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1 Úvodní slovo
V okamžiku, kdy píšu tuto zprávu, je Kulturní centrum ztichlé, bez návštěvníků, bez
frekventantů, bez obecenstva.
Rok 2020 byl pro Kulturní centrum Líšeň v jeho téměř třicetileté historii rokem zcela
neobvyklým. Program roku 2020 byl naplánován do posledního detailu s přesahem až do
konce února. 2021. Stejné to bylo i v oblasti komerčních pronájmů, kde jsme měli tzv. „plný
dům“. V krátkém období začátkem roku v lednu a únoru jsme zrealizovali plánovaný
program, převážně plesy spolků a institucí a tradiční Ostatky. Následující jarní měsíce však
zůstalo Kulturní centrum Líšeň pro návštěvníky nedostupné.
Přesto jsme nepřestali pracovat na vylepšení služeb pro naše klienty, provedli jsme spoustu
oprav a administrativních činností. Pořídili jsme moderní technické vybavení do Dělňáku,
věnovali jsme se zlepšení propagace a zákaznického servisu. Velkou výzvou byla i digitalizace.
Neuskutečněné programy jsme přeplánovali do dalších období.
V krátkém období uvolnění pandemických omezení od června do začátku října jsme
zrealizovali vše, co bylo možné. Novinkou byl letní triptych koncertů na Dělňáku. Jako jediné
z mála městských částí v Brně jsme pořádali i hody.

2 Personální obsazení
V polovině června bylo ÚMČ Brno – Líšeň vypsáno výběrové řízení na funkci řádného ředitele
KCL. Přihlásilo se 8 zájemců. Z dvoukolového konkurzu v listopadu 2020 postoupili do užšího
výběru 4 uchazeči. Z nich výběrovou komisi nejvíce zaujal pan Michal Kročil, kterého
následně Rada městské části v prosinci 2020 potvrdila od 1. 3. 2021 ve funkci ředitele KCL.

3 Naše činnost
Činnost KCL probíhá převážně ve dvou budovách – Dělňák na Klajdovské 28 a na Kotlance na
Kotlanově 7. Kromě toho pořádáme akce i na zámku Belcredi, a to jak před zámkem, tak i
v obřadní síni a na zámecké zahradě. Využíváme i další vhodná místa v Líšni jako je pasáž
Kotlanka, Líšeňská rokle, prostor před radnicí, Mariánské údolí a další.
Samostatnou kapitolou je stav budov a technického vybavení Dělňáku a Kotlanky.
V rámci karantény došlo k celkové prohlídce a údržbě budov svěřených naší organizaci.
Na Kotlance byly vyměněny okenní tabule, zrcadla v Zrcadlovém sále, provedeny opravy
menšího rozsahu a kompletní úklid. Byla snaha znovu zpřístupnit obě atria pro pohybové i
klubové aktivity. V současné době není možné atria užívat, a to z důvodu nevhodných
podlahových krytin. Bohužel finanční situace vzniklá pandemií nového typu koronaviru
nedovolila kompletní výměnu podlah.
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Zahájili jsme realizaci nového informačního a propagačního systému na Kotlance.
Problematika byla pojata komplexně po funkční i grafické stránce. Grafik navrhl novou
vizuální podobu celé budovy. Realizována byla prioritně vnější část, a to přehledné označení
vstupů (Hlavní vstup, Baletní sál, Zrcadlový sál) a směrová cedule ve vstupních prostorách
Na Dělňáku měla být v dubnu zahájena revitalizace zahrady. Z pandemických důvodů došlo
k zpoždění zpracování projektové dokumentace a realizace začala až koncem listopadu 2020.
Revitalizace byla zahájena bouracími pracemi, následně bude vystavěno nové oplocení
pozemku, funkční prvky volnočasového a kulturního využití (podium, lavičky, pergola), sklad
rekvizit a vysazena nová zeleň. Celý prostor bude bezbariérový a přístupný novou vstupní
branou z ulice Klajdovské.

Obrázek 1: Ze studie revitalizace hřiště u Dělňáku
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3.1 Kulturní program
Ačkoliv Kulturní centrum Líšeň má zpravidla pestrý a rozmanitý kulturní program, v roce
2020 bohužel nebylo možné přes striktní vládní nařízení z důvodu šíření koronaviru všechny
domluvené akce realizovat. Protože však víme, že tato opatření nebudou navěky, většinu
akcí se nám podařilo přesunout do roku 2021, případně 2022. Věříme a doufáme, že se
široká veřejnost bude opět těšit bohatému a rozličnému kulturnímu programu, který spolu
s dalšími líšeňskými spolky a organizacemi do Líšně opět vrátí střípek života.

