 1. Ples taneční skupiny VCG Letovice Letovice Všechny skupiny 

13. 1.  Předtančení Barevný ples Paleta Letovice IV. 

20. 1. Předtančení ples Nýrov Nýrov III. 

20. 1. Předtančení ples Svitávka Svitávka III. 

26. 1. Předtančení ples Boskovice Boskovice IV. 

ÚNOR    

2. 2. Předtančení ples Jasinov Jasinov III. 

3. 2.  Předtančení ples Černovice Černovice IV. 

10. 2. Předtančení ples Vranová Vranová IV. 

17. 2. Předtančení ples Letovice Letovice II., III., IV. 

Datum Akce Město, obec Mažoretková skupina 

BŘEZEN    

8. 3. Vystoupení k MDŽ Kunštát IV. 

10. 3. Velký dětský maškarní karneval Letovice  Letovice Přípravka, I. 

24. 3. Ples Boskovice Boskovice IV. 

KVĚTEN    
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4. 5. Lampionový průvod – Pietní akt Letovice II., III., IV. 

5. 5. Přátelské vystoupení pro ZŠ Letovice –Kirchlinteln Letovice II. 

26. 5. Soutěž O brněnskou dračici Brno Všechny skupiny 

ČERVEN    

3.6. Nesoutěžní přehlídka mažoretek  Letovice Všechny skupiny 

9. – 10. 6. Fotbalový turnaj  Městečko Trnávka Všechny skupiny 

24. 6. Promenádní koncert Letovice Letovice Všechny skupiny 

ZÁŘÍ    

15. 9. Přehlídka mažoretek  Hradec Králové Přípravka, I., II. 

15. 9. Vystoupení Šebetov Šebetov  III., IV. 

LISTOPAD    

23. 11. Biograf VO CO GOU – oslava 25 let Letovice Všechny skupiny 

5. 12. Mikulášská nadílka Letovice III. 

Celkem: 22 akcí 

 
POČTY MAŽORETEK PODLE VĚKU: 
6-10 let: 40 mažoretek 
                                                        
10-15 let: 31 mažoretek 
                               
15-18 let: 12 mažoretek 
                                                                 
18-75 let: 3 mažoretky + 11 vedoucích 
 
CELKEM MAŽORETEK:                  84 
CELKEM VEDOUCÍCH:                   11 
 
Festivalová akce - pořadatel VCG Letovice: 
3. 6. 2018 nesoutěžní přehlídka mažoretek Letovice 
 
Festivalová akce - účast: 
15. 9. 2018 přehlídka mažoretek Hradec Králové 
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA LETOVICE  
 

Oddělení pro děti a mládež – přehled akcí 2018 
Datum Název akce Kdo Dětí 

Leden     

Po celý 
měsíc 

Vyrobte si tužkovník Návštěvníci knihovny 4 

11.1. 2018 Beseda – O lese, v knihovně MŠ Čapkova 24 

12.1.2018 Beseda – O lese, v knihovně MŠ Čapkova 26 

Únor     

Po celý 
měsíc 

Vyrábíme příšerky Návštěvníci knihovny 2 

15.2.2018 Komixový workshop – Daniel Vydra 
ZŠ Komenského 

ZŠ Komenského  
4.D uč. Procházková 
5.A uč. Kolářová 

58 

16.2.2018 Beseda – komiksy, v knihovně ZŠ Vísky 11 

1.2.-30.11. Soutěž „ Duhové čtení 2018“ Čtenáři knihovny 37 

Březen     

12.3.2018 Beseda – Poprvé do knihovny, v 
knihovně 

ZŠ Komenského  
1.A  uč. Dufková 

23 

14.3.2018 Beseda – Pohádková škola – pan. 
Zajíček  
                Sál ZUŠ 

ZŠ Komenského 
2.A, 2.B, 2.C, 2.D uč. 
Dvořáčková,  
uč. Koláčková, uč. 
Španělová, uč. Rešková 

80 

15.3.2018 Beseda – Poprvé do knihovny, v 
knihovně 

ZŠ Komenského 
1.B uč. Bělehradová 

24 

16.3.2018 Beseda – Poprvé do knihovny, v 
knihovně 

ZŠ Komenského 
1.C uč. Sedláček 

24 

19.3.2018 Beseda – 3D brýle – virtuální realita, 
v knihovně 

ZŠ Komenského 
2.P uč. Pléhová 

11 

22.3.2018 Beseda -  Svět ve 3D – 3D svět , 
Tyršova 16 – 3D svět 

ZŠ Komenského 
4.A uč. Reitschmiedova 

25 

23.3.2018 Noc s Andersenem – Povídání o 
pejskovi a kočičce 

Přihlášené děti 18 

29.3.-
30.11. 

Soutěž „Duhové čtení 2018“ Čtenáři knihovny 8 

Po celý 
měsíc 

Vyrábíme kytičky v košíčku a 
velikonoční kraslice 

Návštěvníci knihovny 8 

Duben     

Po celý 
měsíc 

Vyrábíme pavouky a netopýry Návštěvníci knihovny 4 
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10.4.2018 Beseda – detektivky a vše kolem, v 
knihovně 

ZŠ Komenského 
5.A uč. Kolářová 

29 

12.4.2018 Beseda se spisovatelem – Marek 
Šolmes Srazil, ZŠ Komenského 

ZŠ Komenského 
1.A uč. Dufková 
1.B uč. Bělehradová 
1.C uč. Sedláček 

76 

30.4.-
30.11. 

Soutěž „Duhové čtení 2018 Čtenáři knihovny 3 

Květen    

Po celý 
měsíc 

Vyrábíme přání pro maminky Návštěvníci knihovny 6 

2.5.2018 Beseda – O pejskovi a kočičce, v 
knihovně 

MŠ Třebětín 42 

29.5.2018 Pasování prvňáčků na čtenáře ZŠ Komenského 
1.C uč. Sedláček 

24 

31.5.-
30.11. 

Soutěž „Duhové čtení 2018 Čtenáři knihovny 1 

Červen     

Po celý 
měsíc 

Vyrábíme ptáčky – zápich, na 
zavěšení 

Návštěvníci knihovny 4 

1.6.2018  Pasování prvňáčků na čtenáře ZŠ Komenského 
1.A uč. Dufková 
1.B uč. Bělehradová 

48 

1.6.2018 Novinka v knihovně – Elektronická 
tužka Albi 

Návštěvníci knihovny 12 

25.6.2018 Výstava skřítků a čepiček – 
„Putování skřítka Vítka“ 

ZŠ Komenského 
4.D uč. Procházková 

31 

Po celý 
měsíc 

Vyrábíme čepičky pro skřítky Návštěvníci knihovny 4 

Září     

25.9.2018 Beseda – poprvé do knihovny a 
povídání o zvířátkách 

Dětská skupina Malíček 3 

27.9.2018 Beseda – muzeum s Dr. Štrofem – 
historie Letovic 

ZŠ Letovice 
4.A uč. Kolářová 

22 

30.9.- 
30.11. 

Soutěž „Duhové čtení 2018“ Čtenáři knihovny 2 

Říjen     

Po celý 
měsíc 

Vyrábíme „Haloween“ – duch, 
strašidlo, dýně…. 

Návštěvníci knihovny 12 

9.10.2018 Beseda – „Čtení a povídání o 
knihách“ – s p. Jiřím Šanderou 

ZŠ Letovice 
3.A,B,C,D – uč. Koláčková, 
Dořáčková, Rešková a 
Španělová 

82  

11.10.2018 Beseda – muzeum p. Štrof – historie 
Letovic s fotkami 

ZŠ Letovice 
3.C,D – uč. Koláčková, 
Španělová 

42 
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16.10.2018 Beseda – „ Poprvé v knihovně“ ZŠ Sulíkov – 2 paní 
učitelky  

17 

17.10.2018 Beseda – Založení republiky - 
knihovna + „Historie Letovic“ 
Muzeum 

ZŠ Deštná – 4 p. učitelky 21 

24.10.2018 Beseda – Povídání o pejskovi a 
kočičce 

Dětská skupina Malíček 3 

31.10.2018 Halloweenské tvoření – svícny, duši, 
strašidla, ježci… 

Návštěvníci knihovny 11 

Listopad     

Po celý 
měsíc 

Vyrábíme – podzimní tvoření- 
strašidla 

Návštěvníci knihovny 15 

2.11.2018 Beseda – jak funguje knihovna ZŠ Letovice 
5.D – uč. Reška 

26 

7.11.2018 Beseda – „ Založení Republiky“ s p. 
Danou Šimkovou 

ZŠ Letovice 
5.A – uč. Reitschmiedová 

28 

16.11.2018 Předání cen – Jižní Morava čte MŠ Čapkova 35 

16.11.2018 Beseda – „Strašidla“ ZŠ Letovice 
4.B – uč. Mahutová 

18 

23.11.2018 Předání cen – Jižní Morava čte Návštěvníci knihovny a 
výherci 

6 

27.11.2018 Předání cen - Jižní Morava čte a 
beseda „Pipi Dlouhá punčocha“ 

ZŠ Vísky 
uč. Burkoňová 

19 

28.11.2018  Beseda – Mikuláš, anděl a čert Dětská skupina Malíček 4 

Prosinec     

Po celý 
měsíc 

Vyrábíme – vánoční tématika a 
dárkové krabičky 

Návštěvníci knihovny 8 

14.12.2018 Beseda – Prosinec, vánoční svátky a 
vše kolem. 

ZŠ Letovice 
4.C - uč. Kalhousová 

22 

14.12.2018 Slavnostní vyhlášení Duhového čtení 
– Nejlepší čtenář knihovny 

Návštěvníci knihovny a 
soutěžící 

 

