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ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI 
Název organizace Městské středisko kultury a sportu (MSKS) 

Sídlo organizace náměstí Tomáše Bati 701, 391 02 Sezimovo Ústí  

Ředitel organizace      Mgr. Romana Krůčková 

Zřizovatel  město Sezimovo Ústí 

Právní forma  příspěvková organizace 

IČO   711 95 424 

Datová schránka h8rk52p 

VYMEZENÍ HLAVNÍHO ÚČELU A PŘEDMĚTU ČINNOSTI MSKS 

DLE ZŘIZOVACÍ LISTINY ZE DNE 22. 7. 2014 

Předmětem činnosti organizace je poskytování veřejných služeb kultury, včetně pořádání 

kulturních a společenských akcí za účelem poskytování kulturního a společenského obohacení 

života občanů a návštěvníků města. Příspěvková organizace je základní knihovnou ve smyslu 

§ 12 zákona č. 257/2001 Sb. a zajišťuje provozování veřejných knihovnických a informačních 

služeb podle tohoto zákona. Příspěvková organizace podporuje turistický ruch ve městě 

Sezimovo Ústí. Účelu svého zřízení dosahuje zejména tím, že: 

•  organizuje a zabezpečuje sdělování autorských děl veřejnosti, a to zejména v podobě 

pořádání divadelních představení, koncertů, výstav, multimediálních představení 

a veřejného předvedení audiovizuálních děl, 

•  zabezpečuje poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb, 

•  pořádá kulturní a kulturně společenské akce, včetně plesů a tanečních zábav různých 

forem 

•  organizuje a pořádá nabídku poznávacích a vzdělávacích aktivit, včetně přednášek 

a jejich cyklů 

•  organizuje a pořádá vzdělávání, kulturní a kulturně společenské akce (včetně 

přehlídek, festivalů apod.) v oblasti zájmové a zájmově umělecké činnosti 

•  k tématům své činnosti vydává a veřejně šíří neperiodické publikace  

•  pořizuje, vytěžuje a zužitkovává databáze  

•  zabezpečuje inzerci města Sezimovo Ústí jako vhodného turistického cíle 

•  zajišťuje návštěvníkům města dostatek potřebných informací, zejm. o památkách 

města, kulturních akcích, možnostech ubytování ve městě apod. 

•  provozuje cestovní agenturu 

•  poskytuje zázemí, administrativní, technickou a materiální podporu zřizovatelem 

schváleným fyzickým a právnickým osobám působícím v oblasti kultury a zájmové 

činnosti 

Zřizovatel povoluje, aby MSKS vykonávalo dále uvedený okruh doplňkových činností: 

•  ubytovací služby 

•  specializovaný maloobchod 

•  kopírovací práce 

•  reklamní činnost 

•  zvukařské a osvětlovačské práce 

•  pronájem nebytových prostor 
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ČINNOST MSKS 

 

Posláním Městského střediska kultury a sportu je zajišťovat kulturní, společenské a sportovní vyžití 

obyvatel i návštěvníků města všech věkových kategorií. Každý rok pokračujeme v projektech, 

které naše hosty zajímají, baví je a žádají si je. Průběžně pracujeme na rozšiřování nabídky 

širokého spektra aktivit.  

Mezi nejsledovanější akce roku 2019 patřil vzpomínkový večer „Baťov slaví 80 let“, Loutkový 

festival, Folklórní setkání nebo koncert Jaromíra Nohavici v letním kině. Stěžejní akcí bylo čtvrté 

bienále soutěže krásy Miss Sezimovo Ústí, která má přesah i mimo region. V roce 2019 MSKS 

zařadilo do své nabídky i koncerty různého charakteru. 

Dramaturgie našich divadelních představení pro dospělé zaznamenala u diváků velký úspěch. 

Jedna jarní předplatitelská skupina se třemi atraktivními tituly, která byla zcela vyprodána, se 

na podzim rozrostla na skupiny dvě. Zajímavá představení i herecké osobnosti přilákaly 

pozornost návštěvníků, kteří zcela zaplnili kapacitu velkého sálu Spektra. Mimo předplatné byly 

v nabídce i další amatérské i profesionální soubory.  

Většímu zájmu o vernisáže z řad milovníků umění se těšila i galerie Spektrum. K vidění byla široká 

nabídka výtvarných děl a výstav květin. Návštěvníci vyhledávali vernisáže také z důvodu 

vystoupení různých hudebních těles. 

Pestrost naší kulturní nabídky, moderní formy propagace v elektronických médiích, jakož 

i pružné reagování na zájem o jednotlivé premiéry s přizpůsobením promítacího času, přispěla 

k větší návštěvnosti kina diváky i z okolních měst a obcí.  

Celkový počet platících návštěvníků evidovaných v pokladním systému se za rok 2019 vyšplhal 

na rekordních 39 501 diváků. V knihovnách se zaregistrovalo 919 čtenářů, informačním 

centrem prošlo 8 444 návštěvníků a na Kozí hrádek zavítalo 9 861 turistů. 

Vedle platících návštěvníků prošel Spektrem i nespočet účinkujících a diváků akademií, 

přehlídek a představení různých spolků, škol a divadel, které MSKS podporuje v rámci 

placených i neplacených pronájmů sálu.  

Městské středisko kultury a sportu zajišťuje ve městě veškerou kulturní aktivitu, včetně přípravy 

a organizace akcí pod širým nebem, o které je největší zájem. Doslova masový charakter má 

Májová slavnost, Lampionový průvod s ohňostrojem, Den dětí, otevírání a uzavírání turistické 

sezony na Kozím hrádku nebo adventní Nasvícení města.  
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DIVADLO 

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ PRO DOSPĚLÉ  

Do roku 2019 vstoupilo MSKS se zcela vyprodaným 

počtem míst v sále v rámci předplatného 

a převisem poptávky návštěvníků. Proto 

dramaturgie přichystala pro milovníky Thálie 

novinku – k dosavadní jedné předplatitelské 

skupině přibyla na podzimní sezonu i druhá. Počet 

divadelních představení ve Spektru se tím navýšil 

a uspokojil se zájem všech milovníků hereckého 

umění. Tematicky se obě předplatitelské skupiny 

doplňovaly a diváci mohli obdivovat herecké 

umění např. Báry Hrzánové, Petra Nárožného 

nebo Karla Rodena. 

Během roku 2019 se v sále Spektrum odehrálo 

17 divadelních představení pro dospělé. 