3.1.1 Běžný kulturní program
Začátek roku 2020 se jako každý rok
nesl v duchu plesů, které jsou velmi
oblíbenou součástí líšeňského
společenského života. Pořádají je
spolky, sportovní kluby, školy i
instituce. Pracovali jsme na výběru
co možná nejatraktivnějšího
programu, vybraných delikatesách
v občerstvení, pozvali jsme kvalitní
kapely a tanečníky. Přichystali jsme
kvalitní ozvučení a osvětlení jeviště i
sálu.
Plesovou sezónu 2020 otevřel ples
Líšeňského občanského spolku.
Účinkovaly kapely SW Band a Mira
Band, předtančení bylo v režii
taneční školy Danza, moderátorem
byl Viktor Janč.
Oblíbený Fotbalový ples pro
fanoušky SK Líšeň se také těšil
vyprodaným sálem. K tanci hrála
skupina Modul, taneční ukázky
provedl Taneční klub Stabil. Nechyběla oblíbená bohatá tombola. Fotbalisté a hosté se fotili
u fotostěny, kterou KCL pro tento účel nechalo vyrobit.
Vrcholem plesové sezóny na Dělňáku bývá Líšeňský ples. Na pódiu se tradičně vystřídaly dvě
tělesa – multižánrový orchestr KUF Band a známá rocková kapela Fire Balls. Své peníze jste
mohli roztočit ve Wine Casinu a fotit se u fotostěny s logem městské části nebo KCL.Taneční
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ukázky byly v provedení Danzy, ples moderoval Viktor Janč. Z plesů jsou reportáže a
fotografie, které jsou uloženy na webu i Facebooku Kulturního centra.
Do konce února se ještě uskutečnil Pivovarský ples. Plesy základních škol už se z důvodu
celostátní karantény nemohly uskutečnit.
Na seznamu byl také již tradiční cyklus Vážná hudba na zámku, který má své pravidelné
koncerty každý měsíc od října do dubna příštího roku. Z důvodu koronavirové krize skončila
posledním koncertem v únoru 2020.
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Ještě před pandemickou krizí se uskutečnilo z hlediska návštěvnosti mimořádně úspěšné
vystoupení Divadelního spolku Slavkov u Brna s představením Hrátky s čertem. Zároveň se
jednalo o poslední březnovou akci, kterou divák do léta v líšeňském Dělňáku mohl vidět.

Co už se naopak nestačilo uskutečnit, byly Velikonoce na Dělňáku, Pálení čarodějnic, Dětský
den nebo například koncert Hradišťanu & Jiřího Pavlici, u kterého pevně doufáme, že se
nám podaří najít náhradní termín.
Vládní uvolnění na přelomu prázdnin přinesla alespoň možnost rozloučení se se sezónou,
které proběhlo formou příjemného letního večera s oblíbenou Cimbálovou muzikou Líšňáci.
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O prázdninách jsme se v důsledku stávajících uvolňujících opatření vůči koronaviru rozhodli o
oživení letních programů, které se staly malou náhradou za předchozí zrušené akce.
K atmosféře letního počasí a za využití prostranství zahrady Dělňáku došlo k realizaci
prázdninového koncertního triptychu, kde jako první vystoupila kapela Neřež Trio (původně
Nerez spolu se Zuzanou Navarovou). Jako druhá se představila v Brně dobře známá kapela
Květy a triptych zakončila všestranná zpěvačka Gabriela Vermelho s Matějem Štěpánkem
svým komorním koncertem pojmenovaného Pod povrchem.
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Před opětovným uzavřením veškerého společenského života jsme ještě v polovině září stihli
uskutečnit pohádku O nafrněné vichřici Divadelního spolku Marvánek a na začátku října
divadelní představení Školy kouzel Pavla Kožíška.

Od této doby dále jsme již opět jen rušili, a to ať už se jednalo o koncert kapely Javory,
seniorskou zábavu, divácky velmi oblíbený hit Cimrman revival Sivice, pohádky pro děti,
koledování s Národopisným souborem Líšňáček nebo Líšeňské Vánoce ad.
Konec roku se tedy místo setkávání, stánků a oslav nesl ve znamení rodinného krbu,
vnitřního zklidnění a důvěry v lepší nový rok 2021.
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3.1.2 Tradiční líšeňské akce
KCL v současném pořadatelském standardu plní své poslání poskytnutím organizačního,
technického, propagačního a personálního zabezpečení při pořádání velkých tradičních
líšeňských akcích a tím pomáhá udržet místním spolkům lidové zvyky.