17.12.2018 Beseda – Prosinec, vánoční svátky a 
vše kolem. 

ZŠ Letovice 
4.D – uč. Janků 

20 

21.12.2018 Beseda – vánoce, vyrábění krabiček Dětská skupina Malíček 3 

Celkem za 
rok 2018 

  1086 

Internet 
celkem za 
rok 2018 

  579 
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Oddělení pro dospělé – přehled akcí 2018 

Datum Název akce Kdo Počet 
Leden     
Leden – po 
celý měsíc 

Výročí zahraničních spisovatelů v 
lednu – výstavka knih 

Návštěvníci knihovny  

12. 1. 2018 Dějiny umění - Umění přelomu 19. 
a 20. století 

Návštěvníci přednášky 28 

26. 1. 2018 Dějiny umění – Umění 1. poloviny 
20. století 

Návštěvníci přednášky 29 

Leden – po 
celý měsíc 

Zimní krajina – výstava fotografií 
pana Františka Opálky 

Návštěvníci knihovny 100 

Únor     
Únor – po 
celý měsíc 

Výročí zahraničních spisovatelů 
v únoru – výstavka knih 

Návštěvníci knihovny  

9. 2. 2018 Dějiny umění – Umění 2. poloviny 
20. století 

Návštěvníci přednášky 28 

23. 2. 2018 Dějiny umění Návštěvníci přednášky 20 
21. 2. 2018 Španělsko a Portugalsko – 

cestopisná přednáška pana J. Máry 
Návštěvníci přednášky 32 

Únor – po 
celý měsíc 

Zimní krajina – výstava fotografií 
pana Františka Opálky 

Návštěvníci knihovny  

Březen     
Březen – 
po celý 
měsíc 

Březen měsíc čtenářů – registrace 
nových čtenářů zdarma, amnestie 
upomínek 

Čtenáři knihovny  

Březen – 
po celý 
měsíc 

Výročí zahraničních spisovatelů 
v březnu – výstavka knih 

Návštěvníci knihovny  

7. 3. 2018 EXPEDICE CHO OYU přednáška 
pana Ing. J. Nováka 

Návštěvníci přednášky 40 

9. 3. 2018 Dějiny umění  Návštěvníci přednášky 23 
23. 3. 2018 Dějiny umění Návštěvníci přednášky 20 
13. 3. 2018 Listování – A taková to byla láska Návštěvníci představení 12 
Duben     
Duben – 
po celý 
měsíc 

Výročí zahraničních spisovatelů 
v dubnu – výstavka knih 

Návštěvníci knihovny  

6. 4. 2018 Dějiny umění Návštěvníci přednášky 21 
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20. 4. 2018 Dějiny umění Návštěvníci přednášky 23 

23.4.-3.5. 
2018 

Jaro v novém – prodejní výstava  Návštěvníci knihovny  

24. 4. 2018 Exkurze – seznámení s knihovnou MSŠ Letovice 29 
Duben 
po celý 
měsíc 

OD VLTAVY K PIAVĚ – 
ČESKOSLOVENŠTÍ LEGIONÁŘI NA 
ITALSKÉ FRONTĚ-výstava 

Návštěvníci knihovny  

Květen     
Květen – 
po celý 
měsíc 

Výročí zahraničních spisovatelů 
v květnu – výstavka knih 

Návštěvníci knihovny  

Květen – 
po celý 
měsíc 

OD VLTAVY K PIAVĚ – 
ČESKOSLOVENŠTÍ LEGIONÁŘI NA 
ITALSKÉ FRONTĚ-výstava 

Návštěvníci knihovny 100 

4. 5. 2018 Dějiny umění Návštěvníci přednášky 18 
10. 5. 2018 Výtvarné a keramické práce – 

vernisáž k zahájení výstavy 
z činnosti Letokruhu 

Návštěvníci vernisáže 15 

9.5.-
17.5.2018 

Výtvarné a keramické práce Návštěvníci knihovny  

18. 5. 2018 Dějiny umění Návštěvníci knihovny  
Červen     
Červen – 
po celý 
měsíc 

Výročí zahraničních spisovatelů 
v červnu – výstavka knih 

Návštěvníci knihovny  

15. 6. 2018 Dějiny umění Návštěvníci přednášky 20 
29. 6. 2018 Dějiny umění Návštěvníci přednášky 22 
Červen – 
po celý 
měsíc 

Kreslený humor z roku 1968 Návštěvníci knihovny  

Červenec - 
srpen  

   

Po celé 
dva měsíce 

Kreslený humor z roku 1968 – 
výstava v prostorách knihovny 

Návštěvníci knihovny 100 

Po celé 
prázdniny 

Čítárna u Havla – venkovní čtení  Veřejnost, návštěvníci 
knihovny 

 

Po celé 
prázdniny 

Výročí zahraničních spisovatelů 
v červenci a srpnu – výstavka knih 

Návštěvníci knihovny  

Září     
 Vzpomínky na prázdniny – výstava 

v prostorách knihovny 
Návštěvníci knihovny 100 
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Po celý 
měsíc 

Výročí zahraničních spisovatelů 
v září – výstavka knih 

Návštěvníci knihovny  

Říjen     
9. 10. 2018 Bezlepkově s ochutnávkou dobrot Návštěvníci přednášky 8 
17.10.2018 Írán – pohled do zákulisí Návštěvníci přednášky 42 
Po celý 
měsíc 

Výročí zahraničních spisovatelů 
v říjnu – výstavka knih 

Návštěvníci knihovny  

Listopad     
7. 11. 2018 Založení republiky – beseda s paní 

Danou Šimkovou 
Návštěvníci přednášky 40 

21.11.2018 Den poezie „Nebát se“ – 
vystoupení žáků ZUŠ pod vedením 
Hany Bočkové 

Návštěvníci vystoupení 45 

23.11.2018 Patchwork v knihovně – slavnostní 
zahájení výstavy 

Návštěvníci vernisáže 30 

Po celý 
měsíc 

Patchwork v knihovně – výstava 
v čítárně knihovny 

Návštěvníci knihovny 100 

30.11.2018 Vánoce začínají v knihovně – 
tradiční předvánoční jarmark 

Návštěvníci jarmarku a 
knihovny 

100 

Po celý 
měsíc 

Výstava fotografií paní Olgy 
Havlové v prostorách knihovny 

Návštěvníci knihovny  

Po celý 
měsíc 

Výročí zahraničních spisovatelů v 
listopadu – výstavka knih 

Návštěvníci knihovny  

Prosinec     
Po celý 
měsíc 

Výstava fotografií paní Olgy 
Havlové v prostorách knihovny 

Návštěvníci knihovny 100 

Po celý 
měsíc 

Výročí zahraničních spisovatelů v 
prosinci – výstavka knih 

Návštěvníci knihovny  

3. 12. 2018 Vánoce v knihovně – prodejní 
výstava v čítárně knihovny 

Návštěvníci knihovny  

49 akcí   1245 
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Statistika za rok 2018 - obě oddělení knihovny                    

Registrovaní čtenáři     933 

Čtenáři do 15 let 282 

Počet návštěvníků 24 181 

Výpůjčky celkem 32 810 

Počet akcí      100 

 

Městská knihovna Letovice je organizační složkou Městského kulturního střediska Letovice, 
příspěvkové organizace.  
Městská knihovna Letovice rozšířila v lednu 2018 otevírací dobu knihovny o 4,5 hod. ve středu 
od 12.00 do 16.30, v pondělí a v pátek o 0,5 hodiny.  Ze zkušenosti víme, že na jednoho 
registrovaného čtenáře si půjčují další rodinní příslušníci a toto není zahrnuto ve statistice. 
Knihovna nabízí k půjčování knihy, periodika a audioknihy, o které je v poslední době stále 
větší zájem.  
 
