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Městské kulturní středisko Kyjov je zařízení, které slouží široké veřejnosti. Z toho vyplývá, že se snažíme 

uspokojit diváky od těch nejmenších až po ty nejstarší, proto je programová skladba žánrově různorodá a 

je tvořena na základě následující strategie, kterou implementujeme již několikátým rokem, vytvořené na 

základě dlouhodobých zkušeností: 

 

 
  

 

Pořádáme hudební pořady, koncerty vážné hudby, dechové, jazzové, popové, rockové, estrády, divadelní 

představení pro děti i dospělé, talk show, folklorní akce, taneční zábavy, plesy, kabaretní vystoupení, 

přehlídky, soutěže. Dále se konají výstavy, oslavy výročí, kurzy, spolupodílíme se na akcích jiných 

sdružení, organizací, např. hudební večery, přednášky a společné výstavy v Čajovně, dále se jedná o akce 

jako je Kyjovský divadelní podzim, Concentus Moraviae. Své místo mají také akce pořádané samotnými 

organizacemi, jako jsou košty vín, plesy a další. Potřetí jsme pořádali tradiční Žalmanův folkový Kyjov, 

dramaturgii zpracoval již tradičně pan František Linhárek s panem Pavlem Žalmanem Lohonkou, 

organizaci a finance zaštítilo Městské kulturní středisko. Rok 2019 byl speciální s ohledem na konání 

folklorního festivalu Slovácký rok, který se koná vždy jednou za 4 roky. Tento Slovácký rok prošel 

malými změnami v programu, kdy tradiční programová linka byla zachována (Klenotnice, dechovkový 

pořad na letním kině, komorní pořady v Atriu radnice, Krojovaný průvod, Jízda králů, krojová přehlídka, 

jarmark, taneční zábavy) a byly přidány aktivity pro děti v parku, prostor naproti fary byl poskytnut 

České televizi a jejím programům, návštěvníkům byla k dispozici smart zóna s wifi připojením a 

možností využití pc, nově byl využit zrekonstruovaný prostor před gymnáziem a nově byl pojat také 

hlavní sobotní program na letním kině. Více programů také bylo pro návštěvníky zdarma. Spolu s dobrým 

počasím a dobře zvládnuté propagační kampani byla nadstandardní návštěvnost – odhadem více než 30 

tisíc lidí. Návštěvníci festival velmi kladně hodnotili. Adventní trh byl již tradičně spojen s rozsvěcením 

vánočního stromu první adventní neděli a potřetí byl spojen také s prodejními trhy, který bývaly 

pravidelně v termínu středa a čtvrtek před Adventem. Návštěvnost byla stejně jako v letech předchozích 

velmi vysoká. Cílem je v následujících letech se zaměřit na vybalancování nabídky prodejců tak, aby trh 



působil tradičnějším dojmem. V tomto roce jsme si připomněli výročí 30 let od sametové revoluce. 

Tomuto výročí byla věnována multižánrová akce na náměstí v termínu 13. 7. 2019, dále výstava o životě 

MUDr. Karla Antonína Macháčka, spoluzakladatele Mezinárodního dne studentstva ve foyer Domu 

kultury, další aktivity ostatních kyjovských institucí řízených Odborem školství a kultury a aktivity 

vygradovaly přímo v neděli 17. listopadu akcí před radnicí s tematicky zaměřeným  lasermappingem na 

budovu radnice. Akce byly bez vstupného a byly důstojnou připomínkou tohoto výročí. Je třeba zmínit 

ještě dvě nezanedbatelné akce. Tou první je muzikál „Noc na Karštejně“, který v kyjovském letním kině 

navštívilo 1600 diváků. A tou druhou akcí je první ročník Královského vinobraní. Královské vinobraní se 

uskutečnilo v sobotu 14. 9. a zahrnovalo bezplatný folklorní program před radnicí a koncert kapely 

Rybičky 48 v letním kině, na kterém se vybíralo vstupné, akci navštívilo 1300 lidí.  

 

 

K jednotlivým akcím: 

Pořady hudební 

Dechová hudba si našla své posluchače, pokračovali jsme v Seriálu již jedenáctým rokem a zájem o 

předplatné opět stoupl, měli jsme 165 předplatitelů, tzn. polovinu sálu. Při sestavování předplatného 

dbáme na kvalitu kapel, proto vybíráme opravdu ty nejlepší, většina pochází z našeho kraje. Předplatné je 

celoroční a v cyklu vystoupilo 8 dechových muzik.  

