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Motto: KULTURA PRO VŠECHNY 

 
Kultura v životě člověka i společnosti kultura plní velmi důležitou funkci. Významnou roli hraje 
především ve vytváření obrazu města, regionu, navenek. Úroveň a originalita kulturního dění jde 
zde ruku v ruce s atraktivitou dané lokality.  
 
Dnešní svět je především fenoménem obecné globalizace, právě proto je důležitá naše kultura 
národní, regionální, místní. Hlavním cílem podpory kultury je původnost, udržování kulturní 
endemitní jedinečnosti místa, spojení historie a tradice, nicméně také vytváření tradic nových. 
 
Kvalitní služby v oblasti kultury mají velký význam na klima v životě ve městě.  
 
 

I. ÚVOD 
 
Vážená paní radní, vážení páni radní, vážení přátelé i návštěvníci kulturních akcí v Letovicích, 
 
před sebou máte výroční zprávu organizace, která během roku 2015 prošla velkými změnami.  
V březnu 2015 byl ze své funkce ředitele Radou města Letovice odvolán Jiří Palán. Do konce června 
2015 byla vedením MKS Letovice pověřena jeho zástupkyně/ekonomka organizace Pavla Bartáková. 
Od července 2015 na základě výběrového řízení jsem byla komisí vybrána, abych se ujala vedení 
Městského kulturního střediska Letovice. 
V loňském roce změn bylo a do budoucna ještě bude hodně; chtěla bych především poděkovat 
zaměstnancům za jejich trpělivost a vytrvalost při realizaci změn.  
Také chci poděkovat zřizovateli - Městu Letovice – za jejich podporu a finanční příspěvky, díky 
kterým jsme mohli zrealizovat kulturní i společenská setkání nejen v rámci města Letovice, ale i pro 
širokou veřejnost v jejím blízkém okolí i mnohé návštěvníky z jiných regionů. 
 
Chci také poděkovat všem návštěvníkům, divákům, příznivcům, partnerům i sponzorům, že mají o 
kulturní dění v Letovicích zájem.  
Především budova kulturního domu by si akutně zasloužila kompletní rekonstrukci a tím nabídla 
větší a kvalitnější výběr kulturních služeb veřejnosti. I přes tuto okolnost se snažíme, aby kulturní 
život byl v Letovicích pestřejší a bohatší. Aby v našich obou budovách našli zázemí místní kreativní 
lidé, spolky a další organizace. Abychom mohli v Letovicích nabízet kvalitní jak české, tak i 
zahraniční umělce.  
 
Mgr. Jana Trubáková, ředitelka Městského kulturního střediska Letovice 
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II. 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 
 

III. VYMEZENÍ ČINNOSTI 

MKS Letovice je příspěvkovou organizací zřízenou Městem Letovice.  

Předmětem hlavní činnosti MKS Letovice je kulturní činnost, výchovně vzdělávací činnost (kurzy), 
provozování Turistického informačního centra, 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 a  

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 a Třebětíně, dvě knihovny mají pozastavenou činnost – 
jsou to knihovny v Jasinově a Meziříčku, 

 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, 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 
 

IV. BUDOVY MĚSTSKÉHO KULTURNÍHO STŘEDISKA LETOVICE 
 
Městské kulturní středisko Letovice disponuje dvěma budovami. Kulturní dům se nachází na ul. 
Nová 71/1 v Letovicích. Podřízenou složkou jsou Městská knihovna v Letovicích a Turistické 
informační centrum; obojí sídlí nedaleko centra Letovic, na ul. Tyršova 2. 
 
Činnost MKS Letovice nabízí možnost širokospektrální programové nabídky s cílovým zaměřením na 
všechny věkové, zájmové a sociální skupiny. 
 
Současný stav: 

a) neuspokojivý exteriér a technický stav budovy kulturního domu (z roku 1909) na ul. Nová –   
nutnost rekonstrukce střechy včetně nového železobetonového věnce nad horním sálem, výměna 
oken s původním vzhledem s půlkruhy nad okny včetně nové fasády, vzduchotechnika v obou 
společenských sálech, výměna elektroinstalace, vodoinstalace aj. odborné práce, 
b) nutná estetizace a modernizace interiéru kulturního domu, 
c) 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 357 sedících diváků včetně galerie v poschodí 
o horní společenský sál s kapacitou cca 350 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 53 diváků 
o kancelář ekonomky/personalistky organizace, ředitelky organizace 
o byt domovníka je v 1. NP, v současné době obýván interní pracovnicí, uklízečkou 

pro kulturní dům 
 

V přízemí i 1. NP jsou klubovny č. 1- 5 pro volnočasovou zájmovou a přednáškovou činnost, 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. Tyršova 2 (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 MC 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. 
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V roce 2015 proběhly průběžné i větší opravy na obou budovách, vnitřních prostorách i 
modernizaci vybavení. 
 
V budově kulturního domu došlo např. k: 

- zakoupení průmyslového mycího podlahového stroje pro úklid obou společenských sálů 
a přísálí, 

- opravě a modernizaci klubovny č. 2 (nová kuchyňská linka, odkládací šatní nástěnka), 
výmalbě přísálí, kluboven č. 1, č. 2. 

V budově na ul. Tyršova 2 došlo např. k: 
- opravě střechy včetně nových svodů dešťové vody na budově skladu ve dvoře, 
- opravě vnější omítky na budově skladu ve dvoře, 
- opravě havárie sprchy v přízemí budovy u tělocvičny, 
- opravě vnitřní omítky na chodbě u koupelny se sprchou u tělocvičny, 
- výměně plynového kotle v 1. NP (havarijní stav). 
 

V. ZAMĚSTNANCI 
 
V plánu na rok 2015 bylo 10 pracovních úvazků. Přestože došlo v průběhu roku k personálním 
změnám, plán pracovních úvazků byl dodržen.  
 
Kulturní dům: 
Ředitelka – 1,0 úvazek 
Ekonomka/personalistka – 1,0 úvazek 
Kulturní pracovnice – 1,0 úvazek 
Domovník – 0,75 úvazek 
Uklízečka – 1,0 úvazek 
Zvukař – 0,25 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 
 
Turistické informační centrum: 
2 pracovnice – obě 0,5 úvazek 
 
Do května 2014 v rámci MKS Letovice zde bylo pracovní místo technického pracovníka/elektro 
údržbáře, které minulé vedení MKS Letovice zrušilo. 
V roce 2015 nebyla vůbec tato široká pracovní oblast personálně pokryta; odborný pracovník zde 
v mnoha ohledech chyběl. 
Vedení MKS Letovice v září 2015 Radu města Letovice požádalo o znovu vytvoření tohoto 
pracovního místa včetně navýšení finančního příspěvku na mzdové prostředky od nového roku 
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2016. V roce 2016 působí nový zaměstnanec na pozici technický pracovník/elektro údržbář pro obě 
naše budovy. Výběr nového zaměstnance proběhnul formou výběrového řízení. 
 
K 31. 12. 2015 skončil v pracovním poměru zvukař, který měl pracovní smlouvu na dobu určitou. 
 
Počet externích zaměstnanců v roce 2015: 

- dohody o provedení práce – 10 osob 
- dohody o pracovní činnosti –17 osob 

 

 Plnění 

Mzdy celkem v tis. Kč 2 157 429,00 

OON celkem v tis. Kč    128 005,00 

Odvody zdravotní v tis. Kč    194 320,00 

Odvody sociální v tis. Kč    539 400,00 

  

Celkem v tis. Kč              3 019 154,00 

 
 

VI. 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. 
 
Od 1. 1. 2016 k názvu Městské kulturní středisko Letovice je přidána forma 
organizace – příspěvková organizace. Od února 2016 jsou pak všechny propagační 
materiály označovány také jedinečným QR kódem naší organizace. 