Každý měsíc knihovna zajišťuje návštěvu v Centru sociálních služeb města Letovice s nabídkou 
knih a časopisů. Knihy dovezeme, půjčíme a do dalšího měsíce nachystáme knihy a časopisy 
dle požadavků seniorů. 
Knihovna nadále spolupracuje s Městským klubem důchodců a společně pořádá pro veřejnost 
v odpoledních hodinách přednášky a besedy.  
 

Pokračujeme v projektu Kniha do 
vlaku. Organizátoři projektu Kniha do 
vlaku vytvořili aktualizovanou mapu, 
která vznikla díky spolupráci se SŽDC. 
Všichni, kdo si zapůjčí knihy 
v Letovicích na nádraží, názorně na 
mapě vidí místa, kde je možné knihy 
vracet nebo kde si jiné půjčit. Městská 
knihovna zajišťuje udržování 
knihovničky v prostorách letovického 
nádraží a její doplňování darovanými 
knihami a časopisy.  

 
V roce 2018 jsme v dětském oddělení knihovny pro děti opět připravili čtenářskou soutěž 
„Duhové čtení“. Do soutěže se přihlásilo 51 čtenářů; ti kteří, splnili přečtení knih ve své 
kategorii, soutěžili ještě o Nejlepšího čtenáře naší knihovny.   
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Novinkou v knihovně je Kouzelné čtení – Albi tužka. Ke Kouzelnému čtení máme k dispozici 
dvě naučné knihy Lidské tělo a Atlas světa.  
 
Pořídili jsme pět Tematických kufříků k zapůjčení domů. Kufříky jsou pojmenovány dle obsahu 
– Kuchtíci a Kuchařinky, Princezny, Dinosauři, Pohádky a Naše zvířata.  
 
Podařilo se nám navázat úspěšnou spolupráci s Dětskou skupinou Malíček, která sídlí ve 
společné budově. Jedná se o soukromou školku pro děti od 2–7 let. Děti a jejich učitelky 
navštěvují knihovnu pravidelně jednou za měsíc.  
 

Prostor oddělení pro děti jsme zvelebili také vizuálně. A to 
obrázkem namalovaným přímo na stěnu s hracím koutkem 
s kobercem a pohovkou. Dětské oddělení knihovny je 
zapojeno do projektů Noc s Andersenem, Knížka pro 
prvňáčka, Jižní Morava čte, vytváří také vlastní projekty a 
soutěže. 
 

Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Ministerstva kultury 
na podprogram Informační centra veřejných knihoven 
v rámci programu VISK3 na rok 2018 byla schválena. 
Zakoupili jsme dataprojektor a plátno, které budeme 
využívat při pořádání akcí v knihovně. Dále byl z dotace 
zakoupen jeden počítač pro uživatele. Výše dotace byla 
34 000,- Kč. Žádost o dotaci v rámci programu Knihovna 
21. století pod názvem „Rok plný komiksů“ nebyla kladně 
vyřízena. 

 
Výběr a nákup knih zajišťuje vedoucí knihovny. Část knihovního fondu je pořizován z nabídky 
nových knih, a to nově přes Akviziční portál knihoven TEAM LIBRARY, který spravuje jednotný 
katalog pro objednávání titulů od několika různých dodavatelů, zajišťuje kompatibilitu se 
všemi knihovními systémy a umožňuje pohodlně a rychle porovnat cenu titulu bez složitého 
hledání na stránkách různých distributorů, zaručuje vyšší rabat, než měla Městská knihovna u 
jednotlivých distributorů samostatně. Na tomto portále je zajišťováno přímé objednávání a 
tisk objednávek i faktur přímo na jednom místě.  
Dalším dodavatelem s 30 % rabatem, který Městská knihovna Letovice využívá, je internetový 
obchod www.beletrie.eu.  
Starší tituly knih jsou nakupovány od distributorů levných knih dovážkou přímo do knihovny a 
výběrem z nabídky. Knihovna také využívá darů od čtenářů, a to knih ne starších jak 15 let, kdy 
jsou vybrány knihy do knihovního fondu a ostatní využity do knihovničky na nádraží do 
projektu Kniha do vlaku. Dále jsou využívány knihy v projektu Čtenáři čtenářům, kde jsou knihy 
nabídnuty čtenářům na regále přímo v prostorách chodby knihovny.  
 
Městská knihovna nezastává regionální funkci, ale i přesto ke knihovně patří 10 poboček v místních 
částech města Letovice.  

http://www.beletrie.eu/
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V současné době jedna knihovna, a to v Meziříčku, má 
pozastavenou činnost od roku 2013. Zůstává však 
v evidenci knihoven, má zrušený a odepsaný celý fond 
knihovny.  
Knihovna v Jasinově má odepsaný knihovní fond a půjčuje 
knihy zapůjčené z výměnného fondu regionálního 
oddělení v Boskovicích. Počet čtenářů a návštěvníků se 
každým rokem zvyšuje a v Jasinově se opět knihovna stává 
fungující knihovnou.  
Knihovna v Zábludově má novou knihovnici a činnost 
knihovny se začíná pomalu zlepšovat. Pobočky Městské 
knihovny Letovice mají plně automatizovaný knihovnický 

systém. Fondy knihovny jsou přístupné přes On-line katalog s odkazem na webové stránce 
www.mks-letovice.cz/knihovna.  Zde návštěvníci naleznou i další informace o knihovnách - otevírací 
dobu, jméno knihovníka aj. 
Samostatnou webovou stránku má pouze pobočka Kladoruby.  
Mimo knihovnu v Jasinově je v každé knihovně počítač připojený na internet s přístupem čtenářů na 
internet zdarma. 
 

 

TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM  

ČINNOST TIC ZA ROK 2018 

• Aktivní účast na veletrzích cestovního ruchu – 
shromáždění podkladů pro veletrhy, celodenní 
účast na veletrhu REGIONTOUR v Brně (leden 
2018) a veletrhu HOLIDAYWORLD Praha (únor 
2018) v rámci expozice Jihomoravského kraje. Po 
skončení druhého jmenovaného veletrhu zajištění 
odvozu všech propagačních materiálů za region 
Boskovicko a Moravský kras (vždy nutný výjezd 
služebního auta a spoluúčast 1 pracovníka MěÚ, 

MP nebo MKS). 
 

• Realizace dotačního programu Podpora zkvalitnění služeb turistických informačních center v 
Jihomoravském kraji: 

▪ vyúčtování a závěrečná zpráva dotačního programu za rok 2018 
(prosinec 2018) 

MKS – TIC Letovice uspělo s žádostí o dotaci ve výši 50 000,- Kč. Finanční prostředky byly čerpány 
ve 2. pololetí roku 2018 a byly použity k zakoupení PC pro uživatele, úhrady certifikačního 
poplatku a zhotovení tištěných propagačních materiálů. 

Knihovna Jasinov  

http://www.mks-letovice.cz/knihovna
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Vydání nových propagačních materiálů – díky získané finanční 
dotaci z JmK infocentrum vydalo novou aktualizovanou trhací 
cyklomapu Mikroregionu Letovicko ve formátu A3, která je turisty 
velmi žádaná, sadu 4 kapesních kalendářů na rok 2019 s motivem 
zajímavých akcí konaných v Letovicích, místních částech či 
Mikroregionu Letovicko. Všechny vydané materiály jsou 
poskytovány turistům i veřejnosti zdarma. 
 

• Prodej publikací a předprodej vstupenek – TIC kromě vlastního prodeje turistických 

suvenýrů, map, pohlednic a knih nabízelo v komisním prodeji také novinky regionálních publikací 

(Josef Mrázek Umění keramiky – autorů: Robert J. Mrazek a Harold R. Mrazek), nově zařadilo do 

prodeje pohlednice se 4 motivy města Letovice, taktéž zajistilo předprodej vstupenek na akce 

pořádané jinými subjekty než MKS Letovice (plesy – Farní ples, Barevný ples, hudební festivaly – 

BigyFest, Summer Fest Boskovice, Boskofest, Morava Park Fest) a jiné. 

 

• Rozšíření otevírací doby v letní turistické sezóně – 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. Rozšířený provoz zajistily brigádnice, které byly 
zaměstnány na základě Dohody o provedení práce. 

 

• Zajištění prohlídek v barokní lékárně v Nemocnici Letovice – kromě pravidelných prohlídek 
v letní sezóně (první sobota v měsíci červen - září ve 14.00 hodin a 15.00 hodin, každý čtvrtek v 
měsících červenec a srpen ve 14.00 hodin) TIC opět zajistilo i mimořádné prohlídky pro zájezdy a 
školní výlety. Za rok 2018 se uskutečnilo celkem 28 prohlídek, lékárnu navštívilo 387 zájemců.  