3.1.2.1

Ostatky
Předposlední únorovou sobotu se konaly
Líšeňské ostatky, které se v obnovené formě
konaly již po deváté.ve spolupráci
s Národopisným souborem Líšňáci a spolkem
Líšeň sobě. Pořadatelský tým se dále rozrostl o
ostatkovou kapelu, divadelní spolek Marvánek,
spolky Do tance s radostí a Pastelka. Ostatkům
předcházely dílny s možností vyrobit si vlastní
masku. Novinkou bylo uskutečnění odpoledního
programu na nádvoří zámku Belcredi s laskavým
svolením rodiny Belcredi, kde se návštěvníci
potěšili komentovanou zabijačkou, uměním
kováře a stánky s občerstvením. Na děti čekala
v obřadní síni zámku pohádka od divadelního
spolku Marvánek. Ostatky vyvrcholily Ostatkovou
zábavou na Dělňáku s hudebním doprovodem
Dechové hudby Pálavanka. Z ostatků byl pořízen
video záznam a fotografie, které jsou zveřejněny
na webu a Facebooku KCL.

3.1.2.2

Hody

Mimo očekávání se na podzim jako každý rok i přes nevlídné epidemiologické předpovědi
konaly Líšeňské hody, které byly v porovnání s ostatními městskými částmi a také dalšími
obcemi Jihomoravského kraje jednou z mála uskutečněných lidových akcí. Pro konání bylo
vybráno nádvoří zámku Belcredi, za což opět patří dík rodině Belcredi. Jednalo se vskutku o
nanejvýš úspěšnou akci, která přilákala rekordní počet návštěvníků, v níž se o hlavní hudební
doprovod postarala oblíbená Dechová hudba Šohajka.
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Tradičně Hodům předcházela předhodová zábava, na
které jsme přivítali kapelu Golden Delicious, zpěváka
Pekaře a třešničkou na dortu se stal očekávaný
koncert známé herečky a zpěvačky Bereniky
Kohoutové.
Hodovou zábavu ukončil nedělní koncert dnes již
legendární kapely Buty, která zahrála své největší hity
při plné kapacitě v líšeňském Dělňáku.
Hody v Líšni jsou velmi finančně náročný projekt, který
by se nemohl uskutečnit bez finanční podpory
Magistrátu města Brna, Městské části Brno Líšeň,
sponzorů a Kulturního centra Líšeň.
Fotografie a video z hodů jsou na webu a Facebooku
KCL.
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3.1.3 Projekty a spolupráce
V prostorách obřadní síně na zámku Belcredi pokračoval cyklus koncertů Vážná hudba na
zámku, která je společným projektem Kulturního centra Líšeň, Hudební fakulty JAMU a
Konzervatoře Brno.
V loňském roce proběhl ve spolupráci s Líšeňským pivovarem letní a podzimní Líšeňský pivní
festival s ochutnávkou 60 druhů piv ze 17 pivovarů se soutěžemi a koncertem Saville Row,
Supertesla, Bakama a PKT.
Galavečer tanečního klubu Stabil je show namíchaná z vystoupení malých tanečních nadějí,
účastníků tanečních kurzů a úspěšných tanečních párů.

ZUŠ Open (31. května 2020) – ZUŠ Antonína Doležala participuje na projektu Magdaleny
Kožené, ve kterém 420 ZUŠ po celé republice veřejně prezentuje svoji činnost a poslání. Akce
probíhá na hřišti a v prostorách Dělňáku Líšeň.
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3.2 Služby
Pro návštěvníky akcí KCL je možnost zakoupení vstupenek v COPY Centru na Jírové 10, přímo
na místě konání akce nebo prostřednictvím služby SMS Ticket. Dále na prodejních místech
TIC Brno a Indies v centru Brna (Panenská 1, Poštovská 2, Dům pánů z Lipé, nám. Svobody
17).

3.2.1 Kurzy
Volnočasové aktivity typu kurzů, klubů, setkání a přednášek probíhají převážně na Kotlance.
Umožňuje to zejména kapacitní a technické řešení včetně vhodného zázemí.
Programové období Kotlanky nekopíruje kalendářní rok, ale funguje dle roku školního.
Důvodem je přizpůsobení se poptávce po volnočasovém programu a časovým preferencím
cílových skupin. Programové období je tedy děleno stejně jako rok školní.
V 1. pololetí roku 2019 nabízela Kotlanka pouze tři kurzy:
•
•
•

Pondělní jóga
Čtvrteční jóga
Angličtina pro seniory ve 3 pokročilostí

Od nového školního roku 2019/2020 byla nabídka nově rozšířena o další tři kurzy, a to:
•
•
•

Cvičení pánevního dna
Zdravá záda – junioři
Angličtina pro seniory – 4 pokročilosti.