VII. 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 
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Ad a) KULTURNÍ DŮM - přehled realizovaných akcí v roce 2015, které garantuje MKS Letovice: 

 

Datum Akce Počet návštěvníků Poznámka 

LEDEN    

7. 1.  Novoroční koncert – Moravské klavírní trio a 
hosté - KPH 

53  

11. 1.  Tříkrálový koncert pěveckých sborů cca 60 Kostel sv. Prokopa 

13. 1.  O perníkové chaloupce 201  

ÚNOR    

4. 2.  Janáčkovo kvarteto - KPH 45  

12. 2. Pozdní sběr, Roman Horký 95  

24. 2. Dva na kanapi - divadlo 86  

Datum Akce Počet návštěvníků Místo konání 

BŘEZEN    

4. 3. Trio Trifoglio - KPH 38  

15. 3. Velký dětský maškarní karneval cca 250  

16. 3.  Světáci - divadlo 299  

28. 3. Velikonoční dílnička Šárky Trubákové cca 70  

29. 3. Koncert Láďa Kerndl 99  

DUBEN    

8. 4. Ivan Herák s kapelou - KPH 56  

10. 4. „Zase ta sborovna“ - divadlo 81  

16. 4. Tomáš Přibyl - beseda cca 50  

16. 4. Vernisáž výstavy modelů – 40. let RMK cca 50  

24. 4. E CONVERSO – koncert jazz 44 sál ZUŠ 

KVĚTEN    

7. 5. Vzpomínková slavnost a lampionový průvod cca 200 Památník u koupaliště, 
 areál hasičské zbrojnice 

12. 5. „Přijďte večer k nám“ cca 250 natáčení TV NOE, 
zámek Letovice 

13. 5. Trio NÉTÉ - KPH 40  

19. 5. Pohádky z Mléčné dráhy 195  

21. 5. Jarní koncert pěveckých sborů cca 50  

28. 5. Akademie mažoretek VO CO GOU 276 areál hasičské zbrojnice 

28. 5. Hudební slavnosti – Leona Machálková 150  

ČERVEN    

17. 6. „Vítáme léto …“ - koncert 23  

28. 6.  Ingrid James Quartet – koncert jazz 64 sál ZUŠ Letovice 

ČERVENEC    

30. 7. Letní kino – Stoletý stařík, který vylezl… cca 180 V rámci Festivalu 3+1, 
 Koupaliště Letovice 

31. 7.  Vernisáž výstavy KMF – Fest. 3+1 cca 60  

31. 7. Petr Beneš Quartet – Fest. 3+1 40 sál ZUŠ 

SRPEN    

1. 8.  Festival 3+1 439+200 (platící + děti a dobrovolníci, 
 organizátoři), areál koupaliště 

2. 8. Zítra to roztočíme, Jaroušku! 77 areál koupaliště 
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9. 8. 1. Promenádní koncert, Miloš Pernica 
a K -band 

cca 50 Masarykovo nám. 

27. 8. A proč ne ve čtvrtek?  
aneb country a kino na zámku! 

125 zámek Letovice 

30. 8. 2. Promenádní koncert – VDO ZUŠ Letovice cca 100 Masarykovo nám. 

ZÁŘÍ    

13. 9. Biblické písně 28 kostel sv. Prokopa 

16. 9. Běh zámeckým parkem 143 závodníků cca 180 diváků 

17. 9. Večer s flétnou a kytarou - koncert 5  

18. 9. Lanugo - koncert jazz 52 sál ZUŠ 

18. 9. – 9. 10. Podzimní výstava nejen letovických výtvarníků 50  

23. 9. Jiří Kolbaba – cestovatelská beseda 200  

29. 9. „Jedeme za divadlem“–Turecká kavárna, 
Divadlo B. Polívky - Brno 

35 zájezd 

ŘÍJEN    

1. 10. Tomáš Kočko & orchestr 57  

7. 10. Lubomír Brabec - KPH cca 60  

9. 10. Slavnostní ukončení výstavy 30  

13. 10.  Pekelná pohádka 191  

17. 10.  Dámský klub s módní přehlídkou 54  

23. 10. Kočičí hra 86 Ochotnické divadlo Rájec-Jestřebí 

LISTOPAD    

6. 11. Trio WUH – koncert jazz 38 sál ZUŠ Letovice 

11. 11. Tetiny v lese - pohádka 185  

11. 11. Flétna & klarinet … - KPH 43  

14. 11. II. Metal Midnight 171  

23. 11. Mandarínková izba - divadlo 117  

28. 11. Adventní tvoření s Š.Trubákovou cca 80  

29. 11. Zpívání u vánočního stromu cca 600  

PROSINEC    

12. 12. Vánoční koncert Javory 320  

 Celkem platících návštěvníků – kulturní dům: 6.641  

 

Prostory kulturního domu byly v roce 2015 pronajaty cizím subjektům celkem 75x. 

Pravidelné akce v KD: 
Pondělí: 
14.30 – 16.30 hod.       VO CO GOU -  přípravka, vedoucí R. Bulová – sál 

16.30 – 18.00 hod.       VO CO GOU II., vedoucí D. Procházková - sál 

18.00 – 19.00 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.        CvičeníNové sdružení zdravotně postižených 
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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). 
 
Pro soubory zajišťujeme podmínky pro 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) 
 
Přehled kulturní činnosti pěveckých sborů v roce 2015: 

a) Carpe diem: 
 

Datum Akce Místo vystoupení 

LEDEN   

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

11. 1.  Tříkrálový koncert Kostel sv. Prokopa, Letovice 

DUBEN   

3. 4.  Zpěv na Velký pátek Kostel sv. Prokopa, Letovice 

5. 4.  Zpěv na Velikonoční bohoslužbě Kostel sv. Prokopa, Letovice 

KVĚTEN   

21. 5.  Jarní koncert KD Letovice 

23. 5.  Sborování – přehlídka sborů Hustopeče 

ČERVEN   

23. 6.  Vítání slunovratu – přehlídka sborů Kolín 

ČERVENEC   

19. 7.  Zpěv na poutní slavnosti Meziříčko 

ZÁŘÍ   

26. 9.  Koncert – společně s Chorus Culmensis 
z Polska 

Kateřinská jeskyně v Moravském krasu 

26. 9.  Krátký koncert – společně s Chorus 
Culmensis z Polska 

Zámecká jízdárna letovického zámku 

LISTOPAD   

29. 11.  Rozsvěcení vánočního stromu  Masarykovo nám. Letovice 

PROSINEC   

20. 12.  Adventní koncert Protivanov 

 
b) Smíšený pěvecký sbor Bohuslava Martinů: 

 

Datum Akce Místo vystoupení 

LEDEN   

4. 1.  Koncertní zájezd – spolu s PS Vlastimil 
z Vanovic 

Lubná u Poličky 

11. 1.  Tříkrálový koncert Koncert sv. Prokopa, Letovice 
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Datum Akce Místo vystoupení 

BŘEZEN   

29. 3.  Pašije Kostel sv. Prokopa, Letovice 

DUBEN   

3. 4.  Pašije Kostel sv. Prokopa, Letovice 

5. 4.  Zpěv na Velikonoční bohoslužbě Kostel sv. Prokopa, Letovice 

KVĚTEN   

17. 5.  Zpěv na poutní slavnosti Třebětín 

21. 5.  Jarní koncert KD Letovice 

ČERVENEC   

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

ZÁŘÍ   

5. 9.  Slavnosti chleba (spolu s PS Vlastimil  
z Vanovic) 