 

• Plnění obsahu webových stránek TIC – Infocentrum Letovice se prezentuje pod hlavičkou 
Městského kulturního střediska Letovice na webových stránkách www.mks-letovice.cz/tic. Pro účely 
lepšího způsobu komunikace TIC založilo a aktivně využívá svůj facebookový profil 
(www.facebook.com/Turistické-informační-centrum-Letovice-118860335433567/?ref=settings) 

 

• Zajištění prezentace Letovic na webových stránkách Jihomoravského kraje a Regionu 
Boskovicko – stejně jako v předchozích letech TIC pravidelně přispívá informacemi z města 
Letovice a Mikroregionu Letovicko na oficiální turistický portál Jihomoravského kraje 
www.jiznimorava.cz a webové stránky turistické oblasti Boskovicko www.regionboskovicko.cz  

 

• Vkládání kulturních a sportovních akcí a údajů o místních firmách na 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 - Kam za kulturou. 
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 

http://www.mks-letovice.cz/tic
http://www.facebook.com/Turistické-informační-centrum-Letovice-118860335433567/?ref=settings
http://www.jiznimorava.cz/
http://www.regionboskovicko.cz/
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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.  

 

• Zajištění praxe studentů oboru cestovní ruch – svou odbornou praxi u nás během kalendářního 
roku 2018 absolvovalo celkem 6 studentek VOŠ ekonomické a zdravotní a Střední školy 
Boskovice. 

 

• Spolupráce s regionálními informačními centry – TIC aktivně spolupracovalo s Městským 
informačním střediskem Boskovice, mimo jiné na roční aktualizaci propagačních materiálů 
(brožura Kalendář tradičních akcí 2019 a turistické noviny Vítejte na Boskovicku).  

 

• Průběžná kontrola Jednotné klasifikace turistických informačních center. Kontrola proběhla 
řádně v termínu 6. 9. 2018 za účasti kontrolního pracovníka A.T.I.C. ČR.; MKS – TIC Letovice 
úspěšně prošlo průběžnou kontrolou a je nadále držitelem certifikátu klasifikační třídy B.  

 

• Spolupráce s Muzeem města Letovice – i nadále pokračuje aktivní spolupráce s Muzeem města 
Letovice dle potřeby.  

 

STATISTIKA NÁVŠTĚVNOSTI 2018 

MKS – TIC Letovice navštívilo v roce 2018 za období leden až prosinec celkem 3936 návštěvníků. 

Z toho bylo 2514 místních občanů, 1379 českých turistů a 43 zahraničních turistů. Zodpovězeno 

bylo 323 telefonických dotazů a 21 e-mailových dotazů.  

Celkový počet kontaktů činí 4280. 

 

Přehled návštěvnosti MKS – TIC Letovice v roce 2018 

 
Místní 

občané 

Čeští 

turisté 

Zahraniční 

turisté 

Dotazy 

telefonické 

Dotazy 

mailové  
CELKEM 

Leden 278 86 0 22 0        386 

Únor 184 73 2 13 0 272 

Březen 184      115 1 33 0 333 

Duben 197 98 2 17 0 314 

Květen 236 163 7 33 0 439 

Červen 148 125 5 45 5 328 

Červenec 281 260 5 41 0 587 
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Srpen 212 227 11 52 0 502 

Září 143 143 0 20 2 308 

Říjen 227 50 2 15 3 297 

Listopad 263 31 6 15 2 317 

Prosinec 161 8 2 17 9 197 

CELKEM 2514 1379 43 323 21 4280 

 

 

Přehled návštěvnosti MKS – TIC Letovice v letech 2015 – 2018 

 
Místní 

občané 

Čeští 

turisté 

Zahraniční 

turisté 

Dotazy 

telefonické 

Dotazy  

e-mailové  
CELKEM 

2015 2702 1614 53 315 22 4706 

2016 2811 1532 51 377 26 4797 

2017 2527 1648 38 437 16 4666 

2018 2514 1379 43 323 21 4280 

 

Průvodcovská činnost MKS – TIC Letovice v roce 2018 
 

Turistické informační centrum Letovice ve spolupráci s Nemocnicí Letovice zajistilo celkem 28 

komentovaných prohlídek historické lékárny, lékárnu si prohlédlo 387 návštěvníků.  

 

Meziroční srovnání – počty prohlídek historické lékárny v letech 2015 – 2018 

 Počet prohlídek Počet návštěvníků 

2015 24 361 

2016 21 427 

2017 32 585 

2018 28 387 
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MUZEUM MĚSTA LETOVICE  

Ve Zřizovací listině MKS Letovice, p. o., bylo toto pracoviště původně 
vedeno jako Místní památník. V červnu 2017 došlo k přejmenování 
tohoto střediska formou Dodatku č. 2 ke Zřizovací listině MKS 
Letovice na Muzeum města Letovice. V prosinci 2017 dochází formou 
Dodatku č. 3 ke Zřizovací listině MKS Letovice k přejmenování 
střediska na Historie města Letovice.  
Dodatek č. 4 ke Zřizovací listině MKS Letovice, p. o., s platností od 8. 
9. 2018 toto středisko vrátil k původnímu názvu a to – Muzeum 
města Letovice. 
 
Městské kulturní středisko Letovice společně s Městem Letovice 
začalo začátkem roku v roce 2017 realizovat přípravné práce na 
budování nového střediska MKS Letovice, Muzea města Letovice, 

v budově bývalé základní školy na ul. Tyršova 2, Letovice. Režim tohoto pracoviště v současné době 
podléhá nárokům a pravidlům dle zákona č. 122/2000 Sb. o ochraně sbírek muzejní povahy 
v platném znění a dle Vyhlášky MK ČR č. 275/2000 Sb., kterou se provádí výše uvedený zákon 
v platném znění.  
 
V průběhu letních měsíců roku 2017 byla vyřešena rekonstrukce prostor budoucího muzea. Byly 
provedeny nezbytné stavební úpravy prostoru, úprava elektroinstalace prostor expozice včetně 
osvětlení.  
V červnu 2017 byli přijati dva zaměstnanci na dobu určitou (DPP), kteří se podíleli na roztřídění 
sbírkových předmětů, jejich zavedení do informačního systému pro archivní a muzejní program pro 
pořádání, katalogizaci, evidenci sbírkových předmětů (IS BACH). Také se věnovali přípravě úvodní 
expozice pro veřejnost, navázání kontaktů s jinými paměťovými institucemi, přípravě metodiky a 
jiným odborným činnostem. 
 
Veřejnost jsme pozvali do nově zrekonstruovaných prostor budoucího muzea v Letovicích v pátek 
27. 10. 2017 v 17 hodin, kdy proběhla za velkého zájmu občanů Letovic, představitelů města i hostů 
slavnostní vernisáž expozice Historie města Letovice s kulturním programem. 
Koncem listopadu 2017 byla uspořádána první populárně-naučná přednáška s tématikou nejstarší 
historie Letovic, která se setkala s velkým zájmem veřejnosti. 
 
V létě roku 2017 začaly přípravné práce na prostorách budoucího muzea, příprava depozitáře, 
třídění stávajících sbírek a především snahy vedoucí k budování nové expozice. V říjnu 2017 byla 
otevřena v nově rekonstruovaných prostorách budoucí expozice signální výstava, která 
upozorňovala na vznik muzea a pro veřejnost byla příslibem stálé expozice. Souběžně probíhala  
snaha o jeho vřazení do muzejní sítě ministerstva kultury.  
  
V roce 2018 se naplnila stoletá snaha letovických občanů po vzniku místního muzea.  
Po snahách M. Dukáta v období před první světovou válkou a po obdobné snaze koncem 30. let 
tímto počinem vyvrcholila snaha místních občanů, kterou podpořily všechny strany zastoupené ve 
vedení města a bylo ustanoveno Muzeum města Letovice.  
V létě roku 2017 začaly první přípravné práce na prostorách budoucího muzea, příprava depozitáře, 
třídění stávajících sbírek a především snahy vedoucí k budování nové expozice. V říjnu 2017 byla 
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otevřena v nově rekonstruovaných prostorách budoucí expozice signální výstava, která 
upozorňovala na vznik muzea a pro veřejnost byla příslibem stálé expozice. Souběžně probíhala 
snaha o jeho vřazení do muzejní sítě Ministerstva kultury ČR, kterým muzeum získává stálý status 
včetně kontrolní podřízenosti MK ČR. Toto se úspěšně podařilo v březnu 2018, sbírka Muzea města 
Letovice je evidovanou sbírkou v CES MK ČR. 
 
Loňský rok byl pro muzeum zcela atypický, protože byl rokem hektických příprav vlastního 
muzejního pracoviště, příprav a budování muzejní expozice, získávání exponátů, evidence sbírek a v 
oblasti směřované směrem k veřejnosti to bylo otevření již stálé expozice, zahájení přednáškové 
činnosti včetně výjezdů do terénu, publikačně-propagační snahy formou příspěvků v regionálním 
tisku, v rozhlase i televizi.  
 