Návštěvníci divadel využili v jarní sezoně nabídku 

jedné předplatitelské skupiny, byl prodán celý sál, 

299 permanentek. V podzimní, rozšířené nabídce, se prodalo 535 permanentek, zbylá místa na 

jednotlivá představení se okamžitě vyprodala. V nabídce předplatného byla zařazena vždy tři 

představení. Ostatní divadla, profesionální i amatérská, byla zařazena mimo předplatné.  

 

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ – 4 531 DIVÁKŮ 

24. 1. 2019 Na stojáka Agentura Ars 

25. 1. 2019 DDT Divadlo Kapota 

5. 2. 2019 Vzhůru do divočiny Studio DVA Divadlo 

28. 2. 2019 Proč muži neposlouchají … DS Jablonský 

5. 3. 2019 Zamilovaný sukničkář Divadlo Háta 

18. 3. 2019 Tři letušky v posteli Divadlo Radka Brzobohatého 

15. 4. 2019 Chvilková slabost Divadlo v Rytířské 

20. 5. 2019 Doteky léčivého divadla Léčivé divadlo 

10. 10. 2019 Sudí na římse DHS Rubikon 

14. 10. 2019 Doktor v nesnázích Agentura Familie 

17. 10. 2019 Začínáme končit Divadlo Kalich 

4. 11. 2019 Dva nahatý chlapi JT Promotion 

8. 11. 2019 Uklízečka Divadlo Voživot 

18. 11. 2019 Znovu a líp Divadlo Titans 

2. 12. 2019 V Paříži bych Tě nečekala, tatínku Agentura Harlekýn 

18. 12. 2019 Intimní příběhy z ráje Studio Bouře 

21. 12. 2019 Betlémský příběh Lužničan a Lužničánek 
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DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ PRO DĚTI  

V roce 2019 jsme v pořádání pohádek navázali na zavedený scénář. Obvykle byla realizována 

dvě loutková představení měsíčně a v zimních měsících nedělní představení profesionálních 

divadel. Loutkový soubor Divadýlko na schodech sehrál na své domácí scéně v loutkovém 

sále Městského střediska kultury a sportu 14 pohádek za rok. V roce 2019 nechyběl ani Loutkový 

festival, který získává stále větší oblibu u našich nejmenších. Své místo v kulturní nabídce pro 

děti si našlo také Pohádkové léto v parku. 

 

DĚTSKÁ DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ – 916 DIVÁKŮ 

25. 1. 2019 O křišťálovém srdci 

17. 2. 2019 Jak si princezna vzala draka 

10.  7.  2019 O třech kůzlátkách 

10. 7. 2019 Červená Karkulka 

24. 7. 2019 Jak se Janek neuměl rozhodnout 

7. 8. 2019 Jak do Mastné Lhoty přišel čert 

19. 10. 2019 Bajaja 

19. 10. 2019 Zlatovláska 

19. 10. 2019 O Všudybylovi 

20. 10. 2019 Kde přespávají pohádky 

20. 10. 2019 Vodnická pohádka 

20. 10. 2019 O hejkalovi 

1. 12. 2019 O princezně na ocet 

 

 

 LOUTKOVÁ PŘEDSTAVENÍ – 874 DIVÁKŮ 

23. 1. a 30. 1. 2019 Jak pejsek s kočičkou stavěli sněhuláka 

20. 2. a 27. 2. 2019 O ptačím králi 

20. 3. a 27. 3. 2019 O zakleté princezně 

17. 4. a 24. 4. 2019 O červené Karkulce 

23. 10. a 30. 10. 2019 Co natropili čerti 

20. 11. a 27. 11. 2019 O bojácném strašidýlku 

11. 12. a 18. 11. 2019 Vánoční pohádka o Kačence 
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ŠKOLNÍ PŘEDSTAVENÍ  

Městské středisko kultury a sportu zajišťuje školní pořady pro mateřské, základní a střední školy 

ze Sezimova Ústí a okolí. Rozsah v roce 2019 byl 15 představení, oproti roku 2018 se počet navýšil 

o 7 představení. Nejenom v rámci školních představeních pro děti zahrálo i místní amatérské 

Divadlo Spektrum, které má v MSKS své zázemí. Kromě sezimoústeckých škol se podařilo oslovit 

k návštěvě Spektra i školy a školky z celého okolí.  Do školní nabídky byly zařazeny jednak 

klasické činoherní pohádky, ale také přednášky a muzikály.  

 

ŠKOLNÍ PŘEDSTAVENÍ – 2 734 DIVÁKŮ 

17. 1. 2019 Divadelní učebnice 20. století Divadélko pro školy 

19. 3. 2019 Severní Korea Ing. Milan Bureš 

28. 3. 2019 Veselé Velikonoce Liduščino divadlo 

11. 4. 2019 Kterak Drak Yvolrak….. Karlovarské hudební divadlo 

02. 10. 2019 Pověsti staré a české Divadlo na větvi 

08. 10. 2019 Čtyřlístek Divadlo D5 

16. 10. 2019 Fimfárum Divadlo D21 

16. 10. 2019 Kapesní povídky Divadlo D22 

23. 10. 2019 Muzikály z Brodwaye Divadlo Slunečnice 

06. 11. 2019 Čarodějná pohádka Divadýlko Mrak 

11. 11. 2019 Jak jste to myslel, pane Shakespeare Divadélko pro školy 

20. 11. 2019 O princezně na ocet Divadlo Spektrum 

25. 11. 2019 Afrika, nespoutaný kontinent Tomáš Kubeš 

25. 11. 2019 Černobyl Tomáš Kubeš 

28. 11. 2019 Dva sněhuláci o Vánocích Liduščino divadlo 
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KINO 

V kině Spektrum a v letním kině Sezimovo Ústí se odehrálo celkem 666 představení a počet 

diváků se vyšplhal na 25 524, tj. o 10 280 diváků více než v roce 2018. Kreativní širší forma 

propagace a reklamy cílená na základní školy i na návštěvníky z širokého okolí, provázanost 

s ostatní kulturní nabídkou, úspěšné české filmy a zařazení mimořádných promítacích časů, to 

vše přispělo k větší divácké základně. 