Kruh přátel hudby má mnohaletou tradici, zachovala se více jak tři desetiletí a má svou posluchačskou 

obec. Cyklus KPH 2019 začal v září 2018 a pokračoval v dalším roce. Sezóna 2018/2019 obsahovala 8 

koncertů v rámci předplatného, počet předplatitelů bylo 59. V posledních letech se ustálil a osciluje okolo 

60. Výběr interpretů je různorodý, všichni interpreti splňují kriterium vysoké úrovně. Průměrný 

abonentský věk dosahuje vyššího seniorského věku. Snažíme se oslovit hlavně děti a mládež, proto na 

koncerty vážné hudby máme zavedeno vstupné 50 Kč pro děti do 15 let. V neděli 8. 9. 2019 jsme 

zopakovali koncert Filharmonie Bohuslava Martinů, tentokrát s repertoárem „Osudové“ L. v Beethovena. 

I přes poměrně vysoké vstupné (470 Kč v předprodeji a 490 Kč na místě), kterému se bohužel u tak 

náročného projektu nelze vyhnout, sál byl ze ¾ prodán. Přestože prezentace klasické hudby není 

mainstreamová záležitost, realizace těchto poměrně velkých projektů má v Kyjově opodstatnění. Opět 

jsme uspořádali tzv. „Koncert na terase“, jednalo se o koncert šansonů v podání herečky a zpěvačky 

Světlany Nálepkové na terase budovy Komerční banky na Masarykově náměstí. Tyto koncerty jsou již 

zavedené a našly si své stálé posluchače.  Pro příznivce rockové muziky byl připravený koncert Petra 

Koláře, koncert byl vyprodaný, návštěvníci nadšení. Pro jazzové posluchače se uskutečnil koncert 

Melanie Scholtz & Briana Charetta: Homeland v kině Panorama. Koncert byl v rámci festivalu Jazz Fest 

Brno, sekce Jazz Fest Brno on the road. V tomto roce se uskutečnilo poslední vánoční turné Orchestru 

Václava Hybše, hostem tohoto turné byla herečka a zpěvačka Kateřina Brožová. Koncert kapely Rybičky 

48 jsme již zmiňovali.  

 

 

Divadla, muzikály, estrády, pořady pro děti, taneční zábavy 

U divadelních představení je dbáno na diverzitu nabízených titulů. V roce 2019 to byla směsice od 

divadelního rozhovoru osudových žen Antonína Dvořáka „Jedna a jedna jsou tři“, přes manželské drama 

„Dokud nás milenky nerozdělí“ s Veronikou Freimanovou, Vladimírem Kratinou a dalšími, komedií 

„Vinetůůů“ až po jednoaktovky Václava Havla „Audience a Vernisáž“ v podání Divadla v Celetné. Za 

zmínku stojí také uvedení Pražského komorního baletu „Kytice“ s choreografií Petra Zusky a hudbou 

Ondřeje Brouska, třeba připomenout, že protagonista hlavní postavy, získal za tuto roli cenu Thálie. 

Představení bylo vyprodáno. Nadšenci humoru Zdeňka Izera navštívili představení „Na plný coole“, také 

se jich sešlo plné hlediště. Zajímavé a přínosné byla talk show Miroslava Donutila „Cestou necestou“ a 

Jana Kačera „Mistře, o čem se neví?“. Školní divadelní představení pro děti byla obsazena, ucelenou 

nabídku pro celý školní rok zasíláme hned na přelomu září a října a zájemci se obratem nahlašují. Byla 

uvedena také nedělní pohádka pro rodiče s dětmi Pyšná princezna, Minidiskotéka Míši Růžičkové, 

představení Michala Nesvadby z Kouzelné školky a  představení Štístko a Poupěnka. Své místo si našel 

kabaret a estráda. Představení travesti skupiny Screamers jsou u žen velmi oblíbena a vyprodána. 

Nechybělo ani oblíbené setkání obyvatel Kyjova na Silvestra před radnicí a domem kultury Guláš párty se 

skupinou Návrat a s diskotékou Luďka Ptáčka, na který je vstup zdarma. Tradičně je zájem o Ples města 

Kyjova, který je návštěvníky velmi vysoce hodnocen.  