Velmi dobrá spolupráce je s místním TIC, které mimo jiné rovněž propaguje muzejní využití.  
Nové muzeum navázalo rovněž velmi užitečné kontakty s řadou vědeckých, vysokoškolských a 
muzejních pracovišť včetně řady soukromých znalců a sběratelů, kteří byli a jsou nápomocni v 
činnosti muzea, zajišťování přednášek, exponátů aj. Darem několika desítek kusů odborné literatury 
Ústavem archeologické památkové péče v Brně byl rovněž položen základ odborné knihovny muzea.  
 
S vedením MKS Letovice byly rovněž ustanoveny Muzejní rada a Poradní sbor pro sbírkotvornou 
činnost, v nichž jsou vedle zástupců vedení města a letovické veřejnosti zástupci právě vědeckých a 
vzdělávacích ústavů a muzeí. Byly vypracovány všechny zásadní právní normy a směrnice pro činnost 
muzea a pro nakládání s jeho movitým i nemovitým majetkem.  
 
Silnou vazbu spolupráce si vytvořilo s Muzeem regionu Boskovicka, spolupracujeme i s Muzeem 
Blanenska a s Městským muzeem v Jevíčku.  
 
Stálá expozice byla otevřena 18. 5. 2018. Byla postavena v přístupové chodbě patra a v bývalé 
kreslírně. Je koncipována podle předchozího nasměrování vlastivědným směrem a představuje 
region v paleontologické části (flóra a fauna místního permského jezera stará 300 milionů let), v 
archeologické (především bronzové poklady z 12. a 11. stol. př. n.l.). Historická část představuje 
podrobně Letovice od nejstaršího pravěkého osídlení přes vznik osady a následně městečka pod 
hradem na začátku středověku až do vzniku města, zabývá se jednotlivými prvky života zdejší 
komunity (zajímavé jsou kupříkladu cechy řemeslníků), věnuje se podrobně nejdůležitějším stavbám 
(hrad a jeho přerod v zámek, klášter, kostel).  
 
Součástí Letovicka jsou i přidružené obce, které jsou velmi důstojně prezentovány na samostatných 
panelech. K historii a lokaci města slouží rovněž jeho zobrazení na kartografických celcích, zdaleka 
nejen dětem je určena magnetická slepá pohledová mapa regionu.  
Velká pozornost je věnována našemu novému objevu: Křoupalově mapě letovického panství, která 
vznikla po polovině 18. stol. Je zcela nečitelná, ale elektronickou cestou se daří oživit zejména kresby 
na okrajích vlastní mapy, které unikátně zobrazují jednotlivé fáze práce místní textilní manufaktury.  
Velké zvětšeniny tohoto procesu jsou nedílnou součástí expozice. Tou je i část věnovaná 
letovickému rodáku Hubertu Lamplotovi, který byl nejen úspěšný obchodník, ale i mecenáš zdejšího 
společenského života a kulturního vyžití. I styl malých místních obchodníků je v naší expozici k 
vidění.    
Místní keramiku produkující firma Pexider je prezentována kolekcí forem k výrobě uměleckých 
plastik známých sochařů 30. let 20. stol. A činnost loutkářů dokumentuje soubor desítek marionet.   
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Expozice má postupně vzrůstající návštěvnost a je zřejmé, že se do povědomí veřejnosti postupně 
usazuje. Nejvzdálenějšími návštěvníky byla skupina návštěvníků z USA. Celkově ji v tomto téměř jen 
půlroce existence expozice shlédlo 824 návštěvníků. Největší zájem budí zkamenělé ryby a 
hlavonožci, z nichž dva druhy jsou dokonce podle místa nálezu v Letovicích nazvány.  
 
Součástí expozice je i promítání na velkoplošnou obrazovku, kde nabízíme návštěvníkům smyčku 
historických záběrů města a okolí z let 1895-1930, kde je dobře patrný stavební růst města. Při výročí 
republiky v závěru roku jsme promítali film "28. říjen 1918 na Moravě", kde se vedle promítání pro 
veřejnost aplikovala i výběrová promítání např. pro klub důchodců; velkou a splněnou nadějí byla 
velmi dobrá spolupráce s místními školami. A to jak se základní školou, tak s Masarykovou střední 
školou Letovice. Celkem film zhlédlo 317 návštěvníků. 
 
Nejvíce se zájem veřejnosti projevil vysokou návštěvou přednášek, které proběhly v prostorách 
muzejní expozice s využitím PC velkoplošné projekce (návštěvnost na přednáškách je 30 - 50 
návštěvníků, což vysoko převyšuje celonárodní průměr návštěvnosti takovýchto akcí, který má i 
plynule klesající tendenci).  
Zde jsme využili nejen kurátora muzea (archeolog), ale i předních odborníků z různých oborů - 
historie, etnologie, přírodovědy. Navštívili jsme se zájemci autobusem opevnění hranice z roku 
1939, uspořádali jsme odbornou exkurzi s výkladem na archeologický výzkum u Jevíčka.  
  
PŘEDNÁŠKY V PRŮBĚHU ROKU 2018:   

MĚSÍC PŘEDNÁŠEJÍCÍ TÉMA PŘEDNÁŠKY, VYCHÁZKY 

LEDEN Antonín Štrof Letovice ve světle archeologie 

ÚNOR Libor Jan Nejstarší dějiny Letovic 

BŘEZEN Roman Malach Lidové stavby na Letovicku 

DUBEN Eva Nečasová Tajemství Jeřábkova klavíru 

KVĚTEN Milan Koudelka Naše opevněná hranice v roce 1938 

ČERVEN Hynek Skořepa Krásy přírody našeho regionu 

SRPEN Bohuslav Kuda Procházka letovickým náměstím 

ZÁŘÍ Antonín Štrof Opevnění hranice v Králíkách, autobusový zájezd 

ZÁŘÍ Antonín Štrof Exkurze na archeolog. lokalitu u Jevíčka 

ŘÍJEN František Trávníček Československé legie 1914-1920 

LISTOPAD Eva Nečasová Pověsti našeho kraje 

PROSINEC Roman Malach Lidové vánoční zvyklosti 

 

Mimo tuto vzdělávací činnost směrem k veřejnosti jsme dále upravovali depozitní pracoviště. Velmi 
jsme pokročili v získávání sbírkových předmětů; mimo drobné dary od občanů a nákupů jsme získali 
soubor několika desítek keramických forem z dřívější firmy Pexider a rozsáhlý soubor téměř desítky 
tisíc listin z ekonomické dokumentace "obchodního domu Pelíšek" z počátku 20. stol.  
V dohledné době budeme muset zvýšit výzkumnou snahu o získání vlastních pro expozici vhodných 
exponátů především z paleontologie a archeologie, protože v expozici prezentované místní nálezy 
jsou krátkodobě zapůjčeny z jiných muzeí a budou muset být nahrazeny vlastními sbírkami.  
Dobrá spolupráce se rozvíjí s Tylexem Letovice - přímým pokračovatelem dávné manufaktury; 
výsledkem bude další část expozice, zobrazující s využitím dokladů vlastněného podnikem a 
materiálu uloženého v Moravském zemském archivu v Brně vývoj stěžejního místního textilního 
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průmyslu. 
    
NÁVŠTĚVNOST – STATISTIKA: 
    návštěvníci muzejní expozice:   824 
    návštěvnost - film "28. říjen na Moravě": 317 (9 představení) 
    návštěvníci přednášek:                            413 
    otevření muzea:    160 
 
CELKEM (od 18. 5. do 31. 12. 2018):            1714 osob 
 
 
Jedním ze stěžejních poslání muzea je i spolupráce se školami, pro které je muzeum v podstatě 
jediným zdrojem pro výuku regionálních dějin a toho, co můžeme označit jako vlastivěda, tedy 
zdroje poučení důležitých pro lokální patriotismus a vlastenectví. 
Zde se podařilo navázat opravdu velmi dobré kontakty se Základní školou i Masarykovou střední 
školou Letovice, které začínají plně využívat muzejních expozic, filmových i přednáškových cyklů. 
 

LETOVICKÝ ZPRAVODAJ 

Letovický zpravodaj vydává na své náklady Městské 
kulturní středisko Letovice, příspěvková organizace, 
v rámci své hospodářské činnosti.  
Letovický zpravodaj je za rok 2018 ve ztrátě -38 880 
Kč, v roce 2017 to bylo -56 280 Kč (vliv zavedení EET 
pro maloobchod); v roce 2016 činila ztráta -
14 940,00 Kč. 