Kino Spektrum promítalo od ledna do června a od září do prosince. Počet promítacích dní byl 

6krát týdně (úterý až neděle), odpolední projekce 3krát týdně (středa, sobota a neděle), 

dopolední projekce 1krát týdně (čtvrtek nebo pátek) z toho byla zařazena 3D projekce 

v průměru 13 představení za měsíc, kterou navštívilo 4 445 diváků. Kino Spektrum nabízelo také 

filmové projekce pro mateřské, základní a střední školy. V nabídce byly jak filmy aktuální, tak 

filmy vzdělávací. Bylo odehráno 605 představení, tj. o 77 představení více než v roce 2018. 

Nabídka školních filmových představeních se ukázala jako krok správným směrem. 

V období letních měsíců červenec a srpen se promítání filmů přesunulo do areálu letního kina, 

v rozsahu promítání 7krát týdně. Přálo nám pěkné počasí a letní kino odehrálo 61 představení 

s návštěvností 4 989 diváků, tj. o 797 diváků více.  

Nejúspěšnější filmy sezóny byly Ženy v běhu, Ledové království II, Star Wars: Vzestup Skywalkera, 

Avengers: Endgame, Bohemian Rhapsody, Čertí brko, Jak vycvičit draka 3, Kouzelný park, Lví 

král, Poslední aristokratka, Přes prsty, Spider-Man: Daleko od domova, Tenkrát v Hollywoodu. 

VYHODNOCENÍ PROVOZU KIN MSKS – 2019 

 

Období 
Počet 

diváků 

Počet 

představení 
Tržba 

Průměrná 

tržba za 

představení 

Průměrná 

cena 

vstupenky 

Průměrný 

počet 

diváků 

leden 1 549 59 148 540 2 518 96 26 

únor 4 099 66 521 390 7 900 127 62 

březen 2 267 59 261 730 4 436 115 38 

duben 1 727 60 200 620 3 344 116 29 

květen 1 408 59 135 135 2 290 96 24 

červen 691 60 57 360 956 83 12 

červenec LK 2 647 30 299 490 9 983 113 88 

srpen LK 2 342 31 259 170 8 360 111 76 

září 1 203 58 146 890 2 533 122 21 

říjen 1 529 61 173 720 2 848 114 25 

listopad 3 374 64 307 920 4 811 91 53 

prosinec 2 688 59 242 210 4 105 90 46 

CELKEM 25 524 666 2 754 175 4 135 108 38 
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GALERIE  

V galerii Spektrum se v roce 2019 

uskutečnilo mnoho zajímavých 

výstav a vernisáží. I nadále 

probíhala spolupráce s výtvarníky 

z Volného sdružení jižních Čech, 

Moravy a Slovenska, spolupráce 

s pěstiteli květin a v malém sále se 

konaly tradiční výstavy, které mají 

u návštěvníků velikou oblibu.  

Novinkou v tomto roce bylo 

zrekonstruování administrativních 

prostor, kde vznikla stálá expozice 

výstav „Příběhy domů a zrady-

Edvard Beneš a Zdeněk Fierlinger“, „Baťov od začátku“ a „Sezimovo Ústí Vás vítá“. Své pevné 

místo si v těchto rozlehlých prostorách našly i panely s projekty „Miss Sezimovo Ústí“ nebo 

„Divadelní představení v čase“. 

Největší zájem z řad milovníků umění byl o vernisáže, které se v naší galerii Spektrum konají 

každý měsíc. Kromě možnosti osobně se setkat s výtvarníky nebo si zakoupit umělecké dílo, byly 

lákadlem také nejrůznější hudební doprovody vernisáží. Vstup do galerie je při konání vernisáží 

a jiných kulturních akcí zdarma, jinak za symbolické vstupné. Největší návštěvnosti se těšila 

vernisáž Ivy Hüttnerové a vánoční výstava.  

VÝSTAVY – 1 670 NÁVŠTĚVNÍKŮ 

leden Václav Tomek – OBRAZY 

leden–únor Malováno s láskou 

únor Věra Frouzová – STROMY 

březen Chýnovské výtvarnice a Praha tisícem očí 

březen–duben Eva Wernerová Malkovská 

20. - 22. duben Výstava květin – NARCISY 

květen Iva Hüttnerová – Grafiky 

květen–červen Základní umělecká škola 

červen–srpen Zdeněk Reiser – Důchodci malují, Malování akvarelem 

červenec–srpen The Tap Tap načerno 

13. – 15. červenec Kvetoucí LILIE 

7. – 10. září Kvetoucí RŮŽE 

září–říjen Moderně i klasicky 

říjen Irena Procházková – OBRAZY 

říjen–listopad Art setkání 2019 

listopad Svatební korálky 

listopad VedleSebe 

prosinec Vánoční výstava 
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OSTATNÍ AKCE 

V kulturní nabídce MSKS v roce 2019 i nadále své pevné místo zaujímaly společenské akce pro 

všechny věkové kategorie, přednášky, kurzy a výlety. Nově byly do nabídky zařazeny také 

koncerty nejrůznějších žánrů. Na své si přišli i milovníci vážné hudby. 

Společenská akce Reprezentační ples města Sezimovo Ústí je událost, která je vždy okamžitě 

vyprodaná. To, že občané mají zájem o taneční hudbu potvrzují i taneční večery, které se 

konají s živou hudbou 

ve foyer Spektra a pro 

mladší generaci jsme 

připravili další bienále 

Miss Sezimovo Ústí. 

Významnou    

společenskou událostí 

roku 2019 byl 

vzpomínkový večer 

k 80. výročí založení 

části města Sezimovo 

Ústí zvané Baťov, jehož 

součástí bylo setkání 

s pamětníky, vernisáž 

výstavy a promítání 

dobového filmu 

o budování města. 

Myšlenka, obohatit kulturní nabídku o pořádání výletů s odborným lektorem, která se zrodila 

v roce 2013, se ukázala jako stabilní výjimečný projekt, který má své stálé účastníky. Největší 

zájem byl o výlety se zaměřením na historii, ale velkou oblibu stále měly i výlety poznávací nebo 

zážitkové. 