Návštěvnosti kurzů jsou zpracovány v samostatné tabulce v příloze č.3 této zprávy. Kapacita
kurzu se odvíjí od:
•
•

maximální kapacity daného cvičebního sálu a klubovny, tj. cca 30 osob (kurzy jógy)
charakterem kurzu, pokud vyžaduje individuální podporu je max. kapacita cca 10
osob (kurzy Pánevní dno, břicho, záda a Angličtina pro seniory.
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Tabulka čís. 1: Seznam kurzů provozovaných na Kotlance
Kurz
Pondělní jóga

Čtvrteční jóga

Pánevní dno,
břicho, záda

Zdravá záda –
junioři

Angličtina
pro seniory

Frekvence

Kurzovné

Cílová skupina

Poznámka

1x týdně,
pondělí od
17.00 do 17.45
hodin
15 lekcí/pololetí
1x týdně,
čtvrtek od 9.00
do 9.45 hodin
15 lekcí/
pololetí
1x týdně, středa
16.00 – 16.45
hodin
Kurz tvoří 10 ks
uzavřených
lekcí. Kurzy na
sebe
navazují.
1x týdně,
pondělí 16.00 –
16.45 hodin
Kurz tvoří 10 ks
uzavřených
lekcí. Kurzy na
sebe
navazují.
1x týdně 3 lekce
dle pokročilostí

1.600 Kč/ rok
900 Kč/ pololetí
80 Kč/ lekci

Veřejnost
15–99 let

1.600 Kč/ rok
900 Kč/ pololetí
80 Kč/ lekci

Veřejnost
15–99 let

Kurz je využíván
vzhledem k času
konání zejména
seniory.

1.200 Kč/ kurz

Ženy
v produktivním
věku a
seniorky

1.200 Kč/ kurz

Junioři
8–15 let

Omezená
kapacita 10
účastníků,
z důvodu
zvýšené
potřeby
individuální
podpory
Omezená
kapacita 10
účastníků,
z důvodu
zvýšené
potřeby
individual.
podpory

1.000 Kč/ kurz
Kurzy jsou
dotovány MMB

Senioři
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3.2.2 Kluby
Centrem klubových aktivit je budova Kotlanky, kde působí Seniorský klub Réva, Šachový klub,
Tarokový klub a Počítačová poradna.
Základní koncepční myšlenkou je jejich naprostá otevřenost veřejnosti. Vstup do klubů není
zpoplatněn ani není vázán registrací či jinou formou evidence účastníků. Samostatně se hradí
jednotlivé akce, kde vznikají centru vyšší náklady nebo je vyžadováno vstupné partnerskou
organizací. Jedná se zejména o úhradu vstupného na exkurze, procházky, hrazení zájezdu a
další.
Nabídku klubů využívají především senioři. Cílovou skupinou Seniorského klubu Réva a
Počítačové poradny je líšeňská seniorská veřejnost, ale oba další kluby nejsou nijak věkově
omezeny.
Činnost všech klubů byla v roce 2020 silně poznamenána pandemií nového typu koronaviru
SARS-CoV-2. Setkání klubů probíhalo pouze do vyhlášení nouzového stavu dne 12. března
2020. Vyhlášený nouzový stav, přijatá nařízení vlády, omezení pohybu a shromažďování osob
neumožnilo pořádní klubových akcí. Do konce školního roku 2019/2020, tj. do 30. 6. 2020, již
klubová činnost nebyla obnovena. V tomto období sice došlo k uvolnění opatření a bylo
povoleno shromažďování omezeného počtu osob ve vnitřních i venkovních prostorách, a to
za striktně daných epidemiologicko-hygienických podmínek. S cílem chránit nejzranitelnější
skupinu našich obyvatel, naše seniory, však již nedošlo k obnovení klubových aktivit.
Klubová činnost byla krátce zahájena v 1. pololetí školního roku 2020/2021, a to v září a říjnu,
kdy byly realizovány především tematické procházky, které představovaly nejnižší
epidemiologické riziko. U klubových aktivit provozovaných výhradně ve vnitřních prostorách
bylo striktně dbáno na dodržení epidemiologicko-hygienických opatření. Po vyhlášení druhé
vlny pandemie v říjnu 2020 a souvisejících vládních opatření, včetně nouzového stavu, byly
aktivity opětovně přerušeny a do konce roku již nebyly plánovány ani realizovány.