Vzhledem k tomu, že distribuci LZ realizujeme i na dvou prodejnách COOP JEDNOTA, sp. dr. Boskovice 
v Letovicích, od dubna 2017 jsme smluvně vázáni prodej realizovat s nižší prodejní cenou. K tomuto 
kroku jsme přistoupili také proto, že obě prodejny se nachází v hustě obydlených oblastech a jsou 
našimi tradičními odběrnými místy. 
 
Letovický zpravodaj vychází pravidelně každý měsíc, tj. 12 čísel za rok v rozsahu 36-44 stránek 
formátu A5 se čtyřmi plnobarevnými stránkami obálky. Cena jednoho výtisku činí 10 Kč. 
 
Za rok 2018 bylo celkem vyrobeno 16.800 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). 
 
 
 
 

http://mks-letovice.cz/mks/letovicky-zpravodaj
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VII. PROPAGACE 
 
Kulturní středisko prezentuje své služby prostřednictvím webových stránek http://www.mks-
letovice.cz.   
Službou veřejnosti je také online prodej vstupenek našich akcí prostřednictvím rezervačního systému 
DISKINO.   
MKS Letovice zajišťuje propagaci aktivit všech organizátorů kulturních, společenských a sportovních 
akcí prostřednictvím Letovického zpravodaje v rámci placené/neplacené propagace či inzerce, viz 
http://mks-letovice.cz/sites/default/files/stranky/uzaverky/cenik-inzerce-lz-2018.pdf 
 
Poskytujeme také informace, včetně fotogaleriií, na webových stránkách MKS Letovice a na 
výlepových plochách, které jsou v naší správě - viz http://mks-letovice.cz/mks/vylep-plakatu 
 
Nedílnou součástí propagace činnosti MKS Letovice je aktivní zapojení do sociálních sítí.  
MKS Letovice naleznete na facebooku na linku: 
https://www.facebook.com/MestskeKulturniStrediskoLetovice 
a 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, Týdeník 5plus2, Zrcadlo Blanenska a Boskovicka, tak s rozhlasovými médii, například 
Rádio Haná, Rádio Petrov, Český rozhlas 2 Brno.  
Spolupracujeme s Asociací muzeí a galerií ČR.  
K propagaci využíváme také služeb městského rozhlasu. 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.mks-letovice.cz/
http://www.mks-letovice.cz/
http://mks-letovice.cz/sites/default/files/stranky/uzaverky/cenik-inzerce-lz-2018.pdf
http://mks-letovice.cz/mks/vylep-plakatu
https://www.facebook.com/MestskeKulturniStrediskoLetovice
https://www.facebook.com/letovickyzpravodaj/
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VIII. HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE 
 
ČERPÁNÍ ROZPOČTU MĚSTSKÉHO KULTURNÍHO STŘEDISKA LETOVICE ZA ROK 2018 

 
HLAVNÍ ČINNOST CELKEM 
(kulturní činnost, pěvecký sbor, taneční skupiny VO CO GOU, Městská knihovna Letovice,  
Turistické informační centrum, výchovně vzdělávací činnost, Muzeum města Letovice) 

         

Výnosy v tis. Kč       

Tržby z prodeje služeb - kulturní činnost   769,23   

Tržby z prodeje služeb - zájezdy   0,00   
Tržby z činnosti knihoven - zápisné čtenářů +  

dotace    90,99   

Ostatní výnosy z činnosti VO CO GOU   183,50   

Tržby z prodeje Pamětí a Katalogu   0,99   

Tržby z prodeje publikací v TIC   21,92   

Úroky České spořitelny   0,94   

Čerpání fondů   0,76   

Ostatní výnosy z činnosti   121,00   

Tržby za internet v TIC + ost. činnosti   64,29   

Tržby z činnosti MML       9,46   

Příspěvky na provoz vč. odpisů   8262,00   

Celkem   9525,08    

         

Náklady v tis. Kč       

Spotřeba materiálu    533,49   

Nákup drobného dlouhodobého majetku   712,36   

Časopisy do knihovny   52,90   

Knihy + audioknihy   158,43   

Spotřeba el. energie   134,23   

Plyn   346,71   

Voda   14,21   

Náklad na prodej Pamětí a Katalogu   0,79   

Náklad na prodej publikací v TIC   14,68   

Opravy a udržování   175,15   

Cestovné   4,54   

Náklady na reprezentaci   0,91   

Ostatní služby - kultura   1066,72   

Ostatní služby - besedy přednášky v knihovně   29,55   

Ostatní služby - zájezdy   0,00   

Ostatní služby - VO CO GOU   77,32   

Ostatní služby   711,63   

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



Výroční zpráva Městské kulturní středisko Letovice, příspěvková organizace 
rok 2018 

 

35 
 

Pošta a telekomunikační služby + veřejný 

internet   151,43   

Revize   75,79   

OON   245,92   

Limit platů   3259,46   

Čerpání FO   0,76   

Sociální pojištění   814,51   

Zdravotní pojištění   293,21   

Jiné sociální pojištění   8,71   
Zákonné sociální náklady (zákl. příděl do 

FKSP+prac. oděvy) 78,99   

Jiné sociální náklady (stravenky)   79,36   

Odpisy           203,67   

Ostatní náklady z činnosti   272,14   

Celkem   9517,57    

Výsledek hospodaření hlavní činnosti   +7,51   

         

 
HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST ZA ROK 2018 

         

Pronájmy prostor - výnosy v tis. Kč       
Tržby z prodeje služeb - pronájmy prostor 

kulturního domu 60,85    
Tržby z prodeje služeb - pronájmy prostor budovy 

Tyršova 155,55    

Celkem 216,40    

         

         

Pronájmy prostor - náklady v tis. Kč        

Spotřeba materiálu + nákup DDHM   28,85    

Mzdový náklad   1,21    

Sociální a zdravotní pojištění   0,41    

Celkem   30,47    

        
         

Letovický zpravodaj - výnosy v tis. Kč        
Tržby z prodeje zboží - Letovický zpravodaj vč. 

inzerce 158,29    

         

Letovický zpravodaj - náklady v tis. Kč        

Spotřeba materiálu   0,00    

Prodané zboží   188,43    

Služby   0,00    

Poštovné   8,74    

Celkem   197,17    
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Kopírování - výnosy v tis. Kč        
Tržby z prodeje služeb - kopírování + 

kroužková vazba   10,44    

         

Kopírování - náklady v tis. Kč        

Spotřeba materiálu   0,00    

Údržba kopírky   10,04    

Celkem   10,04    

         

         

Výlep plakátů - výnosy v tis. Kč        

Tržby z prodeje služeb - výlep   16,25    

         

Výlep plakátů - náklady v tis. Kč        

Spotřeba materiálu   2,00    

Výsledek hospodaření  hospodářské činnosti: +161,70    

         

 
POHLEDÁVKY K 31. 12. 2018 
 

číslo faktury popis SU/AU inventurní stav splatnost úhrada 

200164  04690389 TS BAMI KUNŠTÁT, z.s. 311/0300 9 900,00  15.12.2018 2/2019 

200178          Libor Janča 311/0300 255,00  19. 12.2018 1/2019 

200180  28300955        OKNO NEMOVITOSTÍ, s.r.o. 311/0300 459,00  19.12.2018 2/2019 

200186  00032221 
       JEDNOTA, spotřební družstvo v     

Boskovicích 
311/0300 2 250,00  3.1.2019 1/2019 

200188  43420371        BARVY A LAKY TELURIA, s.r.o. 311/0300 7 954,00  4.1.2019 2/2019 

200189          Jana Švancarová 311/0300 1 743,00  14.1.2019 1/2019 

200190  00839809 
Letokruh - středisko volného času, 

příspěvková organizace  
311/0300 440,00  21.1.2019 1/2019 
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ZÁVAZKY K 31. 12. 2018 
 

Číslo faktury IČ  Inventurní stav /popis  Částka  
100587  25816179 PODA a.s.  3 025,00   
100606  25816179 PODA a.s.  3 025,00   
100633  60755211 MAT-EL s.r.o.  4 589,00   
100635  29186587 Stolmat s.r.o.  2 614,00   
100636  29261783 ProfiSales s.r.o.             31 233,00   
100639  25280783 LIKOPO s.r.o.  2 863,00   
100642  24146641 Team Business, s.r.o. 4 429,00   
100645  74328069 Mgr. Martin Korbel 2 000,00   
100646  03045200 Daně a Partneři s.r.o. 4 719,00   
100647  26231212 TOPNET Services s.r.o.      712,00   
100650  63839997 OSA                             14 285,00   
100651  63839997 OSA                        5 229,00   
100652  25318071 F.D.A. Bezp. služba         1 024,00   
100653  25318071 F.D.A. Bezp. služba 1 364,00   
100654  03628698 ign.cz internet, s.r.o.     400,00   
100655  25843028 ARECO SYSTEM                1 207,07   
100656  60193336 O2 Czech Republic a.s.     615,45   
100657  60193336 O2 Czech Republic a.s.     834,80   
100658  60193336 O2 Czech Republic a.s.     803,92   
100659  25843028 ARECO SYSTEM, s.r.o.        822,80   
100661  00280518 Město Letovice   5 021,50   
100662  49455842 VODÁRENSKÁ A. S.          3 455,00   
100663  49455842 VODÁRENSKÁ A. S.          6 286,00   
100664  26914565 Pohřební ústav Holub         511,00  
100665  00100625 Vědec. knih. v Olomouci    500,00   
100667  65401875 DILIA – autor. poplatky      233,00   
100668  25458302 CENTROPOL ENERGY      8 419,00   
100669  24146641 Team Business, s.r.o.     807,00  
100670  65776712 Ing. Boris Horníček     116 758,00   
200191  22838015 MC Veselý Paleček        38 418,00  
Celkem: 29                                         264 589,54   
 
