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1 Úvodní slovo

    ážený zřizovateli, vážení partneři, milí přátelé,

Rok 2015 prožila naše organizace na plné ob-
rátky. Organizovali jsme maximální počet akcí 
mnoha různých typů a žánrů. Vyzkoušeli jsme 
spoustu novinek v programu. Ve spolupráci 
s brněnskými, mimobrněnskými a dokonce  
i zahraničními partnery jsme realizovali velký po-
čet kulturních projektů, které se v Líšni a někte-
ré i v Brně konaly vůbec poprvé. Zahájili jsme 
dlouhodobý projekt pro seniory z naší městské 
části. Těmto novým aktivitám jsme zajistili ma-
ximální propagaci v rámci dosavadních a nově 
objevených kanálů pro komunikaci s našimi ná-
vštěvníky. Pronajali jsme prostory Kulturního 
centra Líšeň na rekordní počet hodin. Rozšíři-
li jsme svůj tým o nové kolegy. Obnovili jsme 
technické vybavení.

Na neštěstí ne vše dopadlo podle předpokla-
dů. Obnovení technického vybavení, větší po-
čet akcí a vyšší investice do propagace, které 
však navzdory očekávání nepřinesly srovna-
telný nárůst návštěvnosti a příjmů ze vstupné-
ho, způsobily naši organizaci značné finanční 
potíže. V posledních měsících roku se díky za-
vedeným opatřením povedlo stav stabilizovat 
a v posledním čtvrtletí šel již ekonomický vývoj 
dobrým směrem. Ke konci roku jsme vykázali 
ztrátu ve výši 1,7% celkového obratu organiza-
ce. I když je jeho absolutní hodnota negativní, 
roční výsledek je lepší než výsledky ke konci  

 
 
 
dvou předchozích čtvrtletí. Kulturní centrum  
Líšeň překonalo toto náročné období vlastními 
silami, bez další finanční podpory od zřizova-
tele nad rámec standardního ročního příspěv-
ku. Proto věřím, že je v našich silách v tomto 
pozitivním trendu pokračovat a už v prvních 
měsících roku 2016 vykrýt ztrátu z předchozí-
ho roku. Jsem přesvědčená, že investice, které 
jsme v roce 2015 udělali, se nám v budoucnu 
vrátí a že budou mít pozitivní dopad z hledis-
ka dlouhodobého vývoje organizace. V roce 
2015 jsme získali zkušenosti, ze kterých bude-
me v příštích letech čerpat.

Důležitým momentem v roce 2015 byl vznik 
návrhu Strategie rozvoje organizace na obdo-
bí 2015 – 2018. Na tvorbě dokumentu se podí-
lel celý tým Kulturního centra. Zakotvil v něm 
hodnoty, ve které věří, a cíle, které chce ve sta-
noveném období dosáhnout. S obsahem do-
kumentu souhlasila Kulturní komise při radě 
MČ Brno-Líšeň. To, co naší práci dává smysl 
je přesvědčení, že kultura obohacuje. Proto 
přinášíme obyvatelům Líšně kvalitní, součas-
ný a rozmanitý kulturní program a věříme, že 
svým návštěvníkům tímto dáváme podnět stále 
se vyvíjet a posouvat dál. Tento záměr se v pro-
gramu 2015 odrážel v maximální míře. Proto 
žánrové rozpětí sahalo od koncertů, plesů, tra-
dičních lidových akcí a pohádek přes divadelní 

představení, výstavy, filmové projekce, dětské 
karnevaly až k netradičním tanečním soutěžím 
pro mládež, vycházkám, přednáškám a akcím 
na přání našich zákazníků.

Rok 2015 nás naučil být vděčnými za výzvy, kte-
ré nás posilují a posouvají kupředu. Proto pro 
své návštěvníky i nadále chystáme nová pře-
kvapení v podobě kvalitního, současného a roz-
manitého kulturního programu. 

Margarita Rumenova
ředitelka
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1. Vznik projektu Réva pro seniory
Z unikátní spolupráce mezi Kulturním centrem 
Líšeň, Rodinným centrem Pastelka a Klubem 
seniorů Líšeň vznikl na jaře 2015 projekt RÉVA, 
věnovaný seniorům. Projekt ideově podporuje 
městská část Brno-Líšeň.

2. Společná propagace dětských 
příměstských táborů
V roce 2015 se 4 organizace, které pořádají letní 
příměstské tábory pro děti, poprvé domluvily na 
společné propagaci. Vznikl přehledný plakát s širo-
kou distribucí pro pohodlí organizátorů a rodičů.

3. Koncert Filipínského sboru
Jedinečný nejen pro Líšeň, ale i pro celé Brno 
byl koncert třicetičlenného filipínského univer-
zitního sboru KORUS, který se konal v červnu 
v nádherném prostředí zámeckého parku Bel-
credi. Na svém evropském turné měl sbor pou-
ze dvě české zastávky – v Praze a v Brně. Těší 
nás, že ta brněnská byla právě v Líšni.

4. Battle akce Rest in beats
Taneční soutěž v moderním tanci (battle) nejen-
pro náctileté, přilákala stovky mladých návštěv-
níků z Brna i celé ČR, ale i hosty ze zahraničí. 
Renomovaná porota, kvalitní vystoupení, skvělá 
atmosféra – takto se dá popsat první akce to-
hoto druhu, která proběhla v říjnu na Dělňáku.

2 Významné milníky v roce 2015
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5. Festival ochotnických divadel 
Divadelní BAF!
Pátý ročník festivalu ochotnických souborů Di-
vadelní BAF! se konal v Líšni poprvé. Přesunul 
se sem z centra Brna, protože organizátoři chtě-
li mít všechny aktivity „pod jednou střechou.“ 
Tu střechu nabídlo Kulturní centrum Líšeň 
a doufáme, že se u nás festival usídlí natrvalo. 

6. Vznik Spolku pro převážně vážnou 
hudbu
V posledních prosincových dnech se konal prv-
ní koncert z dlouho zamýšleného cyklu Spolku 
pro převážně vážnou hudbu. U zrodu myšlenky 
založit v Líšni Spolek pro vážnou hudbu stál Jiří 
Besperát, profesor houslové hry na Brněnské 
konzervatoři. Přeplněný kostel Sv. Jiljí byl tou 
největší odměnou za několikaměsíční přípravy 
Adventního setkání s hudbou barokních mistrů.

7. Zahájení spolupráce s kanceláří 
Brno – zdravé město
Spolupráce s Magistrátem města Brna a jeho 
složkami na organizaci celoměstských kampaní 
se zdá být logickou součástí činností Kulturního 
centra Líšeň a přesto k ní poprvé došlo až v ro-
ce 2015. V tomto roce jsme se zapojili do všech 
relevantních kampaní – Brněnské dny pro Zemi, 
Týden bez úrazů, Evropský týden mobility, Br-
něnské dny pro zdraví, Mezinárodní den seniorů.  

PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY

POBYTOVÉ TÁBORY

29.6. - 3.7.

29.6. - 3.7.

29.6. - 3.7.

1.7. - 3.7.

6.7. - 10. 7.

6.7. - 10. 7.

7.7. - 10.7.

7.7. - 10.7.
13.7. - 17.7.

děti 7 - 14 let

děti 8 - 13 let

děti 3 - 6 let

děti 6 - 12 let

děti 7 - 14 let

děti 8 - 13 let

děti 3 - 6 let
děti 2 - 4 roky

děti 2 - 4 roky

1200 Kč

1200 Kč

1500 Kč

750 Kč

1200 Kč

1200 Kč

1200 Kč
200 Kč/

dopoledne
200 Kč/

dopoledne

Salesko

Salesko

Školka Pastelka

Kotlanka

Salesko

Salesko

Školka Pastelka

Kotlanka

Kotlanka

13.7. - 17.7.
rodič 550,- 

1. dítě 550,- 
2. dítě 300,- 

3. a další dítě zdarma

maminky
a děti 2 - 6 let

Salesko

13.7. - 17.7.

13.7. - 17.7.
13.7. - 17.7.

20.7. - 24.7.

20.7. - 24.7.

20.7. - 24.7.

20.7. - 24.7.

27.7. - 31.7.

27.7. - 31.7.

27.7. - 31.7.

děti 4 - 6 let

děti 6 - 12 let

děti 3 - 6 let
děti 2 - 4 roky

kluci 7 - 11 let

děti 3 - 6 let

děti 7 - 11 let

děti 6 - 12 let

děti 6 -10 let

kluci 4 - 6 let

1200 Kč

1250 Kč
1500 Kč

200 Kč/
dopoledne

1200 Kč

1500 Kč

1200 Kč

1250 Kč

1900 Kč

1000 Kč

Salesko

Kotlanka

Školka Pastelka

Kotlanka

Salesko

Školka Pastelka

Salesko

Kotlanka

Pastelka

Salesko

3.8. - 7.8. děti 2 - 4 roky
rodič 550,- 

1. dítě 550,- 
2. dítě 300,- 

3. a další dítě zdarma

Salesko

3.8. - 7.8.

10.8. - 14.8
10.8. - 14.8.

10.8. - 14.8.

17.8. - 21.8.

17.8. - 21.8.

17.8. - 21.8.

24.8. - 28.8.
24.8. - 28.8.

kluci 9 - 14 let

děti 6 - 12 let

kluci 8 - 13 let

děti 10 - 15 let

děti 7 - 10 let

děti 8 - 13 let

děti 6 - 10 let

děti 4 - 6 let

děti 9 - 15 let

1200 Kč

1250 Kč

1200 Kč

1500 Kč

1200 Kč

1200 Kč

1500 Kč

1200 Kč

1250 Kč

děti starší 18 let

kluci 14 - 18 let

14 - 20 let

12 - 18 let

Salesko

Kotlanka

Salesko

Salesko

Salesko

Salesko

Pastelka

Salesko

Kotlanka

3.7. - 12.7.
19.7. - 1.8.

27.7. - 2.8.
2.8. - 9.8.