 

 

 



Výstavní činnost 

Společně s Čajovnou pořádáme jak výstavy. Výstavy se obnovují jednou měsíčně, u některých výstav 

probíhají vernisáže, záleží vždy na dohodě s autorem. Vystavuje se nejen v Čajovně, ale výstava probíhá i 

v 1. poschodí na foyer divadelního sálu – díky takto otevřené výstavní síni zhlédne výstavy velké 

množství návštěvníků. U výstav v naší Čajovně Galerii se osvědčila snaha nabízet tento prostor zdarma 

většinou neprofesionálním umělcům z Kyjovska a širokého okolí. K výročí 30 let od Sametové revoluce 

zrealizovalo Military muzea generála S.J. Ingra výstavu o životě MUDr. Karla Antonína Macháčka, 

spoluzakladatele Mezinárodního dne studentstva. 

 

 

Folklorní akce  

Jako každým rokem se konaly tradiční folklorní akce jako besedy u cimbálu, hody, Kateřinská zábava, 

stavění a kácení máje, Jarní zpívání, Zpívání u vánočního stromu, které děláme ve spolupráci se 

Slováckým souborem Kyjov.  

Pro děti, které rády zpívají, jsme připravili již 29. ročník soutěže dětských zpěváčků ve folklorní oblasti 

Vyletěla holubička. Nechyběly přehlídky ZUŠ a další.  

 

Farmářské trhy 

V roce 2019 jsme uspořádali 6x Farmářské trhy, zde dbáme na kvalitu a zaměření u prodejců a každého 

prodejce pečlivě zvažujeme. 

 

Kurzovní činnost 

V roce 2019 jsme otevřeli Kurz tance pro začátečníky-studenty. Kurz tance pro dospělé jsme neotevřeli 

z důvodu poklesu zájmu v předchozích letech.  

 

Ostatní akce 

Ve spolupráci s městem Kyjovem pořádáme každoročně se opakující akce jako Kladení věnců, Oslavy 28 

října a další. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KINO PANORAMA A LETNÍ KINO V ROCE 2019 

 
NÁVŠTĚVNOST V ROCE 2019 A SROVNÁNÍ S PŘEDCHOZÍMI LÉTY: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROZDĚLENÍ NA KINO PANORAMA A LETNÍ KINO: 

 

ROK POČET 

PŘEDSTA

VENÍ 

DIVÁCI TRŽBA V 

TISÍCÍCH 

PRŮMĚR 

DIVÁCI / 

PŘEDSTAVENÍ 

PRŮMĚRNÁ 

VÝŠE 

VSTUPNÉHO 

2019 kino celkem 554 49 092 5 811 229 89 118 Kč 

2019 Panorama 536 47 486 5 682 829 89 120 Kč 

2019 letní kino 18 1 606 128 400 89 80 Kč 

 

PŘEDSTAVENÍ V ROCE 2019: 

 

PŘEDSTAVENÍ 
POČET 

PŘEDSTAVENÍ 
POČET DIVÁKŮ 

BIOSENIOR 10 725 

MATEŘSKÉ ŠKOLY 10 1099 

ZÁKLADNÍ ŠKOLY 18 2341 

STŘEDNÍ ŠKOLY 5 714 

BABYKINO 7 75 

FILMOVÝ KLUB 34 619 

 

 

NÁVŠTĚVNOST V ROCE 2019 A SROVNÁNÍ S VYBRANÝMI OKOLNÍMI MĚSTY 

 

Město 

Přibližný 

počet 

obyvatel 

Počet 

představení 
Diváci Tržba  

Průměr 

diváci / 

představení 

Průměrná výše 

vstupného 

Kyjov 11 135 554 49 092 5 869 598 89 120 Kč 

Hodonín 24 582 623 45 370 5 327 555 72 117 Kč 

Vyškov 20 498 614 32 600 3 552 310 52 110 Kč 

Břeclav  24 318 504 34 675 4 329 040 68 125 Kč 

Kroměříž  28 873 573 51 116 5 660 500 89 111 Kč 

Blansko  19 840 378 34 827 4 091 960 92 117 Kč 

Uh. Hradiště  25 068 1 030 85 647 9 459 829 83 110 Kč 

Uherský Brod 16 417 729 36 406 4 069 315 49 112 Kč 

Veselí n/Moravou 11 064 418 34 426 3 877 649 82 113 Kč 

Boskovice 11 437 802 56 448 6 253 679 70 111 Kč 

Pozn: Ve sloupci tržba je uvedena hrubá tržba včetně poplatku z kinematografického představení.  