Slup 

PROSINEC   

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

 

ČINNOST MAŽORETKOVÝCH SKUPIN VO CO GOU 

Tréninky jednotlivých skupin v od září 2015/květen 2016 v prostorách kulturního domu: 
Pondělí: 
14.30 – 16.30 hod.       VO CO GOU -  přípravka, vedoucí R. Bulová – sál 
16.30 – 18.00 hod.       VO CO GOU II., vedoucí D. Procházková - 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 
 

Přehled činnosti VO CO GOU v roce 2015: 

Datum Akce Město, obec Mažoretková skupina 

LEDEN    

17. 1.  Ples sportovců  Ostrov u Macochy III 

31. 1.  Ples LEDEKO Letovice III 

31. 1.  Ples Voděrady IV 

ÚNOR    

6. 2.  Ples Letovice III 

6. 2.  Ples Lysice IV 

7. 2.  Ples Sudice IV 

28. 2. Ples Rájec-Jestřebí IV 

BŘEZEN    

7. 3.  Taneční soutěž O pohár města Kunštátu Kunštát I, II, III 

15. 3.  Velký dětský maškarní karneval Letovice I 

DUBEN    

18. 4. Taneční soutěž Třebíč I, II, III 
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Datum Akce Město, obec Mažoretková skupina 

25. 4.  Flashmob Letovice, Boskovice,  
Blansko, Brno, 
Letovice 

Přípravka, I, II, III, IV 

KVĚTEN    

7. 5. Lampionový průvoc  Letovice I, II, III, IV 

28. 5.  Akademie VO CO GOU Letovice Přípravka, I, II, III, IV 

ČERVEN    

5.6. - 7.6. Soustředění, vystoupení na Dni dětí Brumov III 

18. 6.  DPS Letovice Letovice I 

20. 6.  Nesoutěžní přehlídka mažoretek Hodonín I, II, III 

26. 6.  Akce NSZP Letovice Letovice Přípravka, I, II, III, IV 

ZÁŘÍ    

11. 9. Svatba Letovice Letovice III 

18. 9. Dny otevřených dveří sociálních služeb Šebetov I, II, III 

26. 9.  Soutěž mažoretek  Němčice na Hané I, II, III 

21. 11. Soutěž mažoretek  Lanškroun I, II, III, trio 

 
 
Při 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. 

Například účast na Velkém dětském maškarním plese v kulturním domě, na mezinárodním setkání 

Spojujeme lidi Evropy v prostorách zámku Letovice, listopadovém Rozsvícení vánočního stromu na 

Masarykově náměstí aj. 

b) MĚSTSKÁ KNIHOVNA LETOVICE  

ODDĚLENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ – PŘEHLED AKCÍ 2015 

Datum Název akce Kdo Dětí 
2. 2.–30. 11. Duhové čtení – celoroční čtenářská hra Čtenáři knihovny 30 

Leden    

Leden–po 
celý měsíc 

Ilustrátorka Vlasta Baránková - výstavka knih  Návštěvníci knihovny  

Leden–po 
celý měsíc 

Sněhové vločky - tvoření Návštěvníci knihovny 5 

27. – 29. 1.  Den památky obětí holocaustu – tematická výstava 
 knih 

Návštěvníci knihovny  

29. 1.  Haló, haló – tady Večerníček! – vyprávění 
o historii Večerníčku a čtení z Macha a Šebestové 

Družina ZŠ Komenského, 1.–3. 
třída, p. uč. Čechurová 

25 

Únor     
Únor 
po celý měsíc 

Nejlepší knihy dětem 2013/2014 - výstavka knih Návštěvníci knihovny  

10. 2.  Beseda se spisovatelkou Petrou Braunovou  ZŠ Komenského – 1. A a 1. B 38 

10. 2.  Beseda se spisovatelkou Petrou Braunovou  ZŠ Komenského – 1. C a 1. D 33 
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Datum Název akce Kdo Dětí 

11. 2.  Haló, haló, tady Večerníček – výtvarné tvoření 
ve spolupráci s Městským klubem důchodců 

Návštěvníci knihovny 7 

12. – 13. 2.  Svátek sv. Valentýna – tvořivá dílna, 
vyrábíme ozdobná přání 

Návštěvníci knihovny 14 

19. 2.  Ďábelská zubařka – čtení a vyprávění o zubech 
a zoubkových vílách 

Družina ZŠ Komenského, 1.–3. 
třída, p. uč. Čechurová 

25 

Březen     
Březen,  
po celý měsíc 

Haló, haló, tady Večerníček - 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 2014 

Návštěvníci knihovny 4 

Březen, 
po celý měsíc 

Haló, haló, tady Večerníček – křížovka 
Znáte Macha a Šebestovou? 

Návštěvníci knihovny 6 

12. 3.  Poprvé do knihovny - seznámení s knihovnou 
 pro první třídu, Pan Lišák má knihy rád 

ZŠ Komenského – 1. B 
Třídní učitelka  
Miluše Bělehradová 

20 

17. 3.  Beseda o mašinkách a prohlídka knihovny MŠ Komenského 19 

18. 3.  Beseda o mašinkách a prohlídka knihovny MŠ Komenského 21 

20. 3.  Beseda o mašinkách  ZŠ Komenského,  
třída 1. P 

4 

20. 3.  Beseda Mach a Šebestová a utržené sluchátko ZŠ Komenského – 2. B 19 

25. 3.  Beseda Mach a Šebestová a utržené sluchátko ZŠ Komenského – 2. C 15 

26. 3.  Elvíra, strašidlo z kontejneru – vyprávění o strašidlech 
a čtení 

Družina ZŠ Komenského, 
1. – 3. třída, 
p. uč. Čechurová 

30 

27. 3.  Beseda Mach a Šebestová a utržené sluchátko ZŠ Komenského – 2. D 21 

31. 3.  Beseda Mach a Šebestová a utržené sluchátko ZŠ Komenského – 2. A 21 

Duben     
Duben, 
po celý měsíc 

AŤ ŽIJE SMÍCH! – výstavka humoristických knih Návštěvníci knihovny  

Dube, 
po celý měsíc 

KLOBOUK KOUZELNÍKA POKUSTONA, 
výtvarné tvoření. 

Návštěvníci knihovny 5 

1. 4.  Poprvé do knihovny – seznámení 
s knihovnou pro první třídu, Pan Lišák 
má knihy rád 

ZŠ Komenského – 1. A 
Třídní učitelka  
Jana Dufková 

21 

8. 4.  Beseda o mašinkách a prohlídka knihovny MŠ Deštná 18 

9. 4.  Poprvé do knihovny – seznámení 
s knihovnou pro první třídu, Pan Lišák má 
knihy rád 

ZŠ Komenského – 1. C 
Třídní učitelka 
Radka Dvořáčková 

18 

10. 4.  Poprvé do knihovny – seznámení 
s knihovnou pro první třídu, Pan Lišák má 
knihy rád 

ZŠ Komenského – 1. D 
Třídní učitelka 
Petra Procházková 

21 

23. 4 Elvíra, strašidlo z kontejneru, 
čtení na pokračování 

Družina ZŠ Komenského, 
1. – 3. třída, p. uč. Čechurová 

15 

24. 4.  Beseda Pan Lišák má knihy 
rád a další škůdci knih 

ZŠ Komenského 
třída 1. P 

6 



Výroční zpráva Městské kulturní středisko Letovice, příspěvková organizace 
rok 2015 

 