 
 

KRATKODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK K 31. 12. 2018 V KČ 
 

Běžný bankovní účet 860258,93 

Běžný účet FKSP 51529,30 

Ceniny (stravenky) 50000,00 

Pokladna 15369,00 
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OPRAVY A ÚDRŽBA 2018   

    
Středisko Celkem (Kč) Jednotlivé opravy Text 

Kulturní dům 
(Nová 71/1) 

13349,00 1618,00 oprava dešťového svodu na střeše 

  591,00 oprava rozbitého okna 

    1460,00 oprava malby vestibulu KD 

    9680,00 ošetřující postřik opony, samozhášlivá úprava 

    

Knihovna 
(Tyršova 336/2)  

161806,00 3064,00 oprava plynového kotle 

  15400,00 zednické práce chodba II. patro budovy 

    17385,00 výmalba chodby II. patro budovy 

    2627,00 zalištování chodby II. patro budovy 

    89640,00 oprava havárie podlahy I. patro budovy 

    3267,00 oprava oken 

    11681,00 oprava učebny č. 16 

    18742,00 nátěr venkovních částí oken západní strany 

    

Hosp. činnost 10043,00 10043,00 údržba kopírky 

  185198,00  
 

 

 

 

      

Havarijní oprava části 
podlahy v přízemí budovy 

Tyršova 336/2, Letovice 
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INVENTARIZACE MAJETKU  

1. Dne 18. 9. 2018 vydala ředitelka Městského kulturního střediska Letovice plán inventur 
k zajištění a provedení inventarizací za rok 2018, a to v souladu se zákonem 563/1991 o 
účetnictví ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou 270/2010 Sb. o inventarizaci majetku 
a závazků ve aktualizovaném znění vyhláškou č. 411/2017 Sb. s účinností od 1. 1. 2018. 
 

2. Byla určena a proškolena inventarizační komise ve složení: 
- předseda:   Romana Hoderová 
- členové:  Mgr. Jana Trubáková, Renata Daňková, Michal Bula, Daniela 

Klusáková, Lenka Páralová, Petr Balaš, Evženie Smílková, Jana Švancarová, Alois 
Kalivoda,  PhDr. Antonín Štrof, Bc. Jana Zemánková. 
Z důvodu ukončení pracovního poměru p. Petra Balaše ke dni 20. 10. 2018 byla 
jeho činnost člena inventarizační komise ukončena. 
 

3. Fyzická inventarizace dlouhodobého majetku ke dni 30. 9. 2018 a byla zahájena 15. 10. 
2018 a ukončena 30. 11. 2018. Dle zápisu o výsledku inventarizace je celková cena 
dlouhodobého majetku ve výši 23147888,71 Kč. Nevznikly žádné inventarizační rozdíly. Byl 
navržen majetek k vyřazení. 
 

4. Ke dni 31. 12. 2018 byla provedena rozdílová inventarizace dlouhodobého majetku a byl 
vytvořen dodatečný inventurní soupis. Dále byla k 31. 12. 2018 provedena fyzická 
inventarizace zásob a cenin a dokladová inventarizace jednotlivých stavů účtů, které nelze 
inventarizovat fyzicky. Zahájení 2. 1. 2019 a ukončení 29. 1. 2019. Nebyly zjištěny rozdíly. 

 

5. Dlouhodobý majetek, který komise navrhla k vyřazení a Rada města Letovice schválila dne 
19. 12. 2018, byl vyřazen a zlikvidován povoleným způsobem. Protokol o provedené 
likvidaci vyřazeného dlouhodobého majetku ze dne 24. 1. 2019 potvrdila firma, která 
majetek likvidovala.  
Revizní technik (elektro) Ing. Karel Sychra vypracoval odborný posudek o neopravitelnosti 
vyřazených elektrospotřebičů. 
 

Seznam všech inventurních soupisů, dokladů a dodatečných inventurních soupisů: 
- Plán inventur na rok 2018 
- Prezenční listina proškolení inventarizační komise 
- Inventurní sumář č. 1 – inventarizační položka účet 018 
- Inventurní sumář č. 2 – inventarizační položka účet 021, 022, 028 
- Inventurní sumář č. 3 – inventarizační položka účet 031, 032 
- Inventurní sumář č. 4 – inventarizační položka účet 902 
- Návrh na vyřazení majetku v roce 2018, včetně posouzení technického stavu elektrotechnických 

zařízení 
- Přehled účtů majetku a podrozvahových účtů k inventarizaci     k 30. 9. 2018. 
- Pomocný inventarizační zápis 
- Zjednodušený inventarizační zápis účtu 401, 411, 412, 413, 416 
- Dodatečný inventurní soupis – přehled přírůstků a úbytku – majetek k 31. 12. 2018 
- Přehled účtu a majetku a podrozvahových účtů po provedené inventarizaci k 31. 12. 2018 
- Protokol o provedené likvidaci majetku v roce 2018 
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- Dokladová inventura, inventura skladu a pokladny k 31. 12. 2018  – inventurní soupisy – 
inventarizační položka účet: 078, 081, 082, 088, 112, 132, 149, 199, 241, 243, 261, 263, 311, 314, 
315,  321, 331, 336, 337, 342, 374, 377,  381, 383, 384, 385, 388, 389, 401, 403, 411, 412, 413, 
416,  469, 905 

- Inventarizace jednotlivých účtů po provedené inventuře 31. 12. 2018 
 

STAV MAJETKU K 30. 9. 2018: 23 147 888,71 KČ    
 
                                      

Název Stav účtu  Přírůstky Úbytky Stav účtu  Účetní stav 

  k 1. 1. 2018     k 31. 12. 2018 k 31. 12. 2018 

018 Drobný dlouhodobý           

nehmotný majetek 193628,38 0,00 0,00 193628,38 193628,38 

021 Stavby           

  17108997,30 0,00 0,00 17108997,30 17108997,30 

022 Samostatné hmotné           

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

028 Drobný dlouhodobý            

hmotný majetek 3769304,26 728199,00 323399,87 4174103,39 4174103,39 

031 Pozemky           

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

032 Kulturní předměty           

  95429,00 42952,00 0,00 138381,00 138381,00 

902 Jiný drobný dlouhodobý           

hmotný majetek 536159,24 33277,70 5369,00 564067,94 564067,94 

Celkem:           

  23242651,88 804428,70 328768,87 23718311,71 23718311,71 

      

KOMENTÁŘ K VÝSLEDKU HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2018 

Městské kulturní středisko Letovice obdrželo v roce 2018 na neinvestiční příspěvky na provoz 
v celkové výši 8 364 263,00 Kč (dle účtu 672). 
 
Z této částky činí: 

- dotace z Ministerstva kultury České republiky – projekt Zkvalitnění informačních a 
knihovnických služeb pro uživatele Městské knihovny Letovice a na pobočkách 
v místních částech Letovic ve výši 32 000,00 Kč; 

- dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje – Podpora zkvalitnění služeb turistických 
informačních center v Jihomoravském kraji ve výši 49 690,00 Kč; 

- dotace z Nadace města Letovice pro rozvoj kultury a životního prostředí – Festival 
mažoretkových skupin 2018 ve výši 6 000,00 Kč; 

- dotace z Nadace města Letovice pro rozvoj kultury a životního prostředí – Biograf VO 
CO GOU aneb 25 let od založení Taneční skupiny VO CO GOU ve výši 18 000,00 Kč; 

- příspěvek na provoz od zřizovatele ve výši 8 258 672,00 Kč. 
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Účelově určené příspěvky byly řádně vyúčtovány. 
 