4500 Kč

4000 Kč

1800 Kč

2700 Kč

Francie 
Tábořiště Moravské Knínice

Čučice

Vltava

Více informací na adresách příslušných institucí: PASTELKA www.pastelka.net, info@pastelka.net, SALESKO www.salesko.cz, tabory@salesko.cz, 
KULTURNÍ CENTRUM LÍŠEŇ www.kclisen.cz, info@kclisen.cz, MINIŠKOLKA MACEŠKA www.maceska.luzanky.cz, maceskakotlanka@luzanky.cz

Liquid Expedition
STARGATE ATLANTIDA
Forest Vespod III
Vltavské splutí

Příměstský keramický tábor
Příměstský volejbalový tábor
Barevné prázdniny
Vzhůru do oblak
Příměstský tábor oratoře
Příměstský sportovní tábor: Badminton
Pohádkový týden
Miniškolka Maceška
Miniškolka Maceška

Klubíčko pohádek

Z pohádky do pohádky
Malý farmář
Draci
Miniškolka Maceška
Příměstský fotbalový tábor
Ze života hmyzu
Příměstský tábor pro mladší děti
Cestovatelé po galaxii
Příměstský včelařský tábor pro děti
Příměstský fotbalový tábor - předškoláci

Týden jako v pohádce

Příměstský sportovní tábor: Florbal
Hokus Pokus aneb v kůži vynálezce 2
Příměstský fotbalový tábor II.
Příměstský výtvarný tábor
V lajně
Příměstský sportovní tábor: Míčové a pohybové hry

Cestovatelé po světadílech
Ten umí to a ten zas tohle
Olympijský víceboj
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Městská část Brno-Líšeň a
Kulturní centrum Líšeň, p.o. 

Vás srdečně zvou na slavnostní dopoledne, kdy bude otevřena

Klubovna pro seniory
a 

Kontaktní místo pro seniory Senior Point
2. 10.|2015|9:00 

Kotlanka, Kotlanova 7, Brno-Líšeň

Klubovna byla rekonstruována s podporou grantu 
z Jihomoravského kraje a bude sloužit pro denní 

aktivity pro seniory v rámci projektu 
pro seniory v Líšni Réva.

9:00 hod.  úvodní slovo Ing. Roman Celý, DiS. - náměstek hejtmana JMK a Mgr. Ing. Eliška Vondráčková – místostarostka MČ Brno-Líšeň
9:30 hod.  vystoupení souboru Stará Líšeň, občerstvení

10:00 hod.  přednáška Strava jako lék dle čínské medicíny (lektor Vojtěch Sušický).

Program

pod záštitou 1. místostarostky Mgr. Ing. E. Vondráčkové

8. 6. | 2015 | 19.00 zahrada zámku Belcredi
Brno-Líšeň

Kulturní centrum Líšeň 
a 

Honorární konzulát Filipínské republiky v Brně 
Vás zvou na

Gala koncert Filipínského chóru UPCC

V případě nepříznivého počasí  
Dělňák, Klajdovská 28, Brno-Líšeň.

www.kclisen.cz
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3 Náš tým
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V roce 2015 se náš tým rozšířil o dva nové kole-
gy – technického pracovníka a propagačního re-
ferenta. Takže nás bylo v Kulturním centru Líšeň 
celkem 8 kmenových zaměstnanců (5,7 úvazků): 
ředitelka, dva programoví pracovníci, recepční 
Kotlanky, technický pracovník a správce budov 
(50% úvazek), technický pracovník a zvukař (50% 
úvazek), propagační referent (50% úvazek) a správ-
ce rozpočtu (20% úvazek). Ke konci roku pak od-
povědnosti správce rozpočtu převzala pokladní. 
Většina služeb jako správa IT, fotodokumentace, 
grafický design, koordinace projektu Réva, úklid, 
technická výpomoc na akcích a lektorování kur-
zů je nadále zajištěna pomocí dohod o provede-
ní práce. Účetnictví zajišťuje externí účetní firma.

V roce 2015 jsme se zapojili do těchto konfe-
rencí a seminářů:

• Kulturní fórum – Elegantní internetový mar-
keting a PR v praxi kulturní instituce, Ostrava 
(organizátor KD Akord, Ostrava)
• Kulturní parlament, Brno (organizátor Magis-
trát města Brna)
• Konference Participace dětí a mládeže na kul-
tuře a umění prostřednictvím zážitku, Kutná  
Hora (organizátor NIPOS)
• Seminář k financování kulturního dědictví,  
Brno (organizátor Národní památkový ústav)  

a absolvovali jsme tyto kurzy: 

• Kurz Arts Management – Řízení a rozvoj NNO,  
Plzeň (v rámci projektu Plzeň, hlavní město kultury)
• Kurz Arts Management – Strategické pláno-
vání, Plzeň (v rámci projektu Plzeň, hlavní měs-
to kultury) 
• Kurz Arts Management – Marketing v kultu-
ře, Plzeň (v rámci projektu Plzeň, hlavní měs-
to kultury) 

 • Koordinátor aktivního stárnutí, Brno (v rám-
ci projektu Dialogem k aktivnímu občanství se-
niorů, organizátor Asociace center pro rodinu)
• Autorské právo pro subjekty působící v kul-
tuře, Praha (organizátor NIPOS, Praha)
• PR kulturních organizací, Praha (organizá-
tor Ministerstvo kultury)
• Účetnictví příspěvkových organizací kultury, 
náležitosti správy majetku, činnosti a hospo-
daření PO v souvislostech daňových zákonů, 
Praha (organizátor NIPOS, Praha)
• Pracovně právní a mzdové otázky v pro-
vozní praxi příspěvkových organizacích pů-
sobících v oblasti kultury, Praha (organizátor 
NIPOS, Praha).

Margarita Rumenova
ředitelka

Programový úsek

Pavlína Vejmolová
Programový pracovník, 

produkční

Účetnictví 
(externě)

Organizační schéma Kulturního centra Líšeň v roce 2015:

Denisa Sobolová
propagační referent 

(50 %)

Monika Němcová
Programový pracovník 

(50 %)

lektoři, fotograf, 
grafický designer

(DPP)

Monika Němcová
Programový pracovník,

správce rozpočtu, 
pokladní
(50 %)

Renata Maleňáková
Recepční Kotlanka

Josef Kšica
Technický pracovník,  

správce budov 
(50%)

Jan Mikšátko
Technický pracovník,  

osvětlovač, zvukař 
(50%)

úklid, IT služby,  
technická výpomoc 

(DPP)

VIZE 2016
Věrní svému přesvědčení, se budeme i v roce 2016 nadále vzdělávat a sledovat vývoj 
v odvětví, abychom byli schopní svým návštěvníkům nabídnout kvalitní a současný pro-
gram. V tomto roce bychom také chtěli navázat spolupráci s dobrovolníky a stážisty.

Technický úsekEkonomický úsek
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4 Kulturní program

1. Vlastní kulturní akce
Ve své tříleté strategii rozvoje si Kulturní cen-
trum Líšeň klade za cíl být moderní kulturní 
organizací, která poskytuje základní kulturní 
vyžití pro všechny obyvatele Líšně. Při tvorbě 
programu jsou pro nás rozhodující tři hlavní 
kritéria – kvalita, rozmanitost a současnost na-
bízených produkcí. Podstata příspěvkové orga-
nizace městské části Brno-Líšeň s sebou nese 
i další hodnotící ukazatele, na které zřizovatel 
přikládá dokonce větší váhu a to návštěvnost 
akcí, ekonomická přiměřenost a spokojenost  
 

 
 
návštěvníků. Vytvoření vyváženého programu,  
který co nejlépe naplňuje výše uvedená krité-
ria, je stálou snahou Kulturního centra Líšeň.  

V roce 2015 jsme nabídli líšeňské veřejnosti 43 
koncertů, 28 divadelních představení (12 pro do-
spělé a 16 pohádek) a jeden divadelní festival, 
9 výstav, 7 vycházek a přednášek v cyklu Krok 
do přírody a 3 přednášky o architektuře. Kro-
mě dvou plesů jsme organizovali také velkou 
taneční akci pro mládež ve stylu street dance. 

17

Divadlo

Divadelní nabídka byla bohatá a rozmanitá. Do-
spělému publiku jsme nabídli 12 představení 
a dětem 16 pohádek včetně karnevalu a veliko-
nočního jarmarku. Na repertoáru byla jak světo-
vá klasika (Strašidlo Cantervillské, Jak je důležité 
míti Filipa, Dva na kanapi), tak i hry současných 
českých autorů (S hlavou v oblacích, Dvě sest-
ry, Tři strážníci, Ani za milion, Lijavec). Našimi 
hosty byli profesionální soubory i amatérské 
divadelní spolky. Novinkou roku 2015 je festi-
val určený ochotnickým souborům Divadelní 
BAF!, který se v Líšni konal poprvé.

 
 
 

Přehled divadel pro dospělé v roce 2015

• S hlavou v oblacích, 
  Divadlo Do houslí, Olomouc (14. 1.)
• Dvě sestry, divadlo Na pavlači (30.1.)
• 3 strážníci, Agentura Pierot,  
  Uherské Hradiště (11. 2.)
• Putin Lyžuje, divadlo Líšeň (5. 3.)
• Strašidlo Cantervillské, DS Nahoď, Vranová
• Ani za milion, Nordproduction (15. 4.)
• Jak je důležité míti Filipa, DS DivOch (9. 5.)
• Letní večer v zahradě s divadly P.U.D.  
  (Pracák) a poPUD (Ovce v mém domě) (19. 6.)
• Letní večer v zahradě s DS Dialog (21.8.)
• Dva na kanapi, DS Dialog (10. 10.)
• Lijavec, Cimrman revival Sivice (13. 11.)
• Hygiena krve, divadlo Líšeň (20. 11.)
• Festival Divadlení BAF! (19. – 22. 11.)