 

SPOLEČENSKÉ AKCE – 1 350 NÁVŠTĚVNÍKŮ 

19. 1. 2019 Ples města 

15. 2. 2019 Taneční večer 

23. 3. 2019 Karneval pro děti 

30. 3. 2019 Miss Sezimovo Ústí 

12. 4. 2019 Taneční večer 

29. 4. 2019 Večer s Naďou Konvalinkovou 

27. 9. 2019 Michal je kvítko 

16. 9. 2019 Baťov slaví 80 let 

25. 10. 2019 Taneční večer 
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VÝLETY – 284 ÚČASTNÍKŮ 

6. 4. 2019 Tajuplné západní Čechy 

9. 6. 2019 Adolf Loos v Plzni a Praze 

25. 6. 2019 Brno 30. let 

20. 7. 2019 Slavné vily Prahy 

21. 7. 2019 Slavné vily Prahy 

7. 9. 2019 Cesta na Velkou Moravu 

17. 9. 2019 Brno 30. let 

21. 9. 2019 Praha lodí po Vltavě 

19. 11. 2019 Brno 30. let 

7. 12. 2019 Adventní Drážďany 

 

 

PŘEDNÁŠKY – 746 DIVÁKŮ 

15. 1. 2019 Druhá cesta na Island 

29. 1. 2019 Digitální fotografie 

12. 2. 2019 Rusko-Kavkaz Elbrus 

19. 3. 2019 Severní Korea 

13. 5. 2019 Z Kanady na Aljašku 

27. 5. 2019 Saúdská Arábie 

5. 6. 2019 RAF 

20. 9. 2019 Nikaragua 

7. 10. 2019 Toskánsko 

21. 10. 2019 Bajkal 

25. 11. 2019 Černobyl 

 

 

KONCERTY – 781 DIVÁKŮ 

25. 9. 2019 Radůza 

23. 10. 2019 Hradišťan 

26. 11. 2019 Luboš Pospíšil 

 

 

KURZY – 91 NÁVŠTĚVNÍKŮ 

11. 1. 2019 – 10. 5. 2020 Grafologie 

9. 6. 2019 – 26. 8. 2019 Nordic walking 

10. 8. 2019 Malování akvarelem 
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VENKOVNÍ AKCE 

Akce pod širým nebem si získávají 

stále větší popularitu. Pevné místo 

v programu má např. Májová 

slavnost, Den dětí na Pohodě, 

akce na Kozím hrádku nebo 

Nasvícení města. Sportovní akci 

Lužnická šlapka jsme obohatili 

o závody na koloběžkách 

a odrážedlech pro naše 

nejmenší. Tradice v podobě 

Folklorních setkání našla                       

podporu i u Jihočeského kraje. 

 

VENKOVNÍ AKCE – CCA 10 000 NÁVŠTĚVNÍKŮ 

5. 3. 2019 Masopust 

14. 4. 2019 Orientační běh OK Střelka 

1. 5. 2019 Májová slavnost 

1. 5. 2019 Baťův běh 

1. 5. 2019 Otevření turistické sezony KH 

7. 5. 2019 Lampionový průvod 

7. 5. 2019 Ohňostroj 

1. 6. 2019 Den dětí 

9. 6. 2019 Folklorní setkání 

15. 6. 2019 Medobraní 

22. 6. 2019 Lužnická šlapka 

13. 7. 2019 SeziRun 

24. 8. 2019 Prázdninové hrátky 

02. 9. 2019 Hola, hola škola volá 

29. 9. 2019 Uzamykání KH 

29. 11. 2019 Nasvícení města 

5. 12. 2019 Čertovské rejdění 

11. 12. 2019 Česko zpívá koledy 

17. 12. 2019 Živý betlém 

19. 12. 2019 Zdobení stromečků 

24. 12. 2019 Zpívání u stromečku 
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INFOCENTRUM 

Cílem Informačního centra 

Sezimovo Ústí, které vzniklo 

roku 2017, je zpřístupnit 

Městské středisko kultury a 

sportu, a hlavně galerii 

Spektrum po celý den. 

Poskytuje informace o městě 

i jeho okolí a zároveň nabízí 

co největší množství služeb. 

Infocentrum také zajišťuje 

provoz NKP Kozí hrádek. 

Za rok 2019 prošlo 

Informačním centrem 8 444 návštěvníků. Ve srovnání s minulým rokem tak jeho návštěvnost 

opět vzrostla. Návštěvníci z řad místních obyvatel, turistů i zájemců o zdejší společenské dění 

mají možnost v infocentru získat informační materiály o městě i kulturních aktivitách nebo 

zakoupit vstupenky, suvenýry, dárkové předměty a darovací poukázky. Znatelně se zvyšuje 

zájem i o doplňkové služby jako je kopírování, skenování, tisk nebo volný přístup na internet.  

Infocentrum také podávalo informace o probíhajících výstavách v galerii Spektrum, někteří 

vystavovatelé zde nechávají k prodeji i svá další díla než jen ta, která aktuálně vystavují. 

Díky intenzivní propagaci kulturního života v Sezimově Ústí se do divadla, kina i galerie Spektrum 

sjíždí také návštěvníci ze širšího okolí jihočeského kraje. 

PŘEHLED NÁVŠTĚVNOSTI INFOCENTRA V  ROCE 2018 A 2019 
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NKP KOZÍ HRÁDEK 

 

Během hlavní turistické sezony 2019 od začátku května do konce září přivítala národní kulturní 

památka Kozí hrádek 9 861 návštěvníků.  

Zříceninu nejpamátnějšího hradu Táborska a blízkou naučnou stezku navštívili turisté nebo 

školní, studijní i zájmové skupiny z Čech i ze zahraničí. Naučná stezka, dlouhá 850 m, je pro 

zájemce přístupná po celý rok. Vede v blízkosti zříceniny, Sokolské mohyly, lesní restaurace 

a dětského hřiště. Naučná stezka je doplněna komiksovými stripy a interaktivními prvky, proto 

je často vyhledávaná školními výlety. 

Po celý rok je také na webu MSKS 

i města Sezimovo Ústí přístupná virtuální 

prohlídka s exteriéry a interiéry hradu, 

která vznikla v roce 2015 v rámci 

projektu „Jižní Čechy husitské“ a je 

průběžně rozšiřována o další prostory 

zříceniny.  

V roce 2019 při otevírání a uzavírání 

turistické sezony na Kozím hrádku 

pořádalo Městské středisko kultury 

a sportu již podeváté akci „Odemykání 

Kozího hrádku" a „Uzamykání Kozího 

hrádku“. Tyto akce jsou zaměřeny na 

širokou veřejnost a mají rodinný 

charakter. Pro děti i dospělé byl 

připraven program jako např. letové ukázky dravců, zábavné kvízy, hry, skládačky, soutěže, 

pohádky, kejklíři, výtvarné a tvořivé dílny, lektorské programy, fotokoutek, dobová hudba 

apod.  