3.2.2.1

Seniorský klub Réva

Do klubových aktivit se může zapojit jakýkoliv senior, a to buď pravidelně nebo si vybírat
jednotlivé akce, které jej zaujmou.
Klub obecně nabízí široké spektrum aktivit:
•

Klubová pravidelná setkání
Náplní a cílem je vzájemné setkávání, sdílení zkušeností a získávání nových znalostí.
Jedná se především o různooborové přednášky. V lednu a únoru byly realizovány
přednášky na téma trénování paměti, péče o zrak, včetně lékařské kontroly, lékové
poradny ve spolupráci s brněnskou nemocnicí, telekomunikace a poštovních služeb.
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•
•

•

•

Exkurze, procházky a zájezdy
Exkurze a zájezdy v tomto roce nebyly realizovány. V září a říjnu proběhly procházky
s odbornými organizacemi po městě Brně, a to o brněnských hradbách, strašidlech a
brněnském hantecu.
Pohybové aktivity
Pravidelné rehabilitační a posilovací cvičení pro seniory bylo pro velký zájem a
přesahující kapacitu v lednu rozšířeno na 2 lekce týdně. Cvičení bylo poskytováno
zdarma. Cvičení probíhalo pouze v lednu, únoru a září. Během pandemických vln, i
přes krátkodobé povolení pohybových aktivit ve vnitřních prostorách, nebylo pro
cílenou ochranu seniorů realizováno.
Tvořivé dílničky
Většinově jsou vázány k periodickým svátkům (Vánoce, Velikonoce). V tomto roce
nebyla žádná dílnička realizována.

V roce 2015 byla poskytnuta dotace od Jihomoravského kraje na zahájení Projektu Réva, a to
ve výši 60 tis. Kč. Dotace byla použita na propagaci a nákup nového nábytku do klubovny.
Dotace byla vyúčtována v roce 2016 a kontrola správnosti proběhla v roce 2020. Vzhledem
ke kompletně chybnému vyúčtování dotace po stránce finanční, věcné i formální bylo nutné
provést její nové vyúčtování, doložení příslušných dokumentů a zpracování potřebných
zpráv. V případě pochybení by došlo ke správnímu odebrání dotace, tedy vrácení celé
finanční částky. Vedení centra ve spolupráci s poskytovatelem provedlo komplexní
přeúčtování dotace, doložilo potřebné dokumenty a zpracovalo závěrečnou zprávu i finanční
vyhodnocení. Dotace tak nebyla odebrána. Tato zkušenost současně vedla i k přehodnocení
stávajících principů zúčtování dotací v rámci centra.

3.2.2.2

Počítačová poradna

Individuální poradenství na přístroji klienta. Naše centrum nemá vlastní počítačové vybavení
pro kurz, proto je zvolena tato varianta podpory vzdělávání seniorů. Individuální poradenství
probíhá přímo na přístroji klienta. Cílem je naučit seniora pracovat s výpočetní technickou
nebo odstraňovat uživatelské bariéry. Stejně jako ostatní kluby byl i tento provozován jen
v několika měsících.

3.2.2.3

Šachový klub

Určen široké veřejnosti 15-99 let bez kladení nároku na pokročilost.

3.2.2.4

Tarokový klub

Jedná se o největší tarokový klub v naší republice. Klub jen omezeně přijímá další členy,
jedná se tedy o přátelské posezení zejména seniorů.
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Součástí klubu je pravidelný Tarokový turnaj, pořádaný 1x ročně. V letošním roce, stejně jako
jiné akce, nebyl uskutečněn.
Návštěvnosti klubů jsou zpracovány v samostatné tabulce. Vzhledem k tomu že není
evidována přesná docházka, je návštěvnost určena a zprůměrována na základě
kvalifikovaného odhadu jednotlivých vedoucích klubů.
Tabulky návštěvnosti najdete v příloze č. 3 této zprávy.