Přehled pohádek v roce 2015

• Dobrodružství na ostrově Čičidžuma,  
  Divadlo Scéna (20.1.)
• Rytířské povídání o princi Bajajovi,  
  Komedianti na káře (25.1.)
• Sindibád mořeplavec, Divadlo Scéna (3. 2.)
• Maškarní karneval pro děti (22. 2.)
• Cirkus, Komedianti na káře (15.3.)
• Vinnetou, Divadlo Scéna (17. 3.)
• Velikonoční jarmark s pohádkou Rákosní-
ček a jeho rybník, Divadlo Scéna (5. 4.)
• Sávitrí, Divadlo Líšeň (28. 4.)
• Princ Nebojsa, Komedianti na káře (17.5.)
• O kocouru Mikešovi, Divadlo Scéna (26. 5.)
• Žabáci, Divadlo Líšeň (11. 10.)
• Malá čarodějka, Divadlo Scéna (27. 10.)
• O strašně líném Honzovi,  
  Divadlo Andromeda (8. 11.)
• Ježek a sněhulák,  
  Divadlo Plyšového medvídka (10. 11.)
• Čertovo kvítko,  
  Cimrman revival Sivice (6. 12.)
• Vánoční hvězda, Divadlo Scéna (8. 12.)



 Hudba

Z hlediska hudební produkce byl rok 2015 v mno-
ha směrech výjimečný. Za celý rok jsme orga-
nizovali 43 samostatných koncertů různých 
hudebních žánrů. Při volbě kapel jsme se řídi-
li snahou nabídnout kvalitní a rozmanitý pro-
gram, určený pro různé věkové skupiny a pro 
příznivce různých stylů. Důkazem kvality jsou 
ocenění, která vystupující získali, anebo na kte-
rá byli nominováni, např. cena Anděl (Jablkoň, 
Jananas), ceny na festivalu Porta (Nezmaři, Ja-
blkoň, Fleret, Jaroslav Samson Lenk), ocenění 
české Akademie hudby v kategorii world music 
(Tara Fuki). Na Dělňáku byla v roce 2015 před-
stavena dvě nová alba – „Kusy“ kapely Zuby 
Nehty a „Hopa Bejbe“ od Fleretu.

Každý rok se snažíme připravit pro naše pu-
blikum nějaké překvapení. V roce 2015 to 
byl jednoznačně koncert třicetičlenného fili-
pínského univerzitního sboru UPCC, který se 
stal i nezpochybnitelným vrcholem v hudeb-
ním programu Kulturního centra Líšeň. Ener-
gické a duchapřítomné vystoupení v teplém 
červnovém večeru v nádherném prostředí  

 
 
zámeckého parku Belcredi se na dlouho vrylo 
do paměti návštěvníků jako výjimečný zážitek. 
Akce byla uskutečněna ve spolupráci s gene-
rálním konzulátem Filipínské republiky v Brně.

V polovině října se konala další mimořádná akce 
– 14. ročník Sletu bubeníků, který putuje repub-
likou, a v každém městě se koná jenom jednou, 
letos zavítal poprvé i do Líšně (15. 10.). 

I tento rok pokračoval cyklus Večery s cimbálo-
vou muzikou Líšňáci. Oblíbená líšeňská cimbál-
ka měla celkem 13 vystoupení v Líšni. 

V roce 2015 doběhl první a začal druhý cyklus 
koncertů vážené hudby ve spolupráci s Hudeb-
ní fakultou JAMU a Konzervatoří Brno. Koncer-
ty se konají v krásných prostorách obřadní síně 
zámku Belcredi.

Na podnět pana T. Uřídila, vznikl také nový cyk-
lus komorných Koncertů začínajících písničká-
řů, neboli Akustický start-up. V pilotním roce se 
konalo celkem 5 koncertů, včetně charitativního 
Zimního zpívání pro Klokánek a Májového zpívání.

4 Kulturní program
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Posledním dnem roku 2015 v našem kultur-
ním kalendáři byl 19. prosinec, kdy se kromě 
Líšeňských Vánoc konal také první koncert 
nově vzniklého líšeňského Spolku pro převáž-
ně vážnou hudbu. Jeho duchovní otec pan Jiří 
Besperát pozval Líšňáky do kostela Sv. Jiljí na  
Adventní setkání s hudbou barokních mistrů.

Přehled koncertů v roce 2015

• Malina brothers (23. 1.)
• Zuby Nehty (27. 2.)
• Mateřská.com (8. 3.) 
• Taneční salsa večer dua Los Rumberos (13. 3.)
• Irský večer ke svátku Sv. Patrika (19. 2.)
• Jablkoň (17. 4.)
• Nezmaři (24. 4.)
• Tara Fuki (1. 5.)
• Jananas (29. 5)
• Filipínský univerzitní sbor UPCC (8. 6.)
• Řecký večer (13. 6.)
• Letní večer v zahradě s kapelou IAN (3. 7.)
• Letní večer v zahradě s kvartetem  
 Slavonics (24. 7.)
• Letní večer v zahradě s kapelou 
 Hawaii Swing Society (14. 8.)
• Předhodová zábava – Golden Delicious, 
  Ukulele orchestra jako Brno a Lidopop (4.9.)  
 (Organizací předhodového hudebního  
 programu byl radnicí pověřen Matěj Klíma.)
• Melody Gentlemen (2. 10.) 
• Žamboši s Jiřím Smržem (9. 10.)
• 14. ročník Sletu bubeníků (15. 10.)
• Irský večer ke svátku Samhain (29. 10.)
• Fleret (27. 11.)
• Jiří Schmitzer (4. 12.) 
• Jaroslav Samson Lenk (12. 12.). 
• Líšeňské Vánoce – hudební program –  
 cimbálová muzika Líšňáci, sbor stará Líšeň,  
 kapela Quanti Minoris a oblíbená líšeňská  
 kapela ACHA (19. 12.)
• Adventní setkání s hudbou barokních  
 mistrů (19. 12.)



Výtvarné umění a fotografie

Kulturní centrum Líšeň poskytuje prostory Děl-
ňáku pro prezentaci děl mladých začínajících 
a amatérských umělců zejména z Líšně a Vino-
hrad. Dále se snažíme realizovat především vý-
stavy přímo související s Líšní, anebo tematicky 
navazující na ostatní akce v kulturním progra-
mu. Výstavy trvají zpravidla měsíc a na jejich 
slavnostním zahájení návštěvníci mají možnost 
potkat se s autory a dozvědět se podrobnosti 
o vzniku a poslání výstavy.

Nejbouřlivější reakci v roce 2015 vzbudila vý-
stava Žena mozaika. Fotografie a průvodní bás-
ně vznikly na kurzu pro maminky na mateřské 
dovolené pod vedením fotografky Evy Melo. 
Díky fotografii, kterou někteří návštěvníci po-
važovali za kontroverzní, výstavu projednávala 
Kulturní komise při radě MČ a dokonce zastu-
pitelstvo MČ.

Pozornost si rozhodně zaslouží také prosincová 
výstava VIA Líšeň: Spolu a zvlášť, která vznikla 
jako výsledek společného projektu fotografic-
kého ateliéru Vysokého učení technického v Br-
ně a Kulturního centra Líšeň. Cílem výstavy bylo 
prostřednictvím fotografie poukázat na feno-
mén dvou naprosto odlišných světů, koexistu-
jících pod společným názvem Líšeň – původní 
vesnice (Stará Líšeň) a panelové sídliště (Nová 
Líšeň). Cílem studentů pod vedením doc. Ire-
ny Armutidisové, vedoucí kabinetu fotografie 
a prorektorky VUT pro marketing a vnější vzta-
hy, bylo hledat možné body doteků a prolíná-
ní dvou Líšní. 

Za zmínku stojí také výstava fotografií Marka  
Kolaříka Poslední tanec – Černá labuť. Místní 
mladý fotograf realizoval svůj projekt na prk-
nech Dělňáku a Dělňák byl také první místo, 
kde byla výstava prezentována veřejnosti. V ro-
ce 2015 proběhlo na Dělňáku celkem 9 výstav, 
jejichž kompletní přehled je uveden níže.

Přehled výstav v roce 2015

• Komiks a grafika, Klára Smékalová (únor)
• Žena mozaika, fotografie líšeňských  
 maminek na mateřské dovolené (březen)
• Brněnské odpadky v čase  
 a Chráněná příroda Brna (duben)
• Krajinky, akvarely českých a světových  
 krajin, Ivan Demuth (květen)
• Motýli, Leoš Řičánek (červen – srpen)
• Poslední tanec – Černá labuť,  
 fotoprojekt Marka Kolaříka (září)
• Fotografie herců (říjen)
• Folková scéna v Brně, fotografie  
 Veroniky Nerudové (listopad)
• VIA Líšeň: Spolu a zvlášť – fotoprojekt  
   ve spolupráci se studenty VUT pod vedením  
 doc. Ireny Armutidisové (prosinec)

Přednáškový cyklus Moravská  
architektura a její Brno v roce 2015

• Brněnská okružní jízda a její tvůrci (7. 10.)
• Pozdní historismus a secese  
 v moravské metropoli (11. 11.)
• Vídeňská secese v Brně (9. 12.)

partneři

   
   
   

KULTURNÍ CENTRUM LÍŠEŇ

KYRGYZSTÁN - V ZEMI NOMÁDŮ A NEBESKÝCH HOR
18.2.2016  cestopisná přednáška
Info: Kyrgyzstán je země mnoha tváří. Je to pestrobarevná a rozmanitá mozaika, 
která se mění doslova každou chvíli před očima. Rozsáhlé stepi a polopouště kontrastují 
s jezery a hlavně všudypřítomnými horami. Znatelně se změnily tváře lidí, které dávají najevo, že hranice 
Evropy jsou kdesi v nedohlednu. Jiné je i chování, způsob myšlení, jazyk, tradice a náboženství. Proputujeme 
spolu část Kyrgyzského a Kungejského Alatau, navštívíme dvě největší jezera v zemi a cestu zakončíme 
v hlavním městě, kde nasajeme atmosféru, vůně a chutě v rušném bazaru… Přijďte si poslechnout povídání 
o této zajímavé středoasijské zemi, ve které na sebe zajímavé situace a zážitky nenechají dlouho čekat. 
Místo: Dělňák, Klajdovská 28
Čas: 18:00 - 20:00 h
Přednáší: Leoš Řičánek, mapovatel motýlů a ptáků, člen České společnosti ornitologické