V rámci zvýšené návštěvnosti  na Kozím hrádku byla v roce 2019 vybudovaná studna, která se 

nachází v blízkosti lesní restaurace a dětského hřiště.  
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MĚSTSKÉ KNIHOVNY 
Městské knihovny v roce 2019 

plynule navázaly na rok 2018. 

Největší změnou tohoto roku bylo 

sloučení Městské knihovny na 

městském úřadu a Městské 

knihovny Školní náměstí do jedné 

městské knihovny. Knihovna na 

městském úřadu se změnila 

v pobočku knihovny Školní 

náměstí. Čtenáři si nyní mohou 

půjčovat na jednu průkazku 

a vznikla tím i propustnost knih – 

čtenáři si mohou půjčit knihu v jedné knihovně a vrátit ji na druhé knihovně. Dále byl zakoupen 

nový knihovnický program, který je používán oběma odděleními.  

Knihovna i v roce 2019 pokračovala ve spolupráci se Střední školou obchodu, služeb a řemesel. 

Studenti knihovnictví navštěvují naše knihovny a seznamují se s činností a provozem knihoven.  

ČTENÁŘI 

 

Počet čtenářů se v obou knihovnách držel předchozího roku. Celkem se zaregistrovalo 

919 čtenářů, z toho 329 dětských a 590 dospělých čtenářů. 

V obou knihovnách se těší stále většímu zájmu čtenářů deskové hry a jejich půjčování narůstá. 

V knihovně na Školním náměstí i Městském úřadu si čtenáři již běžně půjčují i audioknihy.  
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CELOROČNÍ AKCE 

•  Lovci perel – čtenářská soutěž 

pro děti. Zúčastnilo se celkem 

23 dětí, které dohromady 

přečetly 273 soutěžních knih. 

•  Čtenářská výzva – čtenářská 

soutěž pro dospělé – během 

roku museli přečíst 20 knih, 

které splňují zadaná kritéria. 

Výzvu dokončilo 6 čtenářek. 

•  Hravé odpoledne – 

pravidelné měsíční akce 

nejen pro děti, s různými 

tématy – Knižní šifra, Letopisy 

Narnie, Detektivní záhada a další. 

•  Středeční hraní – seznámení s novými deskovými hrami a možnost zahrát si je v knihovně 

před tím, než si je někdo může půjčit domů. 

•  Předčítání pro nejmenší – jednou měsíčně pracujeme s nejmladšími (ne)čtenáři na 

vybraná témata (např. Etika pro nejmenší, Zvířátka v příbězích atd.) 

LEKTORSKÉ PROGRAMY  

•  Lektorské programy pro ZŠ a MŠ – dle výběru a požadavků vyučujících připravujeme 

programy pro všechny tři základní školy města Sezimovo Ústí.  

•  Lektorské programy pro návštěvníky Denního stacionáře – dle požadavků vytváříme 

programy pro klienty Denního stacionáře. 

SPOLEČNÉ AKCE A PROGRAMY 

•  Vyhlášení výsledků dětské čtenářské soutěže Lovci perel a Čtenářské výzvy – děti 

i dospělí byli ocenění při slavnostním vyhlášení výsledků 9.1. 2019 (za soutěže v roce 

2018). 

•  Březen měsíc čtenářů: 

o Knižní loterie  

o Osobní knihovnice  

o Zavedeno půjčování audio knih. 

•  Noc s Andersenem.  

•  Miniknihovna – zajištění letního provozu knihobudky ve sportovně rekreačním areálu 

Pohoda. 

•  V říjnu se knihovny ve spolupráci se základními školami přihlásily do dalšího ročníku 

projektu Už jsem čtenář! – Knížka pro prvňáčka. 

•  Týden knihoven: 

o Amnestie upomínek, registrace nových čtenářů zdarma. 

o Rande naslepo – půjčování dárkově zabalených knih. 

o Literární kvízy. 

o Výstava medailonků a knih osobností našeho regionu. 

o Služba „obalování na míru“. 
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 AKCE KNIHOVEN 

LEDEN 

•  Středeční hraní  

•  Hravé odpoledne – Alenka v kraji 

divů 

•  Tajná dvojka A+B – výstava Kláry 

Smolíkové, Jiřího W. Procházky a 

ilustrátora Viktora Svobody 

ÚNOR 

•  Zábavná odpoledne pro družinu – 

Cesta kolem světa  

•  Středeční hraní  

•  Výstava nejoblíbenějších 

detektivek za rok 2018 

BŘEZEN 

•  Březen měsíc čtenářů:  

•  Sloučení knihoven 

•  Předčítání pro nejmenší  

•  První – akryl a olej – vernisáž a 

výstava obrazů Davida Andrlíčka 

DUBEN 

•  Hravé odpoledne – Fimfárum 

•  Středeční hraní 

•  Předčítání pro nejmenší  

•  Nejlepší čtenářská třída – uzavření 

dětské čtenářské soutěže 

KVĚTEN 

•  Středeční hraní 

•  Předčítání pro nejmenší 

•  Noc s Andersenem – Z pohádky do 

pohádky 

•  Pasování prvňáčků na čtenáře  

•  Akvarely – výstava Pavly Vrkočové 

ČERVEN 

•  Středeční hraní 

•  Předčítání pro nejmenší  

ČERVENEC 

•  Středeční hraní  

•  Prázdninové pondělky v knihovně 

Magické odpoledne  

•  Výstava 10 nejčtenějších knih v ČR 

•  Tvořivé ruce – výstava obrazů žáků 

ze ZŠ Školní náměstí 

SRPEN 

•  Prázdninové pondělky v knihovně  

•  Středeční hraní 

ZÁŘÍ 

•  Středeční hraní 

•  Zpět do školy v novém obalu 

ŘÍJEN 

•  Týden knihoven – Rande naslepo, 

obalování knih čtenářů, registrace 

nových čtenářů zdarma 

•  Výstavka knih zaměřených na 

region Táborsko  

•  Středeční hraní 

•  Předčítání pro nejmenší  

•  Hravé odpoledne – Od dušiček po 

Halloween 

LISTOPAD 

•  Středeční hraní 

•  Předčítání pro nejmenší  

•  Výstava tvorby žáků ZUŠ pod 

vedením Mgr. Pavly Vrkočové 

•  Hravé odpoledne – Den pro 

dětskou knihu 

PROSINEC 

•  Středeční hraní 

•  Čtení pro nejmenší – Draka je lepší 

pozdravit – etika pro nejmenší 

•  Hravé odpoledne – Vánoce 
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ORGANIZACE A PERSONALISTIKA 
Zaměstnanci MSKS tvoří poměrně malý kolektiv. Čas strávený v zaměstnání je často 

v odpoledních a večerních hodinách. Všichni zaměstnanci mají nerovnoměrně rozloženou 

pracovní dobu, která je evidovaná biometrickým docházkovým systémem a plánovaná 

rozpisem směn podle provozu MSKS. Náplň práce je značně proměnlivá a kreativní. To vše 

představuje vyšší nároky na organizaci práce, vzájemnou zastupitelnost i sebekázeň.  