15 
 

Květen     

Květen 
 – po celý měsíc 

Říkadla a hádanky – výstavka knih Návštěvníci knihovny  

7. 5. 2015 Beseda o strachu a odvaze, 
Itamar se bojí zajíce 

MŠ Třebětín – menší děti 25 

7. 5. 2015 Beseda o strachu a odvaze, 
 Itamar se bojí zajíce 

MŠ Třebětín – předškoláci 14 

19. 5. 2015 Beseda Hurá, prázdniny! ZŠ Komenského – 3. C 
Třídní učitelka Eva Hejlová 

25 

22. 5. 2015 Beseda Hurá na kajak! ZŠ Komenského - třída 1. P 6 

Červen     

Červen 
 – po celý měsíc 

Hurá, prázdniny! - výstavka knih Návštěvníci knihovny  

4. 6.  Elvíra, strašidlo z kontejneru, 
 čtení na pokračování 

Družina ZŠ Komenského, 
 1. – 3. třída, p. uč. Čechurová 

35 

17. 6. Beseda Hurá, prázdniny!, 
s knihou Prázdniny blbce č. 13 

ZŠ Komenského – 5. B 
Třídní učitelka M. Reitschmiedová 

24 

18. 6.  Poprvé do knihovny, 
zakončení projektu, slavnostní čtenářský slib 

ZŠ Komenského, 
1. A, 1. B, 1. C, 1. D 

85 

 41 akcí  708 

Září     

Září 
 –po celý měsíc 

Výstavka knih Škola základ života Návštěvníci knihovny  

18. 9.  Beseda o zvířatech – hroši s knihou Otylka ZŠ Komenského, 
třída 1. P 

5 

25. 9.  Lichožrouti - beseda nejen 
o ztrácejících se ponožkách… 

ZŠ Komenského – 4. A 
Třídní učitelka 
M. Reitschmiedová 

26 

29. 9. Lichožrouti-beseda nejen 
o ztrácejících se ponožkách… 

ZŠ Komenského – 5. A 
Třídní učitelka J. Domanská 

27 

Říjen     

5. – 19. 10.  Týden knihoven Návštěvníci knihovny  

1.9. - 8. 10. Výtvarná soutěž – Lichožrouti MŠ Čapkova, 
MŠ Komenského, 
ZŠ Letovice, 
ZUŠ Letovice 
 LDO Slunečnice,  
čtenáři knihovny 

88 

8. 10.  Beseda se spisovatelkou 
Marcellou Marboe 
o knize Zrzoun – hrdina dvou světů 

ZŠ Komenského, 
2. A a 2. B 

47 

8. 10.  Knihovna naruby, 
vyzkoušejte si práci knihovníka! 

Návštěvníci knihovny 4 

12. 10.– 30. 11. Výstava LICHOŽROUTI Návštěvníci knihovny  
12. 10. – 30. 10. 2015 Doprovodné aktivity k výstavě 

LICHOŽROUTI – ponožkový kvíz, 
teorie vzniku lichých ponožek, 
 společné háčkování maxi ponožky 

Návštěvníci knihovny 20 
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21. 10.  Exkurze na výstavu LICHOŽROUTI MŠ Komenského 40 

22. 10.  Kouzelná baterka – čtení na pokračování Družina ZŠ Komenského, 
1. třída, p. uč. Čechurová 

20 

23. 10.  Lichožrouti, 
beseda nejen o ztrácejících se ponožkách… 

ZŠ Komenského, 
třída 1. P 

9 

Listopad     
Listopad–po 
 celý měsíc 

Na vlnách poezie – výstavka knih Návštěvníci knihovny  

Listopad–po 
 celý měsíc 

Napište Ježíškovi!, 
čtenářská anketa k nákupu nových knih 

Návštěvníci knihovny 5 

6. 11.  Ponožkoví maňásci – tvořivá dílnička Návštěvníci knihovny 5 

19. 11.  Kouzelná baterka – čtení na pokračování Družina ZŠ Komenského, 
1. třída, p. uč. Čechurová 

20 

27. 11.  Kouzelná baterka, 
beseda s výtvarným tvořením 

ZŠ Komenského, 
třída 1. P 

7 

Prosinec     

Prosinec – po 
celý měsíc 

Pohádkové Vánoce – výstavka knih Návštěvníci knihovny  

8. 12. 2015 Kouzelná baterka – beseda ZŠ Komenského, 
třída 2. B 

20 

9. 12. 2015 Lichožrouti - beseda nejen 
o ztrácejících se ponožkách… 

ZŠ Komenského – 4. C 
Třídní učitelka E. Hejlová 

28 

 61 akcí  1079 

 
 
ODDĚLENÍ PRO DOSPĚLÉ ČTENÁŘE – PŘEHLED AKCÍ 2015 

Datum Název akce Počet účastníků 

Leden   

 Výstava fotografií zhotovených v ateliéru ANNA Boskovice  

Únor    
 Tematické kufříky 

Půjčování tematických kufříků stále pokračuje.  
V kufřících naleznete knihy a předměty vztahující se k tématu: 
ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL 
POZNÁVÁME ČESKO 
RÁDI PEČEME A VAŘÍME 
KREATIVNÍ ŽENA 
Obsah jednotlivých kufříků a pravidla půjčování naleznete 
na webových stránkách knihovny nebo přímo v knihovně 
na dosp.odd. 

 

 Výstava fotografií zhotovených v ateliéru ANNA Boskovice doplněná 
o poezii Františka Halase 

 

 Tátové čtou dětem. 
Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky 
(SKIP) a Liga otevřených mužů (LOM) zahajují v lednu společnou 
kampaň na podporu čtení „Tátové čtou dětem.“ 
Kampaň probíhala v knihovnách po celé České republice a na sociálních 
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sítích. Do projektu, který nabízela i Městská knihovna Letovice,  
se žádný čtenář tatínek ze čtenářů knihovny nezapojil.  

Březen   

 BŘEZEN-MĚSÍC ČTENÁŘŮ  

 V obou odděleních knihovny po celý měsíc registrace nových  
čtenářů zdarma. 

 

2.3.-13.3. Prominutí upomínek.  

 Jan Werich, narozen 6. 2. 1905 – výstava k 110. výročí narození 
Herce, dramatika, prozaika a scénáristy. 

 

4. 3.  SLAVNÁ ČESKÁ FILMOVÁ KLASIKA 
V Městském klubu důchodců přednáška Ondřeje Slaniny 
o známých i méně známých hercích.  

40 

17. 3.-3.4. DROBNÁ VELIKONOČNÍ PŘEKVAPENÍ II. 
prodejní výstava v čítárně knihovny  

 

Duben   

 PAULO COELHO – výstavka knih brazilského spisovatele, 
jednoho z nejvlivnějších světových autorů posledních desetiletí. 

 

8. 4.-28.4. KERAMIKA Z ANDĚLSKÉHO VRCHU 
Prodejní výstava keramických výrobků paní Renaty Souškové.  

 

29. 4.  IRSKO – ZELENÝ OSTROV 
Cestopisná přednáška Jaromíra Nováka v čítárně knihovny.  

15 

Květen   

 Horníček Miroslav – výstavka knih českého herce, spisovatele, 
dramatika a glosátora. 

 

12.-29.5. „S NÁMI POROSTETE HRAVĚ“ – výstava z činnosti DDM Letokruh.  
Výstava začala slavnostní vernisáží v úterý 12. 5. 2015 
v 15 hodin v čítárně knihovny.  

 

 LETOVICE VE FOTOGRAFIÍCH – výstava fotografií pana Josefa 
Bednáře. 

 

Červen    

 Pawlowská Halina - výstavka knih na dospělém oddělení knihovny  

2.-19.6. LETOVICE OČIMA DĚTÍ MŠ a ZŠ v rámci projektu 
Poznejte naše město 

 

Červenec   

 Z důvodu revize knihovního fondu byla obě oddělení knihovny 
uzavřena od 6. července do 31. července 2015. 