  
GRUZIE - TAJEMNÉ KRÁLOVSTVÍ 
VE STÍNU KAVKAZU
21.1.2016  cestopisná přednáška
Info: Gruzie je země plná kontrastů a překvapení. Mohutné hradby 
Kavkazu střídají nížiny plné vinné révy, polopoušť pak zase břehy 
Černého moře. Gruzie má nezaměnitelné kouzlo. Snad je to právě 
díky zvláštní atmosféře, která je zde cítit na každém kroku. Všechno 
se zdá být evropské, tak podobné tomu co známe z domova. Záhy 
ale člověk zjistí, že jazyk, písmo, kultura, tradice, kuchyně i nátura 
zdejších lidí se výrazně liší. Navštívíme spolu horské oblasti Svanetie, 
Tušetie, Chevsuretie a Kazbegi, projdeme se uličkami hlavního 
města Tbilisi a ochutnáme nejednu z místních kulinářských specialit.
Místo: Dělňák, Klajdovská 28
Čas: 18:00 - 20:00 h
Přednáší: Michal Štěpánek

Činnost Kulturního centra Líšeň, p.o. �nančně podporuje MČ Brno-Líšeň.
www.kclisen.cz   tel.: 544 210 182   mob.: 731 117 114   e-mail: info@kclisen.cz

TENERIFE
19.11.2015  cestopisná přednáška
Info: Vyprávění o přírodních zajímavostech a historii 
ostrova Tenerife s promítáním fotografií. 
Sopečný původ ostrova je patrný na každém kroku. 
Vyskytují se zde endemické druhy rostlin, poddruhy ptáků 
a motýlů. Historie osídlení je dodnes opředená záhadami.
Cíl: seznámení se zajímavými prvky největšího ostrova 
Kanárského souostroví.
Místo: Dělňák, Klajdovská 28
Čas: 18:00 - 19:00 h 
Přednáší: Leoš Řičánek, mapovatel motýlů 
a ptáků, člen České společnosti ornitologické

Doporučený vstup: 30,- Kč. Vycházky se konají za příznivého počasí. Na vycházky je doporučeno se hlásit dopředu 
na email: info@kclisen.cz nebo mobil 731 117 114. Více informací na www.kclisen.cz nebo na      Kulturní centrum Líšeň.

ZA HOUBAMI NA VELKOU KLAJDOVKU
24.10.2015 vycházka
Info: Vycházka je určena všem, kdo se chtějí dozvědět něco o houbách, 
jejich růstu a účincích. Je určena těm, kdo se chtějí naučit rozeznávat 
různé druhy hub, rozšířit si obzory. Z vycházky si účastníci asi neodne-
sou koše plné jedlých hub, naučí se ale, jak jedlé houby bezpečně
rozpoznat a jakými druhy hub si lze houbový jídelníček obohatit.
Sraz: u vyhlídky na Velké Klajdovce
Čas: 9:30 - 13:30 h
Provází: Mgr. Hana Ševčíková, mykoložka z houbařské poradny 
botanického oddělení Moravského zemského muzea
TIP: Kdo chce, může si sebou vzít lupu, zápisník a tužku, fotoaparát, 
větší košík a nožík.

Krok
   do PŘÍRODY
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Architektura

Program Kulturního centra Líšeň se v roce 2015 
rozšířil o další umění – architekturu. V říjnu 
2015 byl zahájen cyklus přednášek Moravská  
architektura a její Brno, který vede historič-
ka umění Mgr. Jana Mlatečková. V rámci cyklu 
je od října 2015 do května 2016 naplánováno  
8 přednášek. Akce probíhá v klubovně na Kotlan-
ce a rychle si získala přízeň návštěvníků. Před-
nášky pravidelně navštěvuje několik desítek 
posluchačů.

Taneční akce pro mladé – Rest in Beats

V programu Kulturního centra dlouho chyběl 
program věnovaný mladým lidem ve věku od 
15 do 25 let. Letos jsme ve spolupráci s taneč-
ní skupinou Abstract Mo Dynasty organizova-
li mezinárodní taneční soutěž ve street dance 
Rest in Beats (17. 10.). Akci navštívilo několik 
stovek mladých diváků a účastníků z ČR i ze za-
hraničí. Věříme, že v rámci Brna jedinečná udá-
lost se stane tradicí a každoročně bude lákat 
do Líšně mladé lidi z blízka i daleka. 

Vycházky Krok do přírody

V roce 2015 pokračoval cyklus vycházek do oko-
lí Líšně Krok do přírody s odborníky na živou 
a neživou přírodu. Do cyklu jsou v zimních měsí-
cích zařazeny také přednášky. V roce 2015 jsme  
organizovali 7 vycházek a přednášek. 
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Přehled akcí v cyklu Krok do přírody 2015

• Odhalené tajemství vltavínů,  
 RNDr. Stanislav Houzar, Ph.D.,  
 Mineralogicko-petrografické  
 oddělení MZM (12.3.)
• Za ptáky do Mariánského údolí,  
 Leoš Řičánek,  
 člen České společnosti ornitologické (18. 4.)
• Geologická vycházka na Stránskou skálu,  
 prof. RNDr. Antonín Přichystal, DSc.,    
Ústav geologických věd PřF MU (16. 5.)
• Za motýly na Hády, Leoš Řičánek,  
 člen České společnosti ornitologické (13. 6.)
• 40 dní pěšky do Jeruzaléma,  
 Ladislav Zibura (22. 10.)
• Za houbami na Velkou Klajdovku,  
 Mgr. Hana Ševčíková,  
 Mykologická poradna MZM (24.10.)
• Výhled z nejvyšší hory Španělska – ostrov Tenerife,  
   přednáška, Leoš Řičánek (19. 11.) 



2.4. Folklórní slavnost Františka Svobody 
a Josefa Trávníčka (23. 5.). Organizátorem ak-
ce je Národopisný soubor Líšňáci a spolek Líšeň 
sobě. Kulturní centrum poskytuje materiální, 
technickou, personální a propagační podporu.

2.5. Dětský den v Líšni (6. 6.) se v letošním ro-
ce konal v nově upravené Líšeňské rokli. Akce 
byla zahrnuta do celobrněnské kampaně Kan-
celáře Brno – zdravé město Dny bez úrazů. Té-
ma bezúrazovosti prolínalo všechna stanoviště, 
takže událost byla pro děti nejenom zábavná, 
ale i poučná. Akce je kompletně v režií Kultur-
ního centra Líšeň.

2.6. XXVI Mezinárodní folklórní festival  
Jihomoravské dožínky (27. 8. – 30. 8.). Mezi-
národního festivalu se pravidelně účastní také 
Národopisný soubor Líšňáci, který je i organi-
zátorem líšeňské části programu. Kulturní cen-
trum poskytuje materiální a technické zázemí.

2.7. Líšeňské hody a předhodová zábava  
(4. a 5. 9.) jsou nejočekávanější a nejnavštěvo-
vanější lidovou akcí v Líšni. Tradiční průvod Sta-
rou Líšní, odpolední program pro malé a velké 
a zábava do rána před zámkem Belcredi lákají 
každoročně stovky místních obyvatel a přespol-
ních hostů. Kulturní centrum Líšeň poskytuje 
organizační, personální, technické, materiální, 
propagační a finanční zajištění.

2.8. Martinské hody (7. 11.) jsou další očekáva-
nou folklorní akcí, jejíž pořadatelem je Národo-
pisný soubor Líšňáci. Naše centrum poskytuje 
materiální a technické zázemí.

2.9. Líšeňské Vánoce a vánoční trhy (19. 12.) 
znamenají konec kulturního roku v Líšni. Akce 
vyžaduje součinnost a úsilí mnoha organizáto-
rů – Líšeňské radnice, Kulturního centra Líšeň, 
rodinného centra Pastelka, Salesiánského cen-
tra mládeže a dalších spolupracovníků.

2. Líšeňské akce
Dalším úkolem Kulturního centra Líšeň je po-
skytovat organizační, materiální, technickou, 
propagační, personální a finanční podporu míst-
ním spolkům a sdružením zejména pro udr-
žování místních lidových tradic. Skoro každý 
měsíc pořádáme velkou významnou akci, jejíž 
konání je přímo ideově a finančně podporováno 
Městskou částí Brno-Líšeň. Jedná se o tyto akce:

2.1. Líšeňský ples, jehož 19. ročník se konal na 
Dělňáku v sobotu 7. 2. 2015, je první významnou 
akcí v roce. Skvělá atmosféra, perfektní taneč-
ní hudba, zajímavá vystoupení, hojná tombo- 
 
 

 
 
la a kvalitní občerstvení jsou tím, proč je zájem  
obyvatel Líšně o tuto akci stále větší, a vstu-
penky bývají vyprodány během několika hodin.

2.2. Ostatky (14. 2.) – tradiční masopustní slav-
nost, průvod masek, lidová veselice a noc plná 
tanců a zábavy. Kulturní centrum Líšeň posky-
tuje organizační, personální, technické, mate-
riální, propagační a finanční zajištění.

2.3. Líšeňské Velikonoce (5. 4.) v roce 2015 
měly podobu velikonočního jarmarku na Děl-
ňáku, kde byl připraven program pro děti –  
vystoupení, soutěže a pohádka.