Výsledek hospodaření za rok 2018:                    + 169 207,79 Kč 
Výsledek hospodaření v hlavní činnosti:           + 7 507,54 Kč 
Výsledek z hospodaření hospodářské činnosti: + 161 700,25 Kč 
 
Limit platů byl zřizovatelem schválen ve výši 3 323 832,00 Kč.  
Limit platů nebyl dočerpán o 64 368,00 Kč z důvodu dlouhodobé pracovní neschopnosti uklízečky 
kulturního domu. O částku 64 368,00 Kč byly překročeny plánované náklady na ostatní osobní 
náklady pro rok 2018. Na úklid kulturního domu byly uzavřeny dohody o provedení práce.   
Průměrný přepočtený stav pracovníků 11,75 a průměrný hrubý měsíční plat za rok 2018 činil 
23 177,00 Kč. 

 

IX. SHRNUTÍ 
 
Díky zvýšenému úsilí v hospodaření s rozpočtem organizace byl splněn prvořadý cíl, a to nejen udržet 
kladnou rozvahu, ale nastavit finanční procesy tak, aby organizace v tomto trendu dokázala 
pokračovat i nadále.  
Kulturní život ve městě je i nadále na vysoké úrovni, a to nejen díky MKS Letovice, ale i dalším 
organizátorům, kteří pořádají větší i menší akce ve městě. 
Naším cílem a přáním je pořádání „dobré“ a motivující kulturní činnosti. A také – aby v našich 
obou budovách našli zázemí místní tvůrčí lidé, spolky a další organizace.  
Cílem i přáním kolektivu zaměstnanců našeho střediska je, abychom pro veřejnost v Letovicích 
připravovali bohatý kulturní život, v knihovně zajímavé akce i knihy pro děti i dospělé, v turistickém 
informačním centru uspokojovali informační potřeby všech uživatelů. 
Podařilo se nám naplnit cíl z let 2017 a 2018. A to - připravit muzejní expozici a otevřít Muzeum města 
Letovice. Sbírka je řádně zaevidována v CES MK ČR.  Muzeum města Letovice začíná psát novou 
kapitolu ve společenském dění ve městě.  
 
Nabídka kulturní činnosti a služeb Městského kulturního střediska je rozmanitá a pestrá. 
V roce 2018 jsme pro veřejnost připravili kulturně-společenské akce pro všechny generace. Od besed 
a přednášek, po hudební koncerty, výstavy, letní promenádní koncerty, koncerty vážné hudby 
v rámci KPH, letní filmová promítání s Biografem Láska aj. 
Taneční kurzy pro veřejnost v Letovicích jsou žádanou volnočasovou aktivitou, dík zde patří skvělým 
tanečním mistrům – manželům Aleně a Jiřímu Míšenským. V roce 2018 to byly tři kurzy (pro 
pokročilé, opakovací a pro začátečníky). 
 
MKS Letovice pečuje v souladu se zřizovací listinou o dvě nám svěřené budovy. Jedná se o budovu 
bývalé měšťanské školy na ulici Tyršova 336/2 (Městská knihovna Letovice, TIC, Muzeum města 
Letovice) a budovu kulturního domu na ulici Nová 71/1. Jedná se o budovy z let 1906 a 1909.  
Jedná se o širokou oblast činností k zajištění bezproblémového chodu obou budov svěřených do 
správy MKS, včetně pravidelných revizí, oprav a údržby.  Apelujeme na zahájení jednání nad 
přípravou rekonstrukce budovy kulturního domu. V poslední době se při naší poptávce kulturních 
akcí množí případy žádostí agentur nabízejících kulturní programy nebo i samotných interpretů na 
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zaslání fotografií exteriéru i interiéru kulturního domu, jak je vybaven nábytkem a technikou, zda je 
zvenku „hezký“ apod.  
Především budova kulturního domu je v předrekonstrukčním stavu. Střecha a okenní výplně budovy 
kulturního domu jsou v havarijním stavu. Je nutné také provést vyztužení stropu nad horním 
společenským sálem včetně realizace železobetonového věnce. 
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. Vzhledem k netěsným okenním výplním máme vysoké provozní náklady na zajištění topení 
v zimním období.  Chybí nám technické zázemí pro uložení nábytkového mobiliáře. Rádi bychom 
nabídli vyšší komfort sezení během kulturních pořadů. Je mnoho záležitostí, které je třeba vykonat, 
aby kulturní prožitek byl úplný. 
 
Cílem je ve spolupráci se zřizovatelem rozvíjet možnosti vícezdrojového financování v několika 
oblastech: 

- Oblast informačně-turistické propagace 
- Oblast přípravy a rekonstrukce kulturního domu v Letovicích 
- Tvorba nových kulturních projektů 

X. PODĚKOVÁNÍ 
 
S ohlédnutím za rokem 2018 konstatuji, že to byl opět velmi rychlý, pestrý, v konečném 
důsledku dobrý rok. S kladnou finanční bilancí. 
 
Závěrem se sluší poděkovat. Proto bych ráda za MKS Letovice poděkovala našemu zřizovateli – Městu 
Letovice – nejen za finanční podporu naší práce, díky kterým jsme mohli zrealizovat kulturní i 
společenská setkání nejen v rámci města Letovice, ale i pro širokou veřejnost v jeho blízkém okolí. 
Kulturní dění vždy odráží stav společnosti; kultura nikdy nebyla, není a nebude ziskovým „podnikem, 
firmou“. Proto jsme příspěvkovou organizací, která náklady na kulturní programy dokrývá 
příspěvkem od zřizovatele. 
Rok 2018 byl rokem skutečného zrodu nového odborného pracoviště – Muzea města Letovice - 
dalšího střediska naší organizace, které se v uplynulém roce prezentovalo mnoha akcemi pro 
veřejnost, systematicky pořádá získané dary do sbírky, navazuje kontakty s ostatními paměťovými 
institucemi. 

V rámci letních akcí jsme navázali 3. ročníkem kulinářské soutěže O nejlepší 
letovickou sladkou či slanou kachli, která byla součástí městské slavnosti 
Ahoj, léto! 2018. Celkem se přihlásilo 20 soutěžících, se sladkou kachlí 16 a 
4 se slanou kachlí.  
Pokračovali jsme s pořádáním promenádních koncertů i letním promítáním 
v areálu městského koupaliště.  Na tomto místě bych chtěla poděkovat také 
sponzorům či partnerům našich aktivit, kteří přispěli na odměny pro nejlepší 
a nejkreativnější cukráře letovické sladké/slané kachle. 
 
 
 

V souvislosti s budováním muzea patří poděkování za spolupráci, ochotu, dary nebo dlouhodobé 
zápůjčky předmětů do muzea těmto lidem a institucím: 
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panu Karlu Hoderovi st., panu Jaroslavu Chloupkovi st., panu Ing. Stanislavu Kobelkovi, panu Bořivoji 
Hoderovi, panu Bohuslavu Kudovi, panu Josefu Bednářovi, paní Heleně Kalasové, manželům Marii a 
Karlovi Synkovým, paní PhDr. Mileně Hejlové, panu Ing. arch. Jiřímu Hlouškovi, panu PhDr. Antonínu 
Štrofovi, CSc., panu Miloslavu Krejsovi, paní Renatě Bulové, Muzeu regionu Boskovicka, Muzeu 
regionu Blanenska, Moravskému zemskému muzeu v Brně, Městskému klubu důchodců Letovice, 
Městu Letovice, Státnímu archivu v Blansku, Technickému muzeu v Brně a dalším.   
Za vstřícnost a podporu při budování muzea města Letovice patří také poděkování radním a 
zastupitelům města Letovice.    
 
Závěrečné poděkování patří rovněž všem zaměstnancům MKS Letovice, kteří i nad rámec své běžné 
pracovní doby zajišťují kvalitní kulturně-společenské služby nebo vytvářejí zázemí pro kulturní 
činnost.  
V neposlední řadě chci poděkovat všem návštěvníkům, divákům, příznivcům kultury, partnerům i 
sponzorům, že mají o kulturní dění v našem městě zájem. 
 

Za MKS Letovice Mgr. Jana Trubáková, ředitelka  
 
 

PŘÍLOHY 
 

 

Příloha č. 1 Rozvaha a 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. 2018 

Příloha č. 5 Návrh na rozdělení výsledku hospodaření za rok 2018 

Příloha č. 6a,b Stav pohledávek a závazků k 31. 12. 2018 

Příloha č. 7 Fotogalerie 2018 – výběr akcí Kulturní dům, více na www.mks-letovice.cz 

Příloha č. 8a Fotogalerie 2018 – výběr akcí Městská knihovna Letovice, dospělé odd. 

Příloha č. 8b Fotogalerie 2018 – výběr akcí Městská knihovna Letovice, odd. pro děti a ml. 

Příloha č. 9 Fotogalerie 2018 – výběr akcí Muzeum města Letovice 

Příloha č. 10 Fotogalerie 2018 – výběr akcí mažoretkových skupin VO CO GOU 

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