 

Srpen   

3.8.-8.9. HALÓ, HALÓ – TADY VEČERNÍČEK 
Výstava dětských prací vytvořená v rámci čtenářského projektu 
regionu Blansko. 

 

Září   

18.9.-7.10. JEHLA V RUCE ČARUJE 
Vystavují letovické patchworkářky pod vedením lektorky Evy Schwarzové 

 

 Vernisáž výstavy 18. 9. 2015 v 15.30 v čítárně 
Městské knihovny v Letovicích.  

40  

21. 9. Od 13 hodin - workshopová dílnička patchworkových technik, ukázka 30 
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domácích šicích a vyšívacích strojů, prodej látek. 

 Žáček Jiří – výstavka knih na dospělém oddělení  

 Výstava nazvaná Kytice, kytky, kytičky je ke zhlédnutí v prostorách chodby 
knihovny. 

 

Říjen   

5. 10.–9. 10. 2 Týden knihoven – ZAŽIJTE KNIHOVNU JINAK  

 V obou odděleních knihovny nabízíme následující služby: 
• prominutí poplatků za upomínky 
• přihlášení nových čtenářů zdarma 

 

8. 10. Cestovatelská přednáška pana Jiřího Máry JAPONSKO, 
17.00 hodin v čítárně knihovny 

20 

 Zažijte knihovnu jinak 
Po celý týden knihoven se chodba knihovny proměnila v čítárnu, 
kde byly k dispozici všem návštěvníkům ke čtení časopisy a denní tisk.   

 

21. 10. Děckama nezatopíš  
15.00 hod v Městském klubu důchodců autorské čtení Evy Staschy. 
 

42 

 František Nepil – výstavka knih na dospělém oddělení  

12.-30.10. PRODEJNÍ VÝSTAVA RUKODĚLNÝCH VÝROBKŮ 
Městská knihovna ve spolupráci s Diakonií ČCE Letovice a Atelierem 
AGAPE uspořádala v čítárně knihovny prodejní výstavu dekorací, 
dárků, šperků a dalších rukodělných výrobků. 

 

Listopad   

 Hašek Jaroslav – výstava knih na dospělém oddělení knihovny.  

11.11. DEN POEZIE – Polibek od života 
14.30 hod. v Městském klubu důchodců 
Odpoledne s písničkami, poezií a povídkami Evy Sádecké.  

39 

Od 13.11. HODNOTA DUŠE 
Výstava fotografií pana Adama Wiltsche v prostorách knihovny 

 

27. 11. VÁNOCE ZAČÍNAJÍ V KNIHOVNĚ! 
13.00 – 17.00 hodin v prostorách knihovny 
Již tradiční předvánoční prodejní jarmark řemeslných výrobků. 

 

27. 11. Vánoční tvoření 
17.00 hodin v čítárně knihovny 

 

Prosinec   

 Fousek Josef – výstava knih na dospělém oddělení knihovny.  

 V rámci předvánočního jarmarku v knihovně dílnička 
paní Elišky Hanušové. 

 

 VÁNOCE V KNIHOVNĚ 
Vánoční výstava papírových betlémů spojená s prodejní 
výstavou vánočních dekorací vytvořených vazárnou Květinovka 
Letovice, ul. Pražská 

 

 HODNOTA DUŠE 
Výstava fotografií pana Adama Wiltsche v prostorách knihovny 

 

 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. 
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• Zajištění měsíční návštěvy Centra sociálních služeb města Letovice s nabídkou knih a 
časopisů. Knihy jsou průběžně dováženy a půjčovány podle požadavků. 
 
• Revize knihovního fondu Městské knihovny – proběhla od 6. července do 31. července 
2015 s použitím knihovního systému CLAVIUS. Zrevidováno bylo 29 999 svazků. 51 svazků bylo 
nezvěstných a při uzavření revize 24. listopadu 2015 byly odepsány. 
 
• Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Ministerstva kultury na podprogram Informační 
centra veřejných knihoven v rámci programu VISK3 byla schválena. V souvislosti s přechodem na 
nová katalogizační pravidla byl zakoupen nový formát MARC21 pro katalogizační moduly programu 
CLAVIUS. Knihovna tak může sdílet společnou katalogizaci, přispívat i nadále do Souborného 
katalogu Národní knihovny a poskytovat přístup ke svým záznamům. V rámci této dotace byl 
pořízen Výpůjční protokol CLAVIUS REKS a scanner čárových kódů pro pobočku Kladoruby. Zajistí se 
větší přehlednost výpůjček na pobočce. Pro práci Městské knihovny spolupracující s osmi 
pobočkami byl pořízen notebook. Z celkových nákladů 52 186,- Kč tvořila dotace částku 36 000,-. 
 
• Dva nové počítače byly zakoupeny z rozpočtu MKS. Jeden počítač byl pořízen pro práci 
knihovnice a druhý pro uživatele internetu na dospělém oddělení knihovny. 
 
 

STATISTIKA AKCÍ ZA ROK 2015 - OBĚ ODDĚLENÍ 
 

Registrovaní čtenáři     961 

Čtenáři do 15 let 297 

Počet návštěvníků 15100 

Výpůjčky celkem 38898 

Počet akcí      94 

Počet účastníků 9139 

 

c)TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM 

TIC Letovice navštívilo v roce 2015 za období leden až prosinec celkem 4369 návštěvníků. 
 
Z toho bylo 2702 místních občanů, 1614 českých turistů a 53 zahraničních turistů. 
 
Zodpovězeno bylo 315 telefonických dotazů a 22 e-mailových dotazů. 
 
Celkový počet kontaktů činí 4706. 
 
TIC dále zajistilo 24 prohlídek historické lékárny v Klášteře Milosrdných bratří s výkladem,  
lékárnu si prohlédlo 361 návštěvníků.
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Statistika návštěvnosti MKS  

 MÍSTNÍ OBČANÉ ČEŠTÍ TURISTÉ ZAHRANIČNÍ TURISTÉ TELEFONICKÉ DOTAZY MAILOVÉ DOTAZY CELKEM PRŮVODCOVSKÁ ČINNOST 

Leden 247 41 0 21 6 315 0 

Únor 212 54 1 20 0 287 0 

Březen 284 73 0 14 2 373 0 

Duben 216 76 1 17 2 312 0 

Květen 183 90 8 24 1 306 1 (40 návštěvníků) 

Červen 211 140 6 30 1 388 3 (54 návštěvníků) 

Červenec 270 406 14 65 0 755 9 (117 návštěvníků) 

Srpen 220 417 15 43 5 700 6 (73 návštěvníků) 

Září 232 152 8 23 1 416 5 (77 návštěvníků) 

Říjen 168 69 0 27 1 265 0 

Listopad 174 44 0 14 3 235 0 

Prosinec 285 52 0 17 0 354 0 

CELKEM 2702 1614 53 315 22 4706 24 (361 návštěvníků) 
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MKS – Turistické informační centrum – 2015 
 

 Aktivní účast na veletrhu cestovního ruchu Regiontour Brno 

 Vydání nových propagačních materiálů - kapesní kalendáře  

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

 Zlepšení navigačního systému k TIC 

 Zajištění prohlídek v barokní lékárně Kláštera Milosrdných bratří  

 Další propagace barokní lékárny - článek v časopisu HOSPITALin, anglický text 
pro návštěvníky 

 Zajištění prezentace Letovic na webových stránkách Jihomoravského kraje  
 www.jizni-morava.cz a regionálních turistických stránkách www.regionboskovicko.cz 

 Vkládání kulturních akcí a údajů o místních firmách na www.letovice.net 

 Dokončení mobilního průvodce Galileo 

 Prohloubení spolupráce s regionálními informačními centry  

 Rozšíření sortimentu publikací a suvenýrů 

 Rozšíření nabídky propagačních materiálů 

 Tvorba drobných propagačních materiálů 

 Zprovoznění nové služby pro veřejnost - Meníčka.cz 

 Aktivní účast v projektu Pověsti a pohádky od Svitavy, od Svratky 

 Vzdělávání – účast na pracovních setkáních pro zaměstnance informačních center, 
pořádaných odborem cestovního ruchu Jihomoravského kraje 

 Zajištění praxe studentů VOŠ ekonomické a zdravotní Boskovice 

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

 Statistika návštěvnosti 
 

 

 Aktivní účast na veletrzích cestovního ruchu – shromáždění podkladů pro veletrh 
Regiontour v Brně a osobní účast na veletrhu v rámci expozice Jihomoravského kraje. 