4 Kulturní program
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Folklor
Kulturní centrum se pravidelně podílí na všech 
významných folklorních akcích v Líšni během 
roku:

1) Líšeňské Ostatky (únor) – spoluorganizátor

2) Líšeňské Velikonoce (březen-duben) –  
organizátor 

3) Národopisná slavnost Fr. Svobody a J. Tráv-
níčka (květen) – podpora

4) Festival Moravské dožínky (srpen) – podpora

5) Líšeňské hody (září) – spoluorganizátor

6) Martinské/Kateřinské hody (listopad) – 
podpora

7) Líšeňské Vánoce (prosinec) – organizátor 

Výtvarné umění a fotografie

V prostorách Dělňáku se pravidelně konají vý-
stavy nejen líšeňských tvůrců. V roce 2015 se 
jednalo o tyto výstavy:

1) Žena mozaika, fotografie líšeňských mami-
nek na mateřské dovolené (březen)

2) Krajinky, akvarely českých a světových kra-
jin, Ivan Demuth (květen)

3) Poslední tanec – Černá labuť, fotoprojekt 

Marka Kolaříka (září)

4) Folková scéna v Brně – fotografie Veroniky 
Nerudové (listopad)

5) VIA Líšeň: Spolu a zvlášť – fotoprojekt 
ve spolupráci se studenty VUT pod vedením  
doc. Ireny Armutidisové (prosinec)

6) Kulturní rok v Líšni (1. 7. – 27. 8.) – ve spo-
lupráci s Knihovnou Jiřího Mahena, pobočka Lí-
šeň jsme připravili výstavu fotografií z různých 
kulturních akcí v Líšni během roku, která byla 
prezentována v knihovně.

7) Foto Líšeň, z.s. – Kulturní centrum Líšeň pod-
poruje nově vzniklý spolek Foto Líšeň výrobou 
odznáčků na pravidelná setkání členů.
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3. Spolupráce s líšeňskými umělci  
a organizacemi
Jako organizace zřízená městskou částí Brno-
Líšeň, má Kulturní centrum Líšeň od zřizovate-
le úkol maximálně podporovat místní umělce 
a spolky, poskytovat jim součinnost a prostor 
pro realizaci jejich projektů. V roce 2015 jsme 
byli organizátory a spoluorganizátory, anebo 
jsme poskytli finanční, personální, materiál-
ně-technickou, propagační anebo organizační 
podporu těmto aktivitám místních organizací 
anebo jednotlivců:

Hudba

1) Cimbálová muzika Líšňáci je souborem, 
který na Dělňáku vystupuje vůbec nejčastěji. 
V roce 2015 měl celkem 13 vystoupení v Líšni 
– 8 samostatných koncertů a 5 vystoupení na 
větších akcích (Líšeňské Ostatky, slavnost Fr. 
Svobody aj. Trávníčka, Líšeňské hody, Martin-
ské hody a Líšeňské Vánoce).

2) Soubor Stará Líšeň – vystoupení při příleži-
tosti otevření klubovny pro seniory na Kotlan-
ce v říjnu a na Líšeňských Vánocích v prosinci.

3) Kapela ACHA – koncert na Líšeňských Vánocích.

4) Na popud líšeňského občana p. Tomáše  
Uřídila, v roce 2015 vznikl cyklus koncertů za-
čínajících písničkářů. Během roku byly na pro-
gramu Kulturního centra tři „akustické start-upy.“  
Kromě toho z iniciativy pana Uřídila, proběh- 
 
 

lo ještě zimní zpívání v lednu a májové zpívá-
ní v květnu.

5) Profesor houslové hry na Konzervatoři Brno 
a líšeňský vlastenec Mgr. Jiří Besperát nabídl 
Kulturnímu centru Líšeň založení Spolku pro 
převážně vážnou hudbu. První koncert z cyklu 
s názvem Adventní setkání s hudbou barokních 
mistrů se uskutečnil za finanční a propagač-
ní podpory Kulturního centra Líšeň v kostele  
Sv. Jiljí 19. 12. 2015.

6) Na významných reprezentativních akcích 
v Líšni pravidelně vystupuje vyhlášený líšeň-
ský saxofonista pan František Bartl. Pro po-
těšení všech přítomných hraje na tradičním 
plese, hodech a Vánocích. Zvuk saxofonu se 
stal díky němu neodmyslitelnou součástí všech  
těchto slavností.

Divadlo
Na Dělňáku několikrát ročně vystupuje jediný 
líšeňský divadelní soubor Divadlo Líšeň.



4 Kulturní program

Další aktivity a spolupráce

1) Plesy – Kulturní centrum pravidelně orga-
nizuje ples místního fotbalového klubu SK Lí-
šeň. Na Dělňáku se konají také reprezentativní  
plesy některých líšeňských škol.

2) Festival Líšeň sobě – Kulturní centrum na-
bídlo organizátorům ze spolku Líšeň sobě o.s. 
zapojení do programu vlastní akcí. Nabídka byla 
zamítnuta z důvodu nekompatibility s dramatur-
gickou koncepcí festivalu. Naše organizace tedy 
festival podpořila alespoň finančně a propagačně. 

3) Cyklus přednášek Paměti Líšně – pravi-
delně poskytujeme zázemí (prostory, techniku 
a  personál) a propagaci přednáškovému cyklu. 
V roce 2015 se tyto přednášky konaly na Dělňá-
ku čtyřikrát (v dubnu, květnu, říjnu a listopadu).

4) Pálení čarodějnic pro děti i dospělé – orga-
nizátorem dvou akcí v líšeňské rokli poblíž re-
staurace U Fidela bylo také Kulturní centrum 
Líšeň. Akce vznikly na přání Líšeňského centra 
obchodu a služeb, které nás oslovilo s nabíd-
kou spolupráce.

5) Závěrečné koncerty ZUŠ A. Doležala v Líš-
ni – tradičně pomáháme se zajištěním dvou 
koncertů umělecké školy na ul. Trnkova, které 
se konají na zámku Belcredi. 

6) Tour4Change (2. 6.) – na pozvání paní  
Andrei Brzobohaté z Líšně, manažerky spolku  
Černí koně, jsme podpořili technicky a propagačně  
2. ročník turné handicapovaných. Cílem akce 

bylo propojení zdravých a handicapovaných. 
Ročník 2015 byl věnován podpoře očková-
ní proti meningokokové meningitidě, zákeř-
nému, a rychle probíhajícímu onemocnění. 

7) Příměstské tábory – v roce 2015 se Kul-
turní centrum Líšeň a další dvě líšeňské orga-
nizace – RC Pastelka a Salesiánské středisko 
mládeže domluvily na společné propagaci let-
ních příměstských táborů. Naše organizace za-
jistila grafiku a tisk společného propagačního 
plakátu a citylightů.
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4.1. Brněnské dny pro Zemi (17. 4. – 26. 4. 2015)
Do této celobrněnské kampaně se Líšeň zapo-
jila třemi akcemi. Den pro Zemi v Líšni (20. 4.) 
nabídl návštěvníkům workshop ve stylu land art 
(v podobě vytvoření společné mandaly), výstavy 
Chráněná příroda v Brně a Brněnské odpadky 
v čase, přednášku pro děti o ptácích s ukázka-
mi ptačího zpěvu. Ptačí tématice byla věnová-
na i sobotní vycházka Za ptáky do Mariánského 
údolí (18. 4.). Využili jsme polohu Líšně v blíz-
kosti Moravského krasu a pozvali jsme Leoše 
Řičánka, který provedl zájemce krásnou příro-
dou s poslechem jarního ptačího zpěvu. Do tře-
tice jsme organizovali šťavnatý koncert kapely 
Jablkoň s ovocným překvapením – jablko, pro 
každého návštěvníka (17. 4.).

4.2. Brněnské dny bez úrazů (21. 5. – 7. 6. 2015)
Prevenci úrazů byl věnován Dětský den v Líšni 
(6. 6.). V hrách a soutěžích si děti připomněly, 
anebo se naučily něco o povinné výbavě ko-
la, reflexních prvcích, bezpečnému chování na 
ulici, jak poskytnout první pomoc apod. Ne-
zvyklou atrakcí bylo policejní auto. V teplém 
letním dnu děti i dospělí uvítali ochlazující pří-
tomnost hasičského vozu. Dětské odpoledne 
zakončila pohádka Malá čarodějka v podání  
divadla Scéna.

4.3. Evropský týden mobility (16. 9. – 22. 9.)
Evropský týden mobility je celoevropská kam-
paň, která vznikla v roce 2002 a každoročně se 
koná mezi 16. a 22. září. Cílem je propagace  

 
 
udržitelné dopravy. V roce 2015 se do kampaně za- 
pojilo celkem 45 evropských a mimoevropských 
zemí a v ČR 37 měst. Mottem letošního ročníku 
bylo „Vyber. Změň. Zkombinuj.“. Naše organiza-
ce se do kampaně zapojila prezentací Alterna-
tivních dopravních řešení (18. 9.). Na náměstí 
nad zastávkou Jírova se představil první český 
caresharing (sdílení aut) Autonapůl. V rámci ak-
ce zaměstnanci Kulturního centra organizovali  
soutěž, během níž změřili, za jak dlouho se lze do-
stat z tramvajové zastávky Jírova na poštu pěšky, na 
koloběžce, na kole, tramvaji, autobusem a autem. 

4.4. Brněnské dny pro seniory (září – říjen 2015)
Od roku 1998 se v první říjnový den slaví mezi-
národní den seniorů. K této příležitosti Kulturní 
centrum Líšeň uspořádalo hned tři akce. Všech-
ny proběhly 2. 10. a byly součástí celobrněnské 
kampaně. Dopoledne na Kotlance byla otevře-
na nově opravená Klubovna pro seniory a Seni-
orPoint – 20. v ČR a 1. v Líšni. Na rekonstrukci 
klubovny jsme získali dotaci z Jihomoravského 
kraje. Oficiálního zahájení se zúčastnila řada 
vzácných hostů z vedení kraje a městské části, 
z brněnských organizací, věnujících se seniorům 
a samozřejmě samotní senioři. Tohoto dne začal 
podzimní běh projektu Réva, který nabízí aktivity 
pro seniory. Po oficiálním zahájení následovala 
přednáška Strava jako lék dle čínské medicíny. 
Závěrem slavnostního dne byl koncert kapely 
Melody gentlemen na Dělňáku. Prvorepubliko-
vou hudbu doprovázela dobová módní přehlídka. 
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4.5. Brněnské dny pro zdraví (25. 9. – 4. 10.)
Souběžně s Brněnskými dny pro seniory probí-
haly také Brněnské dny pro zdraví. I této kam-
paně se naše centrum zúčastnilo a to organizací 
dvou přednášek: Podpora přirozeného poro-
du přírodními prostředky (25. 9.) a již zmíně-
nou Strava jako lék dle čínské medicíny (2. 10.).