 

Zaměstnanci Městského střediska kultury a sportu se řídí Organizačním řádem, Pracovním 

řádem a jeho pokyny, vnitřními směrnicemi MSKS, předpisy BOZP a PO, se kterými jsou 

pravidelně seznamováni. V MSKS existuje několik forem porad, nejčastěji s týdenní periodou, 

sloužící k plánování aktivit. Průběžně také dochází k vyhodnocování jednotlivých pracovních 

úvazků, jejich naplněnosti a souladu s náplněmi práce. 

I přes nesnáze, způsobené vnitřními i vnějšími ataky, byli zaměstnanci MSKS úspěšně fungující 

tým, který měl dobré pracovní prostředí a většinou zdravé pracovní vztahy.  Toto potvrzuje také 

personální audit, který proběhl v listopadu 2019 a kde se v závěru uvádí: „Pracovníci MSKS 

vykonávají svoji práci bez větších komplikací. Tým jako celek je úspěšný a jeho práce má 

příznivou odezvu u občanů města i blízkého okolí. Při vědomí tohoto základního závěru je 

důležité si uvědomit, že velkou zásluhu na tom má RK v pozici ředitelky, a to nejen kvůli 

nápadům a iniciativám, které kulturní nabídku střediska obsahově rozšiřují, ale především díky 

systémovému řízení a plánování práce, která je svým charakterem velmi náročná na lidské 

zdroje.“ 

V MSKS na konci roku 2019 bylo zaměstnáno 9 zaměstnanců na plný úvazek 40 hodin týdně 

a 2 zaměstnanci na zkrácený úvazek 30 a 20 hodin týdně.  

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA MSKS  2019 
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SPRÁVA OBJEKTŮ  

SPRÁVA A ÚDRŽBA  

•  Budova Spektrum 

•  Letní kino 

•  NKP Kozí hrádek a naučná stezka 

•  Knihovna, Školní náměstí 

 

PRONÁJMY MSKS  

KRÁTKODOBÉ PRONÁJMY  

•  Budova Spektrum – sál, foyer, klubovna – divadelní představení pro děti i dospělé, 

koncerty, školní akademie, prezentace a akce spolků 

•  Areál letního kina – divadelní představení, koncerty 

•  NKP Kozí hrádek – svatby, soukromé akce 

DLOUHODOBÉ PRONÁJMY  

•  Restaurace Spektrum 

•  Restaurace Kozí hrádek 

•  Restaurace Luna 

•  Kuželna – letní kino 

•  Hvězdárna Fr. Pešty 

•  Wall club  

•  Nebytový prostor – letní kino – nahrávací studio Kocis 

 

DOTACE 

V roce 2019 byl MSKS Usnesením č. 30/2018/1 schválen neinvestiční příspěvek města Sezimovo 

Ústí ve výši 7 656 000,- Kč. Vzhledem k příznivé návštěvnosti filmových představení, bylo ve 

třetím čtvrtletí zažádáno o přesun části neinvestičního příspěvku ve výši 210 000,- Kč do 

investičního transferu, který byl použit na proúčtování technického zhodnocení budovy. 

Od Jihočeského kraje získalo MSKS v roce 2019 dotace v celkové výši 120 000,- Kč, které byly 

určeny na projekty Folklorní setkání s dotací 30 000,- Kč, Loutkový festival s dotací 40 000,- Kč 

a na projekt Muzeum loutek uvolnil Jihočeský kraj prostředky ve výši 50 000,- Kč.  

Další finanční prostředky byly poskytnuty Ministerstvem kultury v rámci projektu VISK 3 a byly 

určeny na přechod ze systému AKS Clavius na SaaS Tritius v Městské knihovně a pořízení nových 

PC. Dotace z Ministerstva kultury činila 58 000,-Kč. 

Všechny výše uvedené finanční prostředky byly řádně využity a vyúčtovány. 
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OPRAVY, INVESTICE A PÉČE O SPRAVOVANÝ MAJETEK  

Řádná inventarizace byla provedena v souladu s Vyhláškou č. 270/2010 Sb.  

BUDOVY A STAVBY – TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ BUDOV  

V roce 2019 prošla budova Spektrum jednou z největších rekonstrukcí od doby svého otevření.  

V první polovině roku byly dosud nevyužité prostory pod hledištěm přebudovány na skladové 

prostory, ve kterých je nyní umístěna technika. Tyto úpravy stály 133 879 Kč.   

V průběhu letních měsíců proběhla výměna všech ještě dosud původních oken ve Spektru. 

Nejednalo se pouze o výměnu oken, ale i o stavební úpravy, kdy některé okenní otvory byly 

zvětšeny, jiné naopak zmenšeny. Výměna oken a stavební práce s tím související byly 

financovány ze zdrojů zřizovatele a vyžádaly si prostředky ve výši 1 905 745 Kč. Ostatní nezbytné 

náklady např. výmalba, úprava nábytku a montáž rolet v promítárně byly hrazeny z rozpočtu 

Městského střediska kultury a sportu a vyšly na 105 307,63 Kč.  

Souběžně s výměnou oken probíhalo ještě další technické zhodnocení budovy, a to chodby 

v 1. patře. Byly odstraněny původní rozvody sloužící k připojení internetu a nahrazeny novými, 

které se umístily pod nově nainstalované stropní podhledy. Dále byla nahrazena stará 

zářivková světla novými LED světly s výrazně úspornějšími nároky na spotřebu elektrické energie 

a nová serverovna. Popisované technické zhodnocení přišlo na 360 627,50 Kč.  

OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ  

Před zahájením provozu v letním kině byly v roce 2019 provedeny rozsáhlejší opravy 

a udržovací činnosti. Jednalo se o nátěry konstrukce za 64 614,-Kč, nátěr laviček za 118 919,-

Kč a dále různé stavební práce jako např. oprava zdiva u podia, oprava stříšky u osvětlovací 

věže a oprava plotu, vybudování odvětrávacích otvorů v promítárně. Uvedené opravy přišly 

na 66 688,-Kč. V průběhu sezony se ještě stihlo natřít oplocení a původní stará pokladna, což 

vyšlo na 71 708,-Kč. Z důvodu již téměř vyčerpané životnosti musela být v únoru pořízena nová 

xenonová lampa do projektoru kina Spektrum, která stála 34 469,-Kč. Stejně tak lampě v letním 

kině končila životnost, nová lampa přišla na 49 160,-Kč. V závěru roku si provoz kina vyžádal 

pořízení ještě další xenonové lampy pro druhý projektor kina Spektrum, a to za 30 778,-Kč. 

Pravidelné revize provedené v roce 2019 přišly na 26 804,-Kč. 

POŘÍZENÍ DROBNÉHO DLOUHODOBÉHO MAJETKU S POŘIZOVACÍ 

CENOU OD 3 000,- KČ DO 40 000,-KČ  

V roce 2019 se pořídil následující majetek: výpočetní technika za 49 911,29 Kč, barevná tiskárna 

do knihovny za 6 582,40 Kč, vozíky pro lepší manipulaci s vystavovanými exponáty za 20 410,62 

Kč, myčka nádobí používaná převážně po kulturních akcích za 9 990 Kč, 3 ks vitrín do 

loutkového muzea celkem za 117 460 Kč, 2 ks stolů do klubovny využívané při pronájmech za 

23 922 Kč, psací stůl rohový pro kancelář vedoucího kina za 14 400 Kč, zarážky na knihy do 

knihovny za 17 606 Kč. V říjnu 2019 byla na účet MSKS připsána ještě dotace ze Státního fondu 

kinematografie, a to na projekt modernizace kina – výměna sedaček a podlahové krytiny ve 

výši 250 000,-Kč.   
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HOSPODAŘENÍ MSKS 

VÝNOSY CELKEM  13.048.572,64 KČ 

 

DOTACE CELKEM VČETNĚ TRANSFERU 7.694.204,04 KČ 

 

PROVOZNÍ DOTACE NA ROK 2019 7.512.704,04 KČ 

Schválená provozní dotace na r. 2019 7.656.000,00 Kč 

Transfer 66.704,04 Kč 

Snížení neinvestičního příspěvku – usnesením č. 68/2019/7 ZM - 210.000,00 Kč 

ÚČELOVÉ DOTACE OD MÚ 3.500,00 KČ 

Dorovnání nákladů spojených s volbami do Evropského parlamentu 3.500,00 Kč 

ÚČELOVÉ DOTACE OD JČ KRAJE 120.000,00 KČ 

Folklorní setkání  30.000,00 Kč 

Loutkový festival 40.000,00 Kč 

Muzeum loutek 50.000,00 Kč 

ÚČELOVÁ DOTACE OD MINISTERSTVA KULTURY 58.000,00 KČ 

Projekt VISK 3 58.000,00 Kč 

 

VÝNOSY Z ČINNOSTI 5.353.634,00 KČ 

Tržby z hlavní činnosti – vstupné divadla, kina, zájezdy 5.271.125,00 Kč 

Výnosy z prodaného zboží 64.605,00 Kč 

Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku 10.000,00 Kč 

Ostatní výnosy z činnosti 7.904,00 Kč 

 

VÝNOSY FINANČNÍ 734,60 KČ 

Úrok 734,60 Kč 
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NÁKLADY CELKEM 12.981.180,69 KČ 

Mzdové náklady  3.455.507,00 Kč 

Zákonné odvody  1.083.550,00 Kč 

Zákonné a jiné sociální náklady 162.664,74 Kč 

Materiál ostatní 398.707,13 Kč 

Drobný DDHM do 3.000,00 Kč 28.911,95 Kč 

Nákup do knižního fondu vč. předplatného 181.633,00 Kč 

Energie + voda + teplo 1.075.237,09 Kč 

Opravy 733.917,02 Kč 

Prodané zboží 35.503,63 Kč 

Cestovné, školení 14.964,00 Kč 

Náklady na reprezentaci 18.240,00 Kč 

Honoráře účinkující, výlety 1.776.028,00 Kč 

Propagace 144.302,57 Kč 

Pošta /filmy/  19.516,34 Kč 

Půjčovné filmů 1.666.148.78 Kč 

Pronájmy prostor 3.000,00 Kč 

Internet, telefon 38.210,90 Kč 

Doprava (výlety, účinkující) 256.404,94 Kč 

Ostatní služby (poplatky software, odpady, stravné, vstupy ...) 704.990,00 Kč 

Daně a správní poplatky (OSA, Dilia ...) 189.789,68 Kč 

DDHM 369.142,26 Kč 

Odpisy inv. majetku 586.890,54 Kč 

Daň z příjmu, daň silniční 14.330,00 Kč 

Ostatní náklady z činnosti 23.293,00 Kč 

Finanční náklady  298,12 Kč 

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK Z  HLAVNÍ ČINNOSTI 67.391,95 KČ 

V hlavní činnosti bylo v roce 2019 dosaženo zisku ve výši 67.391,95 Kč. 

  



  

Výroční zpráva MSKS Sezimovo Ústí 2019  23 

FONDY 

REZERVNÍ FOND 

Počáteční stav k 1. 1. 2019  81.601,72 Kč 

Rozdělení HV za rok 2018 326.610,31 Kč 

Čerpání fondu v roce 2019 0,00 Kč 

Převod finančních prostředků do investičního fondu 250.000,00 Kč 

Konečný zůstatek fondu k 31. 12. 2019  158.212,03 Kč 

FOND ODMĚN 

Počáteční stav k 1. 1. 2019 175.997,00 Kč 

Rozdělení HV za rok 2018 0,00 Kč 

V r. 2019 se z fondu odměn nečerpalo 0,00 Kč 

Konečný zůstatek fondu k 31.12.2019 175.997,00 Kč 

INVESTIČNÍ FOND 

Počáteční stav k 1. 1. 2019 277.168,63 Kč 

Roční tvorba odpisů ve výši  650.827,96 Kč 

Přijetí investičního transferu  210.000,00 Kč 

Převod finančních prostředků z rezervního fondu 250.000,00 Kč 

Čerpání fondu – technické zhodnocení budovy, zařízení 599.814,13 Kč 

Povinný odvod zřizovateli 363.000,00 Kč 

Konečný zůstatek fondu k 31. 12. 2019  425.182,46 Kč 

FOND KULTURNÍCH A SOCIÁLNÍCH POTŘEB  

Tvorba a čerpání se řídí vyhláškou č. 114/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Tento fond e 

tvořen z 2 % HM a je použit pouze na příspěvek na stravné zaměstnanců. 