3.2.3 Pronájmy
Kulturní centrum poskytuje dlouhodobé i jednorázové zázemí líšeňským spolkům, školám,
organizacím, soukromým i podnikatelským subjektům.
Spolky podporujeme formou výpůjčky nebytových prostor uzavírané na 12 měsíců. Další
možností podpory je forma pronájmu za snížené nájemné. Uzavření smluv o výpůjčkách a
zvýhodněných pronájmech podléhá doporučení Kulturní komise Rady městské části BrnoLíšeň a schválením Rady městské části Brno-Líšeň. Bez tohoto souhlasu nelze s nemovitým
majetkem, který má naše organizace svěřený, tímto způsobem disponovat.
Naše organizace tedy přímo i přeneseně z Rady městské části Brno-Líšeň významně
podporuje celospolečensky i místně významné činnosti. Jedná se zejména o folklorní,
národopisné a divadelní spolky připomínající a obnovující historické tradice, zvyky, písně,
tance, pohádky a příběhy. Dále o podporu komunitního a společenského života Líšňáků, od
seniorů po děti z mateřských škol.
Smlouva o výpůjčce nebytových prostor v budově Dělňák je uzavřena s Národopisným
souborem Líšňáci, jehož součástí je i dětský Národopisný soubor Líšňáček a Cimbálová
muzika Líšňáci, Tanečním klubem Stabil, Divadelním spolkem Marvánek a Klubem seniorů
Brno-Líšeň, který má také zapůjčené prostory v budově Kotlanka, stejně jako Klub českých
turistů. Jednorázově jsou zapůjčovány prostory budov místním základním a mateřským
školám, základní umělecké škole a spolkům pořádajícím akce pro širokou veřejnost, např.
Rodinné centrum Pastelka, Brněnsko tančí a zpívá.
Snížené nájemné je poskytováno místním i cizím spolkům, které poskytují volnočasové
aktivity pro veřejnost nebo plní reprezentativní úlohu pro Líšeň. Na Kotlance takto prostory
užívá Středisko volného času Lužánky pro miniškolku Maceška a Jednota Orel. Na Dělňáku
jsou prostory nově poskytovány spolku Do tance s radostí a tradičnímu nájemci Tanečnímu
klubu Stabil a dále jednorázové pronájmy pro společenské akce a plesy místních základních a
mateřských škol, Základní umělecké škole, spolkům (Líšeňský občanský spolek, Jednota Orel,
Rodinné centrum Pastelka, Skauti a další). Funkci reprezentativní plní např. soutěž Grand Prix
Fitness, pěvecké a taneční soutěže.
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Většinu pronájmů našich nebytových prostor tvoří komerční nájemci, kteří poskytují
volnočasové služby zejména v oblasti pohybových a vzdělávacích aktivit pro děti i dospělé.
Dělňák je hojně pronajímán pro firemní a společenské akce.
Jednorázové pronájmy Dělňáku (komerční i zvýhodněné) za rok 2020 klesly oproti roku 2019
o více než 2/3. Stejně tak výnosy z opakovaných a jednorázových pronájmů nebytových
prostor budovy Kotlanka. V souladu s vládními programy a rozhodnutím Rady městské části
Brno-Líšeň naše organizace poskytovala slevy z nájemného v souvislosti s dotačním
programem Covid Nájemné. Přehled najdete v tabulce v příloze výroční zprávy Srovnání
pronájmu za rok 2019 a 2020.
Ačkoliv nasmlouvané komerční pronájmy vyčerpali možnou časovou kapacitu budovy Dělňák
na celý rok, v první ani druhé vlně pandemie je nebylo možné v celém rozsahu realizovat.
Jednalo se o období březen až květen a dále říjen a ž prosinec roku 2020. Zcela zrušeny byly
plesy, pěvecké a taneční soutěže, zábavy, firemní a soukromé akce.

3.3 Administrativa
V letošním roce byla sezóna silně dotčena pandemií nového typu koronaviru SARS-CoV-2.
Vyhlášený nouzový stav, přijatá nařízení vlády, omezení pohybu a shromažďování osob,
dodržování epidemiologicko-hygienických opatření zakázala nebo výrazně omezila podnikání
v oblasti kultury i realit.
V rámci co nejzodpovědnějšího zajištění hygienicko-epidemiologických opatření naše
organizace poskytla všem návštěvníkům Kotlanky i svým nájemcům hygienické pomůcky nad
rámec svých povinností. Jedná se zejména o dezinfekci na ruce, povrchy, papírové utěrky a
jednorázové rukavice. Tyto byly volně k dispozici jak na WC a vstupů do budovy, tak ve všech
jejích jednotlivých prostorách (cvičební sály, šatny, klubovna, učebna, kuchyňka). Navýšení
úklidu nebytových prostor a jejich doplnění o dezinfekční složku bylo samozřejmostí.
Pandemie nově vyvolala i dočasnou změnu či aktualizaci provozního řádu a užívání
nebytových prostor. Mimo vydání nových provozních podmínek byly i budovy řádně
označeny informačními cedulemi o vládních opatřeních souvisejících s hygienou a pohybem
osob ve vnitřních prostorách budov. Současně byl vydán příkaz ředitelky organizace k zákazu
konzumace alkoholu a potravin v budovách a zákaz užívání kuchyňky.
Působení příspěvkových organizací zřízených Městskou částí Brno-Líšeň se řídí platným
dokumentem, který jasně vymezuje vztahy, kompetence, povinnosti, postupy a komunikaci
mezi organizací a zřizovatelem. V rámci strategického managementu byl podán ředitelkou
centra návrh zřizovateli, kterého zastupuje Rada městské části Brno-Líšeň, na úpravu tohoto
dokumentu. Návrh spočíval ve zjednodušení celkové administrativy a lhůt souvisejících
s realizací výpůjček nebytových prostor. Návrh byl Radou přijat a došlo tak ke zjednodušení
administrativy uzavírání smluv o výpůjčce.
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V rámci digitalizace administrativy spojené s žádostmi o pronájem nebo výpůjčku našich
prostor a zvýšení transparentnosti našich služeb v této oblasti jsme vyhotovili a zveřejnili na
webových stránkách:
•