Po prvním roce hodnotíme spolupráci s kan-
celáří Brno – zdravé město pozitivně. Kulturní 
centrum tímto přibližuje celoměstské, celostát-
ní a celoevropské iniciativy obyvatelům Líšně 
tak, aby se jich mohli pohodlně zúčastnit poblíž 
svého bydliště. Na druhé straně celoměstská 
distribuce informačních letáků a plakátů při-
spívá k propagaci naší městské části a organi-
zace v rámci města.

4.6. MDŽ 2015. Matky – dcery – zrcadla –  
dialogy (7. – 9. 3. 2015)
V roce 2015 se Kulturní centrum Zapojilo také 
do projektu MDŽ 2015, který pořádala Česká 
ženská lobby, Genderové informační centrum 
Nora, Nesehnutí a další organizace. V rámci pro-
gramu proběhly 8. 3. 2015 na Dělňáku výtvar-
né wokrshopy, cvičení pro maminky a seniorky, 
pohádka, vernisáž výstavy líšeňských maminek 
Žena mozaika a koncert kapely Mateřská.com.

4.7. Jeden svět (18. – 24. 3.)
Už po několikáté je Kulturní centrum Líšeň 
partnerem festivalu dokumentárních filmů  
Jeden svět a zejména školních projekcí.

VIZE 2016
Ve spolupráci s Brnem – zdravým městem plánujeme pokračovat i v následujícím roce.  
Po zkušenostech z roku 2015 máme lepší představu, o tom, o jaký typ akcí mají obyvatelé  
Líšně zájem, takže v příštím roce více uzpůsobíme nabídku přáním našich návštěvníků.
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5
Projekt VIA Líšeň – Spolu a zvlášť  
Autor fotografie: T. Plachký 



1. Projekt Réva

Vznik nápadu

Nápad připravit ucelenější nabídku aktivit pro 
seniory v Líšni vznikl začátkem roku 2015. Je-
ho iniciátorem bylo vedení městské části Brno-
Líšeň v osobě místostarostky Mgr. Ing. Elišky 
Vondráčkové. U zrodu projektu stály všechny tři 
líšeňské organizace, které se věnují seniorům, 
ale doposud neměly společnou vizi – Klub seni-
orů Líšeň, z.s., Rodinné centrum Pastelka, o.s. 
a Kulturní centrum Líšeň, p.o.. Projekt reaguje 
na situaci v městské části, kdy na jedné straně 
populace začíná stárnout a na straně druhé, 
chybí ucelený záměr dlouhodobě spolupraco-
vat s touto skupinou obyvatelstva. 

Cíle, poslání

Cílem projektu je v první řadě vytvoření pod-
mínek k rozmanitému a smysluplnému trávení 
času seniorů v Líšni, uspokojení jejich speci-
fických potřeb a využití jejich životních zku-
šeností pro mladší generaci. Chtěli bychom 
upozornit na nutnost a užitečnost úsilí věno-
vanému systémové podpoře seniorů. Proto 
jedním z úkolů projektu je doplnění koncepce 
rodinné politiky o problematiku občanů vyšší-
ho věku. V neposlední řadě má projekt za cíl  
vytvoření důvěry mezi zapojenými organizace-
mi a seniory, která je nezbytná k další úspěš-
né spolupráci.

 

Společný projekt městské části a tří organizací  
má opodstatnění zejména v:

1) Soustředění – vznik ucelené nabídky služeb 
pro seniory, jejich společná propagace a díky 
tomu lepší informovanost seniorů; 
2) Koordinace mezi organizacemi – před-
cházení dublování aktivit, doplňování, nikoliv 
konkurence mezi jednotlivými organizacemi; 
3) Rozvoj – možnost získání grantů a dotací 
z vnějších zdrojů.

Cílová skupina
Tento projekt je primárně určen seniorům, kte-
ří žijí v Líšni a chtěli by svůj život obohatit ane-
bo mu přidat další rozměr.

Název, motto a logo

Ve společných diskuzích zástupců zakladatel-
ských organizací vznikl název RÉVA. Podzimní 
ovoce symbolizuje seniorský věk, jakožto „pod-
zim života“ a zároveň zralost, která toto život-
ní období provází. Pozitivní přístup k seniorům 
je zakotven v projektu od okamžiku jeho zrodu 
a důkazem toho je i motto, zakódované v názvu 
RÉVA – zRalost, Elán, Vitalita, rAdost. Projekt 
už má i vlastní logo, jehož autorkou je Šárka 
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Hermannová, designerka Kulturního centra Lí-
šeň. Logo představuje hrozen vína, který navíc 
svou formou připomíná katastrální území Líšně. 

Příprava
Od začátku roku probíhala intenzivní příprava 
zúčastněných organizací. Zaměstnanci Kultur-
ního centra Líšeň se zapojili do pilotního cyklu 
projektu Asociace center pro rodinu Dialogem 
k aktivnímu občanství seniorů, v jehož rámci ab-
solvovali přípravný kurz Koordinátor aktivního 
stárnutí. Jedním ze závěrů projektu je brožura 
Příklady dobré praxe obsahující  DVD, kde pro-
jekt Réva figuruje jako jeden z 15 příkladů dob-
ré praxe v rámci Jihomoravského kraje.

Realizace
Réva definitivně dozrála na podzim. Oficiálním 
datem zahájení byl 1. říjen, na který připadá 
Mezinárodní den seniorů. První aktivitou by-
lo slavnostní otevření klubovny pro seniory na 
Kotlance, rekonstruované za pomocí mimořádné 

dotace od Jihomoravského kraje ve výši 50 000 
Kč. Současně s klubovnou byl otevřen také no-
vě zřízený (20. v ČR) SeniorPoint. Slavnosti se 
účastnilo množství oficiálních hostů, jako Ing. 
R. Celý DiS. (náměstek hejtmana JMK), Ing. S. 
Juránek, senátor Parlamentu ČR a 1. náměstek 
hejtmana JMK, starosta Líšně Mgr. B. Štefan, mís-
tostarostka Líšně Mgr. Ing. E. Vondráčková, Ing. 
L. Vaculík, ředitel projektu SeniorPoint, M. On-
drůjová, ředitelka Centra pro rodinu a sociální 
péči, a samozřejmě zástupci tří zakládajících or-
ganizací Révy a mnoho návštěvníků z řad seni-
orů. Večer 2. 10. jsme k příležitosti Dne seniorů 
organizovali na Dělňáku koncert kapely Melody 
gentlemen, která hraje prvorepublikovou hudbu.

V současné době se aktivity projektu realizu-
jí v šesti oblastech: tvořivé, kondiční, klubové, 
znalostní, zábavné a mezigenerační. Každá ze 
tří zakládající organizací má na starosti realizaci 
svých vlastních aktivit, které však navzájem ko-
ordinují a jsou společně propagovány. Koordina-
cí projektu je pověřeno Kulturní centrum Líšeň.

VIZE 2016
V příštím roce bychom chtěli rozšířit nabídku aktivit a stále pracovat na jejím zkvalitnění  
a co nejlepším uzpůsobení potřebám seniorů. Proto bychom od příštího roku chtěli  
rozšířit náš tým o koordinátora projektu Réva, který bude mít na starosti vývoj projektu.
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2. Kurzy
V roce 2015 jsme na základě podrobné ana-
lýzy fungování kurzů pro veřejnost přistoupili 
k podstatné změně. Po řadě let, kdy jsme tyto 
služby poskytovali ve vlastní režii, na podzim 
roku 2015 Kulturní centrum Líšeň tyto aktivity 
výrazně utlumilo. Lektorům bylo nabídnuto po-
kračovat ve fungování aktivit na Kotlance v re-
žimu pronájmu a většina z nich tuto nabídku 
využila. Pro návštěvníky Kulturního centra ten-
to krok prakticky nemá žádný dopad. Aktivity 
pro veřejnost dále probíhají v míře, srovnatel-
né s předchozími lety. Jediný rozdíl pro kurzisty 
je pouze formální a spočívá v tom, že organi-
zátorem aktivit není Kulturní centrum, ale jed-
notliví lektoři (případně organizace).

Hlavním důvodem této změny je ekonomic-
ká efektivita a administrativní zjednodušení.  
S omezením vlastních kurzů souvisí nižší mzdo-
vé náklady a vyšší příjmy z pronájmů, které zce-
la kompenzují příjmy z kurzovného. Důkazem 
toho je fakt, že součet příjmů z kurzů a proná-
jmů stoupá (viz graf níže). Druhým důvodem 
změny je vznik projektu Réva, podporované-
ho Městskou částí Brno-Líšeň, v rámci něhož 
Kotlanka realizuje ve vlastní režii převážně ak-
tivity pro seniory. Příjmy ze seniorských aktivit 
nejsou nijak zásadní (jedná se spíše o službu 
pro starší obyvatele Líšně než o výdělečnou 
činnost). Na druhé straně zaměření na senio-
ry otevírá Kotlance cestu k možným dotacím 
z vnějších zdrojů, podporujícím práci se seniory.
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V roce 2015 dochází ke změně v poměru me-
zi objemem příjmů z vlastních kurzů a z pro-
nájmů. Zatímco v letech 2010 – 2014 se poměr 
příjmů z těchto dvou zdrojů pevně držel kolem 

50:50, v roce 2015 došlo k posunu na téměř 
70:30 ve prospěch příjmů z pronájmů. Do bu-
doucna očekáváme dokonce ještě větší posun 
ve prospěch pronájmů. 