 

   

V roce 2019 odpadlo 9 představení z důvodu neúčasti diváků. 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROK 
POČET 

PŘEDSTAVENÍ 
DIVÁCI TRŽBA 

PRŮMĚR 

DIVÁCI / 

PŘEDSTAVENÍ 

PRŮMĚRNÁ 

VÝŠE 

VSTUPNÉHO 

2019 554 49 092 5 811 229 89 118 Kč 

2018 561 36 236 4 065 444 65 112 Kč 

2017 549 35 255 3 879 165 64 110 Kč 

2016 404 20 057 2 160 962 50 108 Kč 

2015 508 20 602 2 181 296 40 106 Kč 

2014 554 22 067 2 188 101 40 99 Kč 

      

      



PERSONÁLNÍ OBLAST 

 

Městské kulturní středisko Kyjov zaměstnávalo v roce 2019 celkem 20 zaměstnanců, průměrný 

přepočtený počet zaměstnanců činí 16,47 úvazku.  

 

Přírůstek zaměstnanců v roce 2019:  4 zaměstnanci 

                

Úbytek zaměstnanců v roce 2019: 3 zaměstnanci 

             

 Počet zaměstnanců na dohodu o provedení práce: 209    

 Počet zaměstnanců na dohodu o pracovní činnosti: 9 

 Počet pracovních úrazů: 0     

 

 Struktura zaměstnanců v roce 2019 

 

Oddělení, funkce úvazek Platové zařazení Bližší specifikace Poznámka 

ředitel 1 12-9   

kino  1 9-8 vedoucí kina  

programové 

oddělení  
1 9-8 

programový 

referent 
 

programové 

oddělení 
1 9-11 referent PR  

programové 

oddělení 
1 5-12 

předprodej 

vstupenek 
 

Ekonomické 

oddělení 
1 9-7 ekonom, účetní  

Ekonomické 

oddělní 
1 7-10 

pokladní, fakturace, 

krátkodobé, 

pronájmy 

 

Provozní oddělení 1 9-9 vedoucí provozu  

Provozní oddělení 1 7-12 
technický provoz a 

propagační práce 
 

Provozní oddělení 1 7-2 
technický provoz a 

propagační práce 
 

Provozní oddělení 1 7-11 
technický provoz a 

propagační práce 
 

Provozní oddělení 1 7-8 
Technický provoz a 

propagační práce 
 

Provozní oddělení 1 2-8 úklid  

Provozní oddělení 1 2-8 úklid 
Pracovní poměr do 

30. 4. 2019 

Provozní oddělení 1 2-9 úklid 
Pracovní poměr od 

1. 5. 2019 

Provozní oddělení 1 2-9 úklid 
Zástup za nemoc 

1.1.-31. 3. 2019 

Provozní oddělení 1 2-12 

úklid kina  

Panorama, 

uvaděčka 

 

Provozní oddělení 0,7 4-10 

Pokladní kina 

Panorama, úklid 

kina Panorama 

Pracovní poměr do 

30. 11. 2019 

Provozní oddělení 0,7 4-10 

Pokladní kina 

Panorama, úklid 

kina Panorama 

Pracovní poměr od 

1. 12. 2019 

Provozní oddělení 

kino 
0,5 5-12 hlavní promítač 

Pracovní poměr od 

1. 5. 2019 

 

 



HOSPODAŘENÍ 

 

Městské kulturní středisko Kyjov uzavřelo hospodaření roku 2019 následovně: 

 

Výsledek hospodaření celkem za organizaci v hlavní činnosti:   - 829 644,24 Kč  

 

Výsledek hospodaření celkem za organizaci v doplňkové činnosti: 1 721 616,09 Kč  

 

Výsledek hospodaření celkem za organizaci: 891 971,85 Kč 

 

 

Výsledek hospodaření bez Slováckého roku hlavní činnost:   - 88 566,33 Kč  

 

Výsledek hospodaření bez Slováckého roku doplňková činnost: 980 538,18 Kč  

 