 

 Vydání nových propagačních materiálů - kapesní kalendáře – TIC zajistilo vydání 8000 kusů 
kapesních kalendářů na rok 2016. S ohledem na oslavy města v roce 2016 byl zvolen 
i motiv - historické fotografie a pohlednice význačných míst v Letovicích a okolí: Mrázkova 
továrna na keramiku, Faberova továrna Jindřichov, Freitagova cukrárna a Lázně Andělka. 

 

 Rozšíření otevírací doby v letní turistické sezóně (červen – 15. září) 
V měsících červnu až září byla rozšířena otevírací doba pro návštěvníky TIC, a to ve všední 
dny vždy od 16:30 do 17:00 hod., v sobotu a v neděli od 9:00 do 13:00 hod. Jedná  
se o navýšení otevírací doby o 10,5 hodiny oproti běžné otevírací době. 
 

 Zlepšení navigačního systému k TIC – s ohledem na požadavky návštěvníků na zlepšení 
navigace k TIC byl zhotoven velký navigační banner, který bude umístěn v letní sezóně  
na plot budovy Tyršova. 

 

 Zajištění prohlídek v barokní lékárně Kláštera Milosrdných bratří – kromě pravidelných 
prohlídek v letní sezóně (červen – září: první sobota v měsíci ve 14 a 15 hod. a každý čtvrtek 

http://www.jizni-morava.cz/
http://www.regionboskovicko.cz/
www.letovice.net%20
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ve 14 hod.) TIC zajistilo mimořádné prohlídky pro menší skupiny zájemců i zájezdy, včetně 
prohlídek pro partnerská města v rámci akce Spojujeme lidi Evropy. 
V roce 2015 se uskutečnilo celkem 24 prohlídek pro 361 návštěvníků. 
 

 Další propagace barokní lékárny Kláštera Milosrdných bratří – TIC dodalo článek  
o letovické lékárně do seriálů historické lékárny v medicínském časopisu HOSPITALin, 
zajistilo také překlad průvodcovského textu pro návštěvníky do anglického jazyka. 
 

 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. 

 

 Vkládání kulturních akcí a údajů o místních firmách na www.letovice.net- TIC nově vkládá 
kulturní a sportovní akce, které se konají v Letovicích a Mikroregionu Letovicko,  
do rubriky Události ve městě. Do interaktivní mapy města byly vloženy údaje o místních 
firmách podle Katalogu řemesel a služeb. 

 

 Dokončení mobilního průvodce Galileo – TIC dokončilo vkládání turistických informací  
na interaktivní mapu Letovic umístěnou na webových stránkách www.letovice.net. Vložené 
texty a fotografie jsou podkladem pro mobilního turistického průvodce, který je nyní 
kompletní. TIC informuje o webovém průvodci na svých webových stránkách a také 
prostřednictvím propagačního letáku. Průvodce je ke stažení zdarma na Google Play, 
Appstore a Windows Phone. 

 

 Spolupráce s regionálními informačními centry – TIC aktivně spolupracovalo s Městským 
informačním střediskem Boskovice na tvorbě Kalendář akcí 2015, nového propagačního 
materiálu Boskovickem na kole a aktualizaci turistických novin Vítejte  
na Boskovicku 2015. 

 

 Rozšíření sortimentu publikací a suvenýrů –nové keramické suvenýry, dva různé motivy - 
znak Města Letovice a Zámek Letovice (píšťalky obyčejné, píšťalky ploché, zvonečky, 
magnetky), CD Letovice - město hudby.  

 

 Propagační materiály  - TIC má nově k dispozici propagační materiály: 

  Boskovickem 
na kole - cykloprůvodce regionem, VIDA centrum Brno, Pohádkové království šneka Krasíka, 
Brána Moravského krasu otevřena - Turistický průvodce územím Moravského krasu, 
Ochutnejte Blanensko, Halasovo Kunštátsko - mapa aj. 

 

 Tvorba drobných propagačních materiálů -TIC zajistilo vytvoření tematických letáků 
Letovice 2015 - informace o zpřístupněných památkách, Letovicko a okolí - koupaliště. 

 

 Zprovoznění nové služby pro veřejnost - Meníčka.cz- na webových stránkách 
http://www.menicka.cz/letovice.html je nově k dispozici přehled poledních menu 
letovických restaurací. 

http://www.jizni-morava.cz/
http://www.jizni-morava.cz/
http://www.regionboskovicko.cz/
http://www.jizni-morava.cz/
http://www.regionboskovicko.cz/
www.letovice.net%20
http://www.menicka.cz/letovice.html
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 Projekt Pověsti a pohádky od Svitavy od Svratky -TIC je stále aktivně zapojeno  
do pohádkového projektu pro rodiny s dětmi, jsme jedním z registračních míst. 

 

 Vzdělávání – účast na pracovních setkáních pro zaměstnance informačních center, 
pořádaných odborem cestovního ruchu Jihomoravského kraje (duben 2015, říjen 2015). 

 

 Zajištění praxe studentů oboru cestovní ruch -svoji odbornou praxi u nás absolvovali čtyři 
studenti VOŠ ekonomické a zdravotní a Střední školy Boskovice (dva studenti VOŠ  
a 2 studenti SŠ) 

 

 TIC obhájilo certifikát kvality v rámci jednotného certifikačního systému Turistických 
informačních center v ČR - i v roce 2015 TIC obhájilo certifikát kvality služeb, nadále jsme 
držitelem certifikátu klasifikační třídy B. 

 

 Statistika návštěvnosti (ve srovnání s minulými lety) – ze statistiky je patrné, že 
návštěvnost MKS - TIC byla druhá nejvyšší za poslední léta. Podrobná statistika za rok 2015 
je přiložena v samostatném dokumentu. 

 
 

 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 

 
 
 

Ad d)LETOVICKÝ ZPRAVODAJ 

Letovický zpravodaj vydává na svoje náklady MKS Letovice, příspěvková organizace, v rámci své 
doplňkové činnosti. Letovický zpravodaj je za rok 2015 ve ztrátě - 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 2015 bylo celkem vyrobeno 18.000 ks zpravodaje, náklad vydání 1.500 kusů.  
Měsíčník je k přečtení rovněž v elektronické verzi na webových stránkách našeho kulturního 
zařízení (http://www.mks-letovice.cz/. 
 