3. Pronájmy
Uplynulý rok byl z hlediska příjmů z pronájmů 
prostor skutečně mimořádný. Prostory Dělňá-
ku byly pronajaty celkem 1288 hodin, nebo-
li 54 plných dní. To znamená, že prostory byly 
pronajaty v průměru 107 hodin měsíčně, ane-
bo 4 hodiny denně. Na Kotlance bylo pronajato 
1003 hodin ročně, neboli 42 plných dní. V prů-
měru byla Kotlanka pronajata 84 hodin měsíč-
ně, anebo 3 hodiny denně. Celkem byly prostory 
Kulturního centra Líšeň pronajaty na 2291 hod., 
což je o 218 hodin více než v roce 2014. Příjmy 
z pronájmů v roce 2015 činily celkem 749 tis. Kč 
(248 tis. Kč za Kotlanku a 501 tis. Kč za Dělňák) 
byly tedy o 305 tis. Kč vyšší než pětiletý průměr 
za roky 2010 – 2014 (443 tis. Kč).

Příčin tohoto nárůstu je několik:
1. Od roku 2014 jsme zavedli systém přesnější 
evidence využití prostor a techniky na Dělňá-
ku, který se začal plně uplatňovat v roce 2015.
2. V září 2015 rada MČ na návrh Kulturního cen-
tra Líšeň schválila nový komerční ceník proná-
jmu prostor, který lépe odpovídá situaci na trhu.
3. Od října 2015 Kulturní centrum výrazně ome-
zilo pořádání vlastních kurzů a místo toho jsme 
lektorům nabídli pronájem prostor. Kurzy, kte-
ré se těšily velkému zájmu veřejnosti, pokraču-
jí i nadále v režimu pronájmu.
4. V roce 2015 jsme začali pronájmy prostor 
aktivně nabízet, což vedlo ke zvýšení zájmu ze 
strany nájemců. 
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V příštím roce se chceme zaměřit na výraznější propagaci pronájmů prostor  
Kulturního centra pro větší akce, jako jsou konference, svatby, večírky apod.

Nabídka pronájmu
Plně rekonstruovaný původní dům v historické části 
Líšně. Nabízí bohatou funkčnost a pohodlí moderního 
technického vybavení. Delnák

Klajdovská 28, 
Brno-Líšeň

Prostory Dělňáku:
• velký sál (300 míst)
• malý sál (80 míst)
• foyer (20 míst)
• galerie
• vlastní venkovní hřiště 

vhodné pro sport, hry 
a posezení

vhodné pro akce typu malé konference, přednášky, svatby, plesy, koncerty, 
dětské a firemní oslavy, burzy, turnaje deskových her, taneční kurzy, burzy apod. 
klimatizované prostory 
za příplatek je možné zapůjčení techniky: data projektor, plátno, mikrofony, 
divadelní osvětlení aj.
možnost zajištění provozu baru
nabízíme služby typu organizace konferencí, přednášek, plesů, rodinných 
i firemních oslav. 
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4. Tábory
Tři organizace v Líšni pořádají letní příměst-
ské tábory pro děti – Kulturní centrum Líšeň, 
Salesiánské středisko mládeže a Rodinné cen-
trum Pastelka. V roce 2015 jsme se všichni po-
prvé domluvili na společné propagaci. Přidalo 
se k nám i středisko volného času Lužánky a je-
ho místní pobočka Maceška, která připravila 
tábory pro nejmenší. Vytvořili jsme přehled-
ný společný plakát, který jsme zveřejnili v Lí-
šeňských novinách a na několika citylightech 
v Líšni. Společná iniciativa vyvolala pozitivní 
ohlasy od rodičů, pro které to znamená, mít 
všechny možnosti přehledně na jednom místě. 

Kulturní centrum pořádalo pro děti v roce 2014 
5 táborů – Vzhůru do oblak (1. – 3. 7.), Malý far-
mář (13. – 17. 7.), Cestovatelé po galaxii (27. – 
31. 7.), Hokus pokus 2 (10. – 14. 8.) a Olympijský 
víceboj (24. – 28. 8.). Kapacita tři prostředních 
táborů byla naplněna, zatímco o první a po-
slední byl zájem nižší, pravděpodobně z důvo-
du blízkosti začátku školního roku. Tábory naší 
organizace absolvovalo přes 120 dětí a tržby 
byly ve výši necelých 60 tis. Kč.

PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY

POBYTOVÉ TÁBORY

29.6. - 3.7.

29.6. - 3.7.

29.6. - 3.7.

1.7. - 3.7.

6.7. - 10. 7.

6.7. - 10. 7.

7.7. - 10.7.

7.7. - 10.7.
13.7. - 17.7.

děti 7 - 14 let

děti 8 - 13 let

děti 3 - 6 let

děti 6 - 12 let

děti 7 - 14 let

děti 8 - 13 let

děti 3 - 6 let
děti 2 - 4 roky

děti 2 - 4 roky

1200 Kč

1200 Kč

1500 Kč

750 Kč

1200 Kč

1200 Kč

1200 Kč
200 Kč/

dopoledne
200 Kč/

dopoledne

Salesko

Salesko

Školka Pastelka

Kotlanka

Salesko

Salesko

Školka Pastelka

Kotlanka

Kotlanka

13.7. - 17.7.
rodič 550,- 

1. dítě 550,- 
2. dítě 300,- 

3. a další dítě zdarma

maminky
a děti 2 - 6 let

Salesko

13.7. - 17.7.

13.7. - 17.7.
13.7. - 17.7.

20.7. - 24.7.

20.7. - 24.7.

20.7. - 24.7.

20.7. - 24.7.

27.7. - 31.7.

27.7. - 31.7.

27.7. - 31.7.

děti 4 - 6 let

děti 6 - 12 let

děti 3 - 6 let
děti 2 - 4 roky

kluci 7 - 11 let

děti 3 - 6 let

děti 7 - 11 let

děti 6 - 12 let

děti 6 -10 let

kluci 4 - 6 let

1200 Kč

1250 Kč
1500 Kč

200 Kč/
dopoledne

1200 Kč

1500 Kč

1200 Kč

1250 Kč

1900 Kč

1000 Kč

Salesko

Kotlanka

Školka Pastelka

Kotlanka

Salesko

Školka Pastelka

Salesko

Kotlanka

Pastelka

Salesko

3.8. - 7.8. děti 2 - 4 roky
rodič 550,- 

1. dítě 550,- 
2. dítě 300,- 

3. a další dítě zdarma

Salesko

3.8. - 7.8.

10.8. - 14.8
10.8. - 14.8.

10.8. - 14.8.

17.8. - 21.8.

17.8. - 21.8.

17.8. - 21.8.

24.8. - 28.8.
24.8. - 28.8.

kluci 9 - 14 let

děti 6 - 12 let

kluci 8 - 13 let

děti 10 - 15 let

děti 7 - 10 let

děti 8 - 13 let

děti 6 - 10 let

děti 4 - 6 let

děti 9 - 15 let

1200 Kč

1250 Kč

1200 Kč

1500 Kč

1200 Kč

1200 Kč

1500 Kč

1200 Kč

1250 Kč

děti starší 18 let

kluci 14 - 18 let

14 - 20 let

12 - 18 let

Salesko

Kotlanka

Salesko

Salesko

Salesko

Salesko

Pastelka

Salesko

Kotlanka

3.7. - 12.7.
19.7. - 1.8.

27.7. - 2.8.
2.8. - 9.8.

4500 Kč

4000 Kč

1800 Kč

2700 Kč

Francie 
Tábořiště Moravské Knínice

Čučice

Vltava

Více informací na adresách příslušných institucí: PASTELKA www.pastelka.net, info@pastelka.net, SALESKO www.salesko.cz, tabory@salesko.cz, 
KULTURNÍ CENTRUM LÍŠEŇ www.kclisen.cz, info@kclisen.cz, MINIŠKOLKA MACEŠKA www.maceska.luzanky.cz, maceskakotlanka@luzanky.cz

Liquid Expedition
STARGATE ATLANTIDA
Forest Vespod III
Vltavské splutí

Příměstský keramický tábor
Příměstský volejbalový tábor
Barevné prázdniny
Vzhůru do oblak
Příměstský tábor oratoře
Příměstský sportovní tábor: Badminton
Pohádkový týden
Miniškolka Maceška
Miniškolka Maceška

Klubíčko pohádek

Z pohádky do pohádky
Malý farmář
Draci
Miniškolka Maceška
Příměstský fotbalový tábor
Ze života hmyzu
Příměstský tábor pro mladší děti
Cestovatelé po galaxii
Příměstský včelařský tábor pro děti
Příměstský fotbalový tábor - předškoláci

Týden jako v pohádce

Příměstský sportovní tábor: Florbal
Hokus Pokus aneb v kůži vynálezce 2
Příměstský fotbalový tábor II.
Příměstský výtvarný tábor
V lajně
Příměstský sportovní tábor: Míčové a pohybové hry

Cestovatelé po světadílech
Ten umí to a ten zas tohle
Olympijský víceboj

5 Služby pro veřejnost
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5. Akce na klíč
Kulturní centrum Líšeň pravidelně organizu-
je ples „na klíč“ pro SK Líšeň. V roce 2015 naše 
služby využilo také Líšeňské centrum obchodu 
a služeb ve spolupráci s restaurací U Fidela. Pro 
tyto partnery jsme organizovali dvě akce s ná-
zvem Pálení čarodějnic. Dětské odpoledne se 
soutěžemi, cenami a diskotékou se konalo na  

 

louce před restaurací U Fidela 25. 4. Večer za-
končil slavnostní ohňostroj. Pro dospělé jsme 
připravili větší akci – koncert v líšeňské rokli 30. 
4. Obě akce se těšili velkému zájmu ze strany 
místních obyvatel. Věříme, že na nich budeme 
moci spolupracovat i v příštích letech.
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Autoři fotografie: studenti VUT 
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Náklady Kulturního centra Líšeň za rok 2015 či-
nily 5 559 tis. Kč, tj. byly prakticky totožné s prů-
měrem za roky 2010 – 2014 (5 560 tis. Kč). Příjmy 
organizace ve výši 5 465 tis. Kč, byly o 130 tis. Kč 

nižší než pětiletý průměr. Výsledek hospodaření 
za rok 2015 je proto ztráta ve výši 94 tis. Kč, ne-
boli 1,7% z celého obratu organizace. 