Výsledek hospodaření bez Slováckého roku celkem: 891 971,85 Kč 

 

 

Výsledek hospodaření Slovácký rok hlavní činnost:    - 741 077,91 Kč  

 

Výsledek hospodaření Slovácký rok doplňková činnost: 741 077,91 Kč 

 

Výsledek hospodaření Slovácký rok celkem:  0 Kč 

 

Čerpání podrobného rozpočtu MKS přiloženo v příloze č.1 

Čerpání plánu oprav a investic přiloženo v příloze č. 2 

Čerpání rozpočtu schváleného radou přiloženo v příloze č. 3 

 

 

PŘEHLED STAVŮ NA PENĚŽNÍCH FONDECH A PŘEHLED FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ  

 

Fond kulturních a sociálních potřeb 

Počáteční stav fondu k 1. 1. 2019 62 178,37 Kč 

Tvorba fondu 113 410,96 Kč 

Z toho: základní příděl 113 410,96 Kč 

Čerpání fondu  122 199,00 Kč 

Z toho: Stravování 122 199,00 Kč 

Konečný stav fondu 53 390,33 Kč 

 

Zdůvodnění rozdílu mezi stavem na účtu 243 a 412 

Běžný účet FKSP 243 72 040,59 Kč  

Příděl z mezd prosinec 2019 10 457,64 Kč 

Příspěvek na stravné -29 040,00 Kč 

Převod do provozu -67,90 Kč 

Fond FKSP 412 53 390,33 Kč 

 

 

Rezervní fond 

Počáteční stav fondu k 1. 1. 2019 277 568,88 Kč 

Tvorba fondu 105 619,31 Kč 

Zlepšený výsledek hospodaření 105 619,31 Kč 

Čerpání fondu  0 Kč 

Konečný stav fondu 383 188,19 Kč 

 

 

Fond investic 

Počáteční stav fondu k 1. 1. 2019 510 751,31 Kč 



Tvorba fondu 1 896 688,00 Kč 

Peněž. prostředky ve výši odpisů DNM a DHM 1 772 749,00 Kč 

Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatel 123 939,00 Kč 

Čerpání fondu  1 316 544,00 Kč 

Odvod do rozpočtu zřizovatele 1 316 544,00 Kč 

Konečný stav fondu 1 090 895,31 Kč 

 

Fond odměn 

Počáteční stav fondu k 1. 1. 2019 0 Kč 

Tvorba fondu 150 000,00 Kč 

Zlepšený výsledek hospodaření 150 0000,00 Kč 

Čerpání fondu  0 Kč 

Konečný stav fondu 150 000,00 Kč 

 

Finanční majetek 

Celkem 3 891 415,88 Kč 

Běžný účet 3 385 565,56 Kč 

Běžný účet FKSP 72 040,59 Kč 

Pokladna 370 238,73 Kč 

Ceniny  63 571,00 Kč 

 

 

POHLEDÁVKY 

 

V rámci vnitřní kontroly je sledován stav úhrad. U pohledávek po splatnosti je zahájeno upomínkování 

dlužných částek.  

 

Stav pohledávek k 31. 12. 2019 do lhůty splatnosti: 113 735 Kč 

Stav pohledávek k 31. 12. 2019 po splatnosti: 2 644 Kč 

Z toho: pohledávka po splatnosti za krátkodobý pronájem 2 332 Kč 

  pohledávka po splatnosti za výlep plakátů 312 Kč  

 

 

ZÁVAZKY 

 

Městské kulturní středisko eviduje závazky k 31. 12. 2019 ve výši 213 907,54 Kč. 

Jedná se o závazky, na které má vliv pozdní příchod faktur za období prosince 2019, kdy již nemohou 

úhrady proběhnout do 31. 12. daného roku, ke kterému se sestavuje účetní závěrka. 

 

TRANSFERY 

 

V roce 2019 obdrželo Městské kulturní středisko Kyjov následující transfery: 

 

1) z rozpočtu zřizovatele: 

       příspěvek na provoz:             8 835 000,00 Kč 

 příspěvek na energie             1 339 747,70 Kč  

příspěvek na odpisy nemovitého majetku ve výši 1 316 544,00 Kč 

účelový neinvestiční příspěvek na Slovácký rok  2 040 733,15 Kč 

investiční příspěvek na pořízení DVD Slovácký rok 123 939,00 Kč 

 

2) z  Ministerstva kultury 

neinvestiční transfer ze státního rozpočtu na Jízdu králů 181 000 Kč 

 

 

 

 

INVESTICE 



 

V roce 2019 neproběhly v MKS žádné investice.  