Od ledna 2016 dochází ke zvýšení ceny LZ z 8 Kč na 10 Kč za 1 kus a snížení nákladu za jeden měsíc 
z 1.500 ks na 1.400 ks. 
 

http://www.mks-letovice.cz/
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VIII. NOVINKY VE 2. POLOVINĚ ROKU 
 
V letním období to byly především dva promenádní koncerty na Masarykově náměstí, které se 
setkaly s příznivým ohlasem veřejnosti. Léto roku 2015 bylo opravdu velmi horké, obdiv patří jak 
hudebníkům, tak návštěvníkům, kteří si přišli na náměstí nedělní odpoledne užít. Na koncertech 
nám zahráli jak hudebníci Velkého dechového orchestru ZUŠ Letovice, tak Miloš Pernica s koncertní 
kytarou a K-Bandem.  
V prostorách nádvoří před zámeckou jízdárnou se v srpnu uskutečnil koncert country hudby a poté 
letní promítání (Hodinový manžel).  
Novou akcí především pro dívky a ženy byl v podzimním termínu Dámský klub s módní přehlídkou 
(módní návrhářka Iveta Nedomová z Brna) a listopadové tvořivé sobotní odpoledne s Šárkou 
Trubákovou v adventním čase. 
Zahájili jsme v rámci JEDEME ZA DIVADLEM tradici autobusových zájezdů do kamenných divadel, 
tentokrát do Brna – divadelní představení Turecká kavárna v Divadle Bolka Polívky na Jakubském 
náměstí. 

IX. PROPAGACE 
 

Během podzimu 2015 jsme na základě poptávkového řízení vybrali firmu Optimystic z Boskovic, se 
kterou jsme se společně podíleli na tvorbě nových webových stránek, do jejichž přípravy bylo 
zapojeno několik zaměstnanců. 
V lednu 2016 jsme pod stejnou doménou (http://www.mks-letovice.cz) spustili nové stránky.  
 
MKS Letovice zajišťuje propagaci aktivit všech organizátorů kulturních, společenských a sportovních 
akcí prostřednictvím Letovického zpravodaje v rámci placené/neplacené propagace či inzerce. 
 
Také poskytujeme 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: facebook – 
MKS Letovice, od roku 2016 má svou facebookovou stránku také Letovický zpravodaj. 
 
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 
Čas, Rádio Haná, Rádio Petrov. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.mks-letovice.cz/
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X. HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE 
 
ČERPÁNÍ ROZPOČTU MĚSTSKÉHO KULTURNÍHO STŘEDISKA LETOVICE 
ZA ROK 2015 

        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   547,20 

 Tržby z prodeje služeb - zájezdy   14,60 

 Tržby z činnosti knihoven - zápisné čtenářů   60,50 

 Ostatní výnosy z činnosti VO CO GOU   51,10 

 Tržby z prodeje Pamětí a Katalogu   1,80 

 Tržby z prodeje publikací v TIC   27,50 

 Úroky České spořitelny   0,20 

 Čerpání fondů   367,70 

 Ostatní výnosy z činnosti   0,00 

 Tržby za internet v TIC   13,60 

 Příspěvek na provoz (skutečný)   6329,00 

 Celkem   7413,20   

        

Náklady v tis. Kč     

       

 Spotřeba materiálu    386,10 

 Nákup drobného dlouhodobého majetku   235,40 

 Časopisy do knihovny   54,60 

 Knihy + audioknihy   148,60 

 Spotřeba el. energie   132,60 

 Plyn   349,60 

 Voda   15,20 

 Náklad na prodej publikace Paměti a Katalog   1,60 

 Náklad na prodej publikací v TIC   30,90 

 Opravy a udržování   234,70 

 Cestovné   18,80 

 Náklady na reprezentaci   9,10 

 Ostatní služby - kultura   1666,70 

 Ostatní služby - zájezdy   15,20 

 Ostatní služby - VO CO GOU   43,70 

 Ostatní služby   470,30 

 Ostatní služby - tisk propag. mat. - TIC     7,60 
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Pošta a telekomunikační služby + veřejný 

internet   178,40 

 Revize   37,50 

 OON   128,00 

 Limit platů   2157,40 

 Čerpání FO   5,80 

 Sociální pojištění   539,40 

 Zdravotní pojištění   194,30 

 Jiné sociální pojištění   5,90 

 Zákonné sociální náklady (zákl. příděl do FKSP+prac. 

oděvy) 21,60 

 Jiné sociální náklady (stravenky)   54,30 

 Ostatní náklady z činnosti   28,60 

 Odpisy 

majetku         199,80 

 Opravné položky   42,30 

 Celkem   7414,00   

      

 Výsledek hospodaření hlavní činnosti 

je tis. Kč.   -0,80 
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DOPLŇKOVÁ ČINNOST ZA ROK 2015 
 

Pronájmy prostor - výnosy v tis. Kč     

 Tržby z prodeje služeb - pronájmy prostor kulturního domu 90,90   

Tržby z prodeje služeb - pronájmy prostor budovy Tyršova 92,60   

Celkem 183,50   

        

Pronájmy prostor - náklady v tis. Kč       

Spotřeba materiálu   0,10   

Mzdový náklad   6,00   

Sociální a zdravotní pojištění   2,40   

Služby   1,70   

El. energie   7,10   

Plyn   21,10   

Voda +stočné         8,00   

Opravné položky   1,00   

Celkem   47,40 

 Výsledek hospodaření za středisko Pronájmy + 136,10 tis. Kč   

   

 

    

        

Letovický zpravodaj - výnosy v tis. Kč       

Tržby z prodeje zboží - Letovický zpravodaj vč. inzerce 174,00   

        

Letovický zpravodaj - náklady v tis. Kč       

Spotřeba materiálu   0,00   

Prodané zboží   231,60   

Poštovné   1,70   

Opravné položky   1,00   

Celkem   234,30 

 Výsledek hospodaření za středisko Let. zpravodaj -60,30 tis. 

Kč   

   

 

    

        

Kopírování - výnosy v tis. Kč       

Tržby z prodeje služeb - kopírování   13,30   

        

Kopírování - náklady v tis. Kč       

Spotřeba materiálu   0,20   

Údržba kopírky   0,60   

Celkem   0,80 

 Výsledek hospodaření za středisko Kopírování +12,50 tis. Kč   
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Výlep plakátů - výnosy v tis. Kč       

Tržby z prodeje služeb - výlep   14,20   

        

Výlep plakátů - náklady v tis. Kč       

Spotřeba materiálu   1,80   

Výsledek hospodaření za tředisko Výlep plakátů + 12,40 tis. 

Kč   

   

 

    

Výsledek hospodaření doplňková činnost celkem   100,70 
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 OPRAVY A ÚDRŽBA CELKEM 234 660,09 KČ 

Středisko Celkem Jednotlivé opravy Text 

MKS 68 005,19 2 855,60 Oprava reproduktoru 

  1 547,59 Oprava bannerů 

  987,00 Oprava myčky 

  14 360,00 Výmalba kluboven a chodby 

  9 559,00 Oprava obložení v klubovně č. 2 

  4 455,00 Oprava vodoinstalace 

  583,00 Oprava myčky 

  9 700,00 Oprava elektroinstalace 

  23 958,00 Oprava střechy 

    

Knihovna 160 603,90 1 210,00 Oprava PC 

  2 100,00 Oprava sprchového koutu 

  2 541,00 Oprava záložního zdroje PC 

  69 597,00 Výměna plynového kotle 

  20 225,00 Oprava omítky kolny a schodů 

  64 930,90 Oprava střechy skladu 

    

TIC 6 051,00 6 051,00 Údržba kopírky 
    

 

KRÁTKODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK K 31. 12. 2015 

 Č. účtu Stav účtu k 31. 12. 2015 v Kč 

Běžný bankovní účet 241 241 934,25 

Běžný účet FKSP 243 5 184,41 

Ceniny (stravenky) 263 35 000,00 

Pokladna 261 2 945,00 

 