•
•

•
•

Ceník technických prací a služeb souvisejících s pronájmem a výpůjčkou našich
prostor. Samozřejmostí je odborné poradenství v technických záležitostech a
vhodného využití techniky, např. osvětlení, ozvučení atd.
Ceník poskytovaných informací dle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu
k informací, který byl aktualizován a přizpůsoben současným potřebám.
Elektronický formulář žádosti o pronájem nebo výpůjčku našich prostor, který je
volně přístupný na našem webu. V rámci snahy o poskytování komplexních informací
pro zájemce o pronájem či výpůjčku jsou všechny informace týkající se budov a
možností pronájmu a výpůjčky přístupné a centralizované na jednom místě.
Elektronická přihláška do kurzů je volně ke stažení na našem webu u nabídky
volnočasových aktivit.
Elektronický kalendář akcí a obsazenosti budov, který současně slouží i jako základní
orientační bod o využití budov a nabízeném volnočasovém programu.

3.3.1 Kontroly orgánů státní správy
Procesní postupy a administrativa úspěšně prošla kontrolou České správy sociálního
zabezpečení, a to v oblasti pracovního práva i zákonných odvodů.
V únoru 2020 byla zahájena kontrola vyúčtování dotace z roku 2015 poskytnuté
Jihomoravským krajem na Projekt Réva. Více informací je uvedeno v sekci Kluby.
V listopadu 2020 proběhla pravidelná kontrola Magistrátu města Brna ve věci archiválií a
skartace dokumentů. V rámci zpracování podkladů pro Archiv města Brna došlo k revizi a
započala revitalizace procesních kroků a podoby archivu organizace, která bude dokončena
v 1. pololetí roku 2021.

3.3.2 Interní kontroly a školení
Počátkem roku proběhlo pravidelné školení řidičů a dále školení zaměstnanců a vedení
centra v oblasti požární ochrany a bezpečnosti práce dle zákona.
V rámci interních pravidel jsou nastaveny pravidelné revize elektroinstalace,
elektrospotřebičů, zabezpečovacího systému, plynových spotřebičů včetně spalinových cest
a kontroly dalších zařízení dle předpisů.
V rámci pravidelných inventur movitého majetku v obou budovách došlo k likvidaci
nepotřebného majetku. Jednalo se zejména o zastaralou výpočetní techniku pořízenou do
roku 2012, která již neodpovídala současných technických a uživatelským požadavkům,
případně o zařízení, která již nebyla funkční a jejich oprava nebo aktualizace byla nemožná
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nebo nerentabilní. Tyto skutečnosti se u majetku vyšší pořizovací hodnoty potvrdili
vypracování znaleckého posudku.
Při komplexním review hospodaření organizace s cílem snížení nákladů, zajištění ekonomické
stability organizace a efektivního hospodaření byly vypovězeny nebo došlo k úpravě smluv
s dodavateli, např. T-Mobil. Ve spolupráci s ÚMČ Brno-Líšeň byla aktualizována pojistná
smlouva nemovitého majetku.

4 Propagace
4.1 Plakáty
Osvědčenou praxí je realizace a tisk měsíčních programových plakátů. Plakáty jsou roznášeny
a umísťovány na reklamní panely vlastněné naší organizací v prostoru městské části, dále do
prostor budovy Úřadu městské části Brno-Líšeň a partnerských organizací.
Dále jsou plakáty vyvěšovány na nástěnkách a reklamních plochách v našich budovách.
V budově Kotlanka byla v listopadu 2020 zahájena revitalizace nástěnek, která je součástí
změny celého organizačního a reklamního označení budovy. Realizovány byly jen
nejzákladnější body celého záměru a bylo nastoleno provizorní řešení. Mimo finančních
důvodů také chceme v této věci ponechat dostatečný rozhodovací, organizační i umělecký
prostor budoucímu řediteli centra, který nastoupí začátkem roku 2021.
Na všechny významnější akce jsou připravovány i samostatné plakáty. Jedná se o divadla,
koncerty, pohádky, ale zejména o tradiční a folklorní akce jako jsou Ostatky a Líšeňské hody.
Mimo naše standardní reklamní plochy jsou tyto plakáty umísťovány na plakátovacích
plochách společnosti Rengl. Využívají se i speciální Citylighty na vybraných zastávkách.
Nezastupitelnou reklamou na všechny akce KCL je dvoustrana v Líšeňských novinách pod
názvem „Kam v Líšni“. Zde jsou zasílány komplexní informace o našich akcích. Celkové
organizační, vizuální i obsahové informace této rubriky jsou v kompetenci Komise pro
Líšeňské noviny Rady městské části Brno-Líšeň.