 

OPRAVY 

Nejvýznamnější opravy v roce 2019: 

Oprava skleněné výplně v přízemí DK  

Servis vstupních a okenních výplní 

Oprava uchycení obkladu 

 

 

AUTOPROVOZ 

 

V roce 2019 využívalo MKS ke své činnosti vozidlo Renault Trafic 1,9 VF1JLAHASBY402650. Vozidlo 

plní požadavky zákona č. 56/2001 Sb.  

Vozidlo se využívalo z 60 % na rozvoz a výlep propagačního materiálu a dovoz filmů, 40 % využití 

vozidla tvořily služební cesty za účelem nákupu, přepravy aparatury atd. 

Počet ujetých kilometrů dle evidence v knize jízd činil celkem za rok 2019 15 620 km.  

Spotřeba pohonných hmot za uvedené období byla 1 630 l v celkové hodnotě 40 397 Kč bez DPH. 

 

NAKLÁDÁNÍ S MAJETKEM  

 

Pořízený majetek: 

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek (účet 018)     

MS office, videomateriály 85 500 Kč 

 

Drobný dlouhodobý hmotný majetek (účet 028) 

z toho: 

elektronika 58 508,80 Kč 

zvuková aparatura  98 760,33 Kč 

nářadí  3 346,28 Kč 

PC, tiskárny  70 569,76 Kč 

Párty stany  6 195,00 Kč  

Zvonička  7 000,00 Kč       

       

V roce 2019 nebyl v MKS vyřazen žádný majetek.  

 

 

 

VYHODNOCENÍ KONTROLNÍ ČINNOSTI 
 

V 1. čtvrtletí 2019 byla v Městském kulturním středisku provedena roční prověrka bezpečnosti a ochrany 

zdraví. Primárním cílem prověrky je kontrola dodržování všech povinností a požadavků, jež plynou z 

právních předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Součástí prověrky je též kontrola vnitřních 

předpisů, řízení rizik, pracovnělékařských služeb, ergonomie práce a pracovního prostředí, školení 

právních předpisů BOZP, ale také například kontrola zajištění bezpečnosti práce s ohledem na stroje, 

přístroje, zařízení či nářadí, a to na všech pracovištích a provozovnách daného subjektu. U zjištěných 

závad přetrvává nevyhovující stav vzduchotechniky v budovách domu kultury a kina Panorama, ostatní 

zjištěné závady byly odstraněny v průběhu roku 2019. 

 

Dne 3. 5. 2019 byla zástupci Okresní správy sociálního zabezpečení Hodonín provedena kontrola plnění 

povinností v nemocenském pojištění, v důchodovém pojištění a při odvodu pojistného na sociální 

zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Nebyly zjištěny nedostatky.  

 

Během pravidelných a průběžných kontrol pokladní hotovosti a cenin nebyly v roce 2019 zjištěny žádné 

nedostatky.  

 

 

INVENTARIZACE 



 

Fyzická inventarizace majetku proběhla od 16. 12. 2019 do 31. 12. 2019. Nebyly zjištěny inventarizační 

rozdíly.  

Dokladová inventarizace proběhla od 02. 01. 2020 do 21. 01. 2020 dle plánu inventur k datu 31. 12. 2019. 

Nebyly zjištěny inventarizační rozdíly.  

 

DOPLŇKOVÁ ČINNOST: 

Doplňková činnost je upravena zřizovací listinou. V roce 2019 provozovala organizace následující okruhy 

doplňkové činnosti: 

Pronájem a půjčování věcí movitých 

Reklamní činnost a marketing a mediální zastoupení 

Pronájem nemovitostí bez poskytnutí jiných než základních služeb 

Zprostředkování obchodu a služeb 

Provozování kulturních, kulturně vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, 

výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí  

 

Pro jednotlivé oblasti doplňkové činnosti má organizace zřízeny živnostenské listy. 

 

V Kyjově 3. 3. 2020 

Mgr. Ladislav Pavluš 

 

 