5000

5200

5400

5600

5800

6000

výnosy

náklady

Vývoj nákladů a výnosů (v tis. Kč)

Existují čtyři hlavní příčiny negativního  
výsledku roku 2015:

1) Náklady na tisk a zveřejnění
Po změně loga a grafického stylu organizace v ro-
ce 2014 jsme začali klást větší důraz na propa-
gaci. Bohužel vynaložené prostředky nepřinesly 
očekávaný efekt v podobě zvýšení návštěvnosti 
a nárůstu příjmů z akcí. V roce 2015 vykazova-
la organizace náklady ve výši 140 tis. Kč za tisk 
a 109 tis. za inzerci a zveřejnění, neboli nárůst 
o 226 % (tisk) a 134 % (inzerce) oproti pětileté-
mu průměru. Roční výsledek akcí je i přes to 
o 30 tis. horší než pětiletý průměr.

2) Náklady na materiály 
Nárůst nákladů na materiál souvisí především 
s nezbytnými investicemi do technického vybavení  
Kulturního centra Líšeň, p.o. V roce 2015 byly 

pořízeny nové notebooky, mikrofony, kabely 
a další technika na Dělňák. Investice přispěly 
ke zvýšení efektivity práce a zkvalitnění pracov-
ních podmínek. V absolutních číslech jsou ná-
klady na materiál v roce 2015 o 90 tis. Kč vyšší 
než průměr za období 2010 – 2014.

3) Stálý pokles příjmů z reklamy a výsledků akcí
Samy o sobě jsou akce Kulturního centra Lí-
šeň dlouhodobě prodělečné. Logicky to vyplývá 
z povahy příspěvkové organizace, jejíž činnost 
je dotována zřizovatelem. V průměru za pětile-
té období 2010 – 2014 je výsledek z akcí ztráta 
ve výši 190 tis. Kč ročně. Na tomto výsledku se 
významně podílejí tradiční líšeňské akce jako 
Ostatky, Dětský den, Hody a Líšeňské Vánoce,  
jejichž organizace vyžaduje značené finance, při-
čemž příjmy ze vstupného jsou minimální ane-
bo žádné. Na druhé straně velkorysé venkovní 
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akce se symbolickým anebo volným vstupem 
lákají stovky návštěvníků a tím se stávají zají-
mavými pro komerční firmy, které vyhledávají 
prezentaci. I přesto sehnat zadavatele reklamy 
je čím dále obtížnější. Příjmy z reklamy od ro-
ku 2010 proto stále klesají. Ke konci roku 2015 
byl výsledek akcí (výnosy – náklady) -220 tis. Kč, 
zatímco příjmy z reklamy tvořily pouze 132 tis. 
Kč. Celkový výsledek akcí v roce 2015
po započtení příjmů z reklamy je -88 tis. Kč. 

4) Nižší příspěvek od zřizovatele
Během posledních pěti let (2010 – 2014) obdrže-
lo Kulturní centrum Líšeň od svého zřizovatele 
Městské části Brno-Líšeň příspěvky v průměr-
né výši 3 370 tis. Kč ročně. V roce 2015 byl pří-
spěvek o 165 tis. nižší než pětiletý průměr. Tato 

skutečnost je posledním důvodem negativní-
ho výsledku roku 2015.

Na druhou stranu pozorujeme ve  
vývoji organizace tyto pozitivní trendy:

1) Trvalá tendence ke snížení mzdových nákladů
Za rok 2015 činily mzdové náklady 2 471 tis. Kč, 
což je o 87 tis. Kč méně než průměr za období 
2010 – 2014 (2 557 tis. Kč).

2) Zvýšení příjmů z kurzů a pronájmů
V roce 2015 jsme zaznamenali rekordní příjmy 
z pronájmů prostor (749 tis. Kč) čili téměř o 70 
% více než je pětiletý průměr (443 tis.). Důvo-
dy tohoto nárůstu jsou uvedeny výše v kapitole 
Pronájmy. Součet příjmů z pronájmů a kurzů byl 
v roce 2015 o 195 tis. vyšší než pětiletý průměr. 
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VIZE 2016
V roce 2016 se zaměříme na posílení pozitivních a vyrovnání negativních vývojových tren-
dů. Prioritou je dorovnat ztrátu z roku 2015. Budeme hledat efektivnější způsoby propa-
gace. Zaměříme se na hledání nových partnerů, ochotných podporovat aktivity Kulturního 
centra Líšeň. V roce 2016 nepočítáme se žádnými zásadnějšími investicemi do vybavení.
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Výkaz zisku a ztrát k 31.12. 2015

Účet NÁKLADY
celkem 
(tis. Kč)

%

501 Spotřeba materiálu 437 7,9 %

502 Spotřeba energie 228 4,1 %

503
Spotřeba ostatních ne-
skladovatelých dodávek

285 5,1%

504 Nákup zboží 2 0,0 %

50 Spotřebované nákupy 952 17,1 %

511 Opravy a udržování 11 0,2 %

513 Náklady na reprezentaci 9 0,2 %

518 Ostatní služby 1 895 34,1 %

51 Služby 1 915 34,4 %

521 Mzdové náklady 1 965 35,3 %

524 Zákonné sociální pojištění 428 7,7 %

525 Ostatní sociální pojištění 7 0,1 %

527 Zákonné sociální náklady 71 1,3 %

52 Osobní náklady 2 471 44,5 %

53 Daně a poplatky 3 0,1 %

54 Jiné provozní náklady 148 2,7 %

55
Odpisy, rezervy, komplex-
ní náklady příštích období 
a opravné položky

29 0,5 %

56 Finanční náklady 40 0,7 %

NÁKLADY CELKEM 5  559 100 %

Účet VÝNOSY
celkem 
(tis. Kč)

%

602 Tržby z prodeje služeb 1 339 24,5 %

603 Tržby z pronájmů 749 13,7 %

604 Tržby za zboží 6 0,1%

60
Tržby za vlastní výko-
ny a zboží

2 094 38,3 %

64 Jiné provozní výnosy 116 2,1 %

672001
Příspěvek na provoz 
od MČ

1 600 29,3 %

672002
Příspěvek na mzdy 
od MČ

1 600 29,3 %

672004 Jiné příspěvky 55 1,0 %

67 Příspěvky 3 255 59,6 %

VÝNOSY  CELKEM 5 465 100 %

Hospodářský výsledek:           - 94
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Účet AKTIVA Počáteční stav Obrat Koncový stav
01 Dlouhodobý nehmotný majetek 38 754 Kč 0 Kč 38 754 Kč
02 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný 3 941 817 Kč - 118 630 Kč 3 823 187 Kč
07 Oprávky k DDNM - 38 754 Kč 0 Kč 38 754 Kč
08 Oprávky k DDHM - 3 884 466 Kč 89 954 Kč - 3 794 512 Kč
11 Materiál 5 465 Kč - 5 465 Kč 0 Kč
13 Zboží 2 376 Kč - 365 Kč 2 010 Kč
24 Běžný účet 141 335 Kč - 138 819 Kč 2 515 Kč
26 Převody mezi finančními účty 46 497 Kč - 33 828 Kč 12 669 Kč
31 Pohledávky 378 429 Kč 10 017 Kč 388 446 Kč
33 Zúčtování se zaměstnanci a institucemi 314 560 Kč 0 Kč 314 560 Kč
38 Přechodné účty aktiv a pasiv 45 120 Kč 7 127 Kč 52 247 Kč

AKTIVA CELKEM 991 132 Kč - 190 010 Kč 801 122 Kč

Účet PASIVA Počáteční stav Obrat Koncový stav
32 Krátkodobé závazky z obchodního styku 37 250 Kč 166 340 Kč 203 590 Kč
33 Zúčtování se zaměstnanci a institucemi 199 133 Kč - 54 496 Kč 144 637 Kč
34 Zúčtování daní a dotací 34 826 Kč - 4 727 Kč 30 099 Kč
37 Jiné pohledávky a závazky 2 320 Kč - 9 064 Kč 11 387 Kč
38 Přechodné účty aktiv a pasív 405 382 Kč - 86 950 Kč 318 432 Kč
40 Jmění účetní jednotky 57 351 Kč - 28 676 Kč 28 675 Kč
41 Základní kapitál a kapitálové fondy 235 974 Kč - 77 499 Kč 158 475 Kč
43 Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 18 897 Kč - 18 897 Kč 0 Kč

PASIVA CELKEM 991 132 Kč - 95 840 Kč 895 292 Kč

Hospodářský výsledek:           - 94 170 Kč

Účetní rozvaha za období 1. 1. 2015 – 31. 12. 2015

Ekonomika



Ekonomika

PODĚKOVÁNÍ
7

Projekt VIA Líšeň – Spolu a zvlášť  
Autor fotografie: V. Dvorská 



46

Kulturní centrum Líšeň děkuje za finanční podporu v roce 2015 těmto partnerům:

Pálenická s.r.o.  
(Pálenice a moštárna Šlapanice)

V roce 2015 příjmy z reklamy tvořily 2 % všech příjmů naší organizace.

Za podporu v propagaci naších akcí děkujeme těmto organizacím:

7 Poděkování
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Děkujeme naším stálým líšeňským partnerům a kamarádům za spolupráci na akcích:

Děkujeme všem našim externím spolupracovníkům a partnerům.

Velký dík patří všem našim návštěvníkům, kteří nám svou  
přítomností dokazují, že to, co děláme, má smysl.

Za finanční podporu činnosti organizace děkujeme zřizovateli MČ Brno-Líšeň. Vedení děkuje týmu Kulturního centra Líšeň, který i přes finanční potíže celý rok 
věřil ve společné hodnoty a obětavě pracoval pro jejich uvedení k životu.

RC Pastelka
Salesko

NS Líšňáci
Klub seniorů Líšeň, z.s

CM Líšňáci

Soubor Stará Líšeň
Foto Líšeň, z.s.

         Líšeňské centrum obchodu a služeb 
Divadlo Líšeň 

portál vlisni.cz.
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