INVENTARIZACE MAJETKU  

1. Dne 31. 10. 2015 vydala ředitelka Městského kulturního střediska Letovice plán inventur 
k zajištění a provedení inventarizací za rok 2015 – 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, Renata Daňková 
 členové, Mgr. Jana Trubáková, Romana Hoderová, Jan Řehoř, Evženie Smílková, 

Pavla Bartáková, Mgr. Barbora Bolomská, Mgr. Radomíra Marková, Alois Kalivoda, 
Lenka Králová, Jana Švancarová, Lukáš Chalupa. 
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3. Fyzická inventarizace dlouhodobého majetku ke dni  31. 10. 2015 byla zahájena 10. 11. 2015 a 
ukončena k 30. 12. 2015. Dle zápisu o výsledku inventarizace je celková cena dlouhodobého 
majetku ve výši 22 547 905,13 Kč. Nevznikly žádné inventarizační rozdíly. Byl navržen majetek 
k vyřazení. 
4. Ke dni 31. 12. 2015 byla provedena rozdílová inventarizace dlouhodobého majetku a byl 

vytvořen dodatečný inventurní soupis. Dále byla k 31. 12. 2015 provedena fyzická 
inventarizace zásob a cenin a dokladová inventarizace jednotlivých stavů účtů, které nelze 
inventarizovat fyzicky.  Zahájení 2. 1. 2016 a ukončení 29. 1. 2016. 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 27. 1. 2016 potvrdila firma, která majetek likvidovala.  
 

Účet Název Stav účtu 
k 1. 1. 2015 

Přírůstky Úbytky Stav účtu 
k 31. 12. 2015 

Účetní stav 
k 31. 12. 2015 

018 Drobný dlouho-
dobý nehmotný 
majetek 

162 276,00 39 177,38  201 453,38 201 453,38 

021 Stavby 
 

16 888 997,30   16 888 997,30 16 888 997,30 

022 Samostatné 
hmotné movité 
věci a soubory 
MV 

1 137 743,70 58 750,00  1 196 493,70 1 196 493,70 

028 Drobný dlouho-
dobý hmotný 
majetek 

3 089 544,37 162 455,10 1 680,00 3 250 319,47 3 250 319,47 

031 Pozemky 474 831,00   474 831,00 474 831,00 

032 Kulturní 
předměty 

95 429,00   95 429,00 95 429,00 

902 Jiný drobný 
dlouhodobý 
hmotný majetek 

458 503,28 44 296,00 1 393,00 501 406,28 501 406,28 

 CELKEM 22 307 324,65 
 

304 678,48 3 073,00 22 608 930,13 
 

22 608 930,13 
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KOMENTÁŘ K VÝSLEDKU HOSPODAŘENÍ 
MĚSTSKÉHO KULTURNÍHO STŘEDISKA LETOVICE ZA ROK 2015 
 
Městské kulturní středisko Letovice obdrželo v roce 2015 neinvestiční příspěvky na provoz 
v celkové výši 6 329 000,00 Kč (dle účtu 672).  
 
Z této částky činí: 

 příspěvek na provoz od zřizovatele 6 143 000,00 Kč,  
 účelově určený příspěvek na provoz od zřizovatele na úhradu nákladů spojených 
 s pořádáním „Festivalu 3+1“ 100 000,00 Kč, 
 účelová neinvestiční dotace Jihomoravského kraje na realizaci projektu „Festival 3+1“  
 50 000,00 Kč, 
 dotace ze státního rozpočtu ČR – Ministerstva kultury, grant „VISK 3“ 36 000,00 Kč. 

Účelově určené příspěvky byly řádně vyúčtovány. 
 
Dále Městské kulturní středisko Letovice v roce 2015 získalo tyto dary na úhradu nákladů spojených 
s pořádáním „Festivalu 3+1“: 

  Nadace města Letovice pro rozvoj kultury a životního prostředí 120 000,00 Kč 
  Letovické strojírny, s.r.o.  5 000,00 Kč 
  Keramika Letovice, spol. s r. o. 1 000,00 Kč 
  K.T.S. – MONTÁŽE, s. r. o.  3 000,00 Kč 
  BARVY A LAKY TELURIA, s.r.o. 5 000,00 Kč 
  Technicko-inženýrské služby, s.r.o. 3 000,00 Kč 
  LEDEKO, a.s. Letovice   1 000,00 Kč 

  
Výsledek hospodaření za rok 2015 je celkem +99 959,87 Kč, výsledek hospodaření v hlavní činnosti 
 -754,33 Kč, výsledek hospodaření doplňkové činnosti je +100 714,20 Kč. Návrh na rozdělení 
výsledku hospodaření je uveden v samostatné tabulce. 
 
   

XI. SHRNUTÍ 
 
Rok 2015 byl rokem jak tradičních „osvědčených“ akcí v rámci MKS Letovice, tak rokem změn ve 
všech oblastech naší práce.  
Je potěšující, že MKS Letovice se postupně opět stává živým centrem kulturního a společenského 
dění v našem městě i blízkém okolí.  

XII. 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, 
partnerům i sponzorům, že mají o kulturní dění stále větší zájem. 
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Naší snahou je, aby kulturní život byl pestřejší, bohatší a hodnotnější. Aby v našich zařízeních našli 
zázemí místní tvůrčí lidé, spolky a další organizace.  
 

XIII. PLÁNY NA ROK 2016 
 

Rok 2016 je především rokem oslav 80 let povýšení Letovic na město. Pro občany Letovic i přespolní 
je připraven červnový historický jarmark, letní benátská noc i rozloučení s létem na konci prázdnin. 
Programová nabídka kulturních pořadů na rok 2016 je pestrá. Na své si přijdou milovníci letního 
kina, promenádních koncertů, divadelních představení, hudebních pořadů různých žánrů i besed na 
rozmanitá témata. Novinkou je koncepce podzimních pátečních Čajů o páté, besedy o Letovicích.  
 
Městské kulturní středisko Letovice zajišťuje především kulturní a společenské dění ve městě.  
Součástí kulturního střediska je také městská knihovna, která metodicky i prakticky zajišťuje činnost 
knihoven v místních částech města. Zde je prioritou zavedení funkčního internetového připojení, 
automatizace knihovnického výpůjčního systému a nabídka kulturních pořadů v rámci knihovny pro 
občany těchto místních částí. 
 
Spolupráce s předsedy osadních výborů místních částí a spolky na území města Letovice. 
 
Další velkou oblastí činností je zajištění bezproblémového chodu obou budov svěřených do správy 
MKS, včetně pravidelných revizí, oprav a údržby.  
 
Nejen v roce 2016 ale i v letech následujících je nutné pracovat ve stabilní organizaci, jak po stránce 
personální, provozní, tak i administrativní a ekonomické.  
Do budoucna rozvíjet (i 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 památníku města Letovice v budově Tyršova 2 
 Oblast přípravy a rekonstrukce kulturního domu v Letovicích 
 Tvorba nových kulturních projektů 

 
Další možnou oblastí naší činnosti je spolupráce s partnerskými městy Letovic.  
 
Plánů do budoucna je mnoho a jsou různorodé. 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. 
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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. 2015 

Příloha č. 5 Návrh na rozdělení výsledku hospodaření za rok 2015 

Příloha č. 6 Stav pohledávek a závazků k 31. 12. 2015 

Příloha č. 7. Fotogalerie 2015 – výběr akcí Kulturní dům, více na www.mks-letovice.cz 

Příloha č. 8 Fotogalerie 2015 – výběr akcí Městská knihovna Letovice 

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