4.2 Videa a fotografie
V roce 2020 jsme pro zlepšení prezentace naší organizace začali využívat profesionálních
služeb v oblasti natáčení videa a pořizování fotografií. Reportáže z významných akcích jako
Líšeňské hody, Ostatky a Líšeňský ples jsou zveřejněny na našich webových stránkách a
Facebooku.
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4.3 Fotostěny
Pro zviditelnění pořadatelů a našich partnerů jsme nechali v budově Dělňák vyrobit fotostěny
s logy naší organizace, Městské části Brno-Líšeň a našich partnerů, např. SK Líšeň.

4.4 Webové stránky a Facebook
Obsah a grafická úprava obou informačních médií se v podstatě nezměnily, v komunikaci
s veřejností jsme uplatnili vše, co se v roce 2019 nově zavedlo a v praxi osvědčilo.
V souvislosti s nouzovým stavem jsme průběžně a srozumitelně publikovali nezbytné změny
v aktivitách KC Líšeň i naše interní protiepidemiologická a hygienická opatření. To
nepochybně přispělo k tomu, že veřejnost naše opatření chápala a respektovala.
Od poloviny září do koce roku 2020 jsme museli řešit opakované mnohadenní výpadky
dostupnosti našeho webu. Příčina byla na straně poskytovatele webhostingu, který nám
neposkytoval potřebnou pomoc ani informace. Kontakt s veřejností se nám ale dařilo
udržovat prostřednictvím Facebooku.
Abychom podobným selháním pro rok 2021 předešli, připravili jsme u jiného renomovaného
poskytovatele webhostingu záložní verzi webu, kterou souběžně s původními stránkami
aktualizujeme. Zároveň jsme zásadně přebudovali grafickou podobu webu a doufáme, že
veřejnost jeho výraznější vzhled a přehlednost ocení. Přechod k jinému poskytovateli
webhostingu a k nové grafické tváři webu byl připraven pro rozhodnutí v novém školním
roce.

5 Ekonomika
Ekonomika Kulturního centra Líšeň, p.o., byla v roce 2020 ovlivněna pandemickou krizí a
s tím spojenými restrikcemi. Organizace samozřejmě respektovala všechna vládní nařízení
týkající se provozu zařízení tohoto typu.
Jak je popsáno v předchozích kapitolách této výroční zprávy, byla činnost KCL v obou
koranovirových vlnách, jarní i podzimní, významně paralyzována. Je známo, že většina
frekventantů kurzů pořádaných na Kotlance patří do zvlášť ohrožené skupiny obyvatel
starších 65 let.
V kritických jarních měsících – březnu, dubnu a květnu se nemohly uskutečnit dva plánované
plesy, čtyři velké venkovní akce, atraktivní koncert, tři divadelní představení, ani beseda
k 75.výročí osvobození Brna.
Obdobná situace nastala na podzim 2020 v měsících říjnu, listopadu a prosinci, kdy se
nerealizovala pozimní část plánovaného programu – tři divadelní představení, dvě taneční
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zábavy, vánoční koncert, dvě velké vánoční venkovní akce a v neposlední řadě ani
Silvestrovský pochod.
Zrušeny musely být i všechny komerční pronájmy, které tvoří podstatnou část výnosů KCL.
Mimořádné výdaje si vyžádaly opravy a údržba obou budov. Pro obě pracoviště, Dělňák i
Kotlanku, se musely nakoupit nutné dezinfekční a hygienické prostředky.
Přesto se podařilo udržet ekonomiku roku 2020 v černých číslech.
Výsledovka a rozvaha i výkaz zisku a ztrát najdete v přílohách č.1 a 2 této zprávy.

6 Vize
Hlavním posláním Kulturního centra Líšeň je poskytovat volnočasové aktivity a základní
kulturní vyžití pro nejširší líšeňskou veřejnost bez rozdílu věku. Chceme zachovat místní
tradice, spolupracovat se spolky, ale i přinášet kvalitní a pestrou nabídku programů
současných umělců na celostátní úrovni.
V roce 2021 budeme nadále partnerem místních spolků a organizací. Budeme pořádat
vzdělávací kurzy a přednášky. Přízeň účastníků kurzů a návštěvníků naších akcí je po nás
velmi inspirativní.
V současnosti, během pandemické krize, máme pocit neúplnosti. Doufáme, že tato situace