Počáteční stav k 1. 1. 2019  64.674,93 Kč 

Tvorba 68.641,16 Kč 

Čerpání 45.756,00 Kč 

Konečný zůstatek fondu k 31. 12. 2019  87.560,09 Kč 
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STAV POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ 

KRÁTKODOBÉ POHLEDÁVKY K 31.12.2019 339.850,06 KČ 

ODBĚRATELÉ 251.169,00 KČ 

POSKYTNUZÉ ZÁLOHY 12.160,00 KČ 

Zálohy na vodu ve výši   12.160,00 Kč 

NÁKLADY PŘÍŠTÍCH OBDOBÍ 10.860,00 KČ 

POHLEDÁVKY ZA ZAMĚSTANANCI 154,00 KČ 

DOHADNÉ ÚČTY AKTIVNÍ 54.057,06 KČ 

OSTATNÍ KRÁTKODOVÉ POHLEDÁVKY 11.450,00 KČ 

Jedná se o tržbu za prodej vstupenek zakoupených v prosinci 2019 přes on-line systém. 

Uvedená částka je na bankovní účet připsaná vždy až v následujícím měsíci, tedy v lednu 2020. 

KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY K 31.12.2019 2.005.266,29 KČ 

DODAVATELÉ 708.454,27 KČ 

ZAMĚSTNANCI (ZÁVAZKY KE MZDÁM ZA 12/2018) 230.841,02 KČ 

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ 114.635,00 KČ 

DAŇ ZÁLOHOVÁ 25.852,00 KČ 

OSTATÍ KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY 338.324,00 KČ 

VÝNOSY PŘÍŠTÍCH OBDOBÍ 587.160,00 KČ 

Jde o výnosy k divadelním představením r. 2020 a předplatné na divadelní sezonu jaro 2020. 

DOHADNÉ ÚČTY PASIVNÍ 68.548,09 KČ 

Platby např. OSA za akce konané v roce 2019. 

OSTATNÍ KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY 338.324,00 KČ 
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DOPLŇKOVÁ ČINNOST  

VÝNOSY 958.543,40 KČ 

Pronájmy nebytových prostor  583.228,00 Kč 

Ostatní výnosy (za služby zvučení, odvysílání reklamy) 61.765,00 Kč 

Prodej drobného zboží 313.550,40 Kč 

NÁKLADY 727.674,45 KČ 

Energie, voda, teplo 72.010,37 Kč 

Nákup zboží 144.995,58 Kč 

Mzdové náklady 270.487,00 Kč 

Zákonné odvody (pojištění) 86.429,00 Kč 

Zákonné sociální náklady 5.303,00 Kč 

Odpisy 123.054,46 Kč 

Provize bance za prodej zboží přes terminály 145,04 Kč 

Ostatní daně a poplatky 25.250,00 Kč 

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK Z DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI  230.868,95 KČ 

V hospodářské činnosti bylo dosaženo zisku ve výši 230 868,95 Kč. Tento zisk tvoří pronájmy 

nebytových prostor, tržby za prodej drobného zboží a poskytování reklamy. 
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ZÁVĚR 
Máme za sebou úspěšný rok 2019 s rekordní účastí diváků.  

Jen počet platících návštěvníků, kteří prošli naší malou 

pokladnou byl 39 501. V porovnání s rokem 2010 je to 

osmkrát více! A za to patří obrovský dík celému týmu. Za 

posledních osm let se rozsah a kvalita kulturních akcí            

a nabízených služeb Městského střediska kultury a sportu 

podstatně posunula. 

Významný nárůst návštěvnosti v posledních letech byl 

dán jak dramaturgií kulturního programu, tak propagací    

a širokou komunikací vůči návštěvníkům Sezimova Ústí. 

Využívali jsme tradiční média, jako plakáty či letáky, které 

mají nový profesionální design a publikovali v místním 

i regionálním tisku. Stále významnější roli v prezentaci 

MSKS mají nová média, zejména webové stránky, 

newslettery, sociální sítě a další digitální platformy.   

Od roku 2011 máme za sebou řadu významných rozvojových projektů, jako je vznik galerie, 

vybudování malého sálu, informačního centra, naučné stezky a virtuální prohlídky Kozího 

hrádku, renovaci letního kina včetně výměny sedáků a přestěhování knihovny do nových 

prostor. Modernizace nejrůznějšího charakteru se dočkala i budova Spektrum. Proběhla 

digitalizace a zavedení 3D technologie kina, byl pořízen nový světelný a zvukový park, 

zrekonstruovali jsme toalety, šatny a celé zázemí pro účinkující, vstupní prostory, opravili 

kanceláře i technické zázemí, vyměnili okna apod. Snažili jsme se zlepšovat kvalitu nabízených 

služeb, vytvořili jsme nový web s možností online rezervací a nákupu vstupenek, zavedli nový 

pokladní systém a knihovnický systém.  

V rámci 100. výročí přejmenování města na Sezimovo Ústí jsme připravili výstavu 20 panelů, 

které zachycují nejvýznamnější místa města. Díky opravě prvního patra v administrativní části 

budovy v roce 2019 bude tato výstava v příštích letech součástí stálé expozice galerie 

Spektrum.  

V roce 2020 bude MSKS pokračovat v nastoleném trendu oprav spravovaného majetku 

z minulých let, čeká nás renovace sálu Spektrum s výměnou křesel a podlahové krytiny.  

Městské středisko kultury a sportu Sezimovo Ústí bude i nadále všem návštěvníkům nabízet nové 

kulturní, společenské a sportovní aktivity. 

 

 

Děkujeme všem za přízeň 

 

Mgr. Romana Krůčková, v. r. 

ředitelka MSKS Sezimovo Ústí 

 

 

 

 

 

V Sezimově Ústí dne 30. 4. 2020 

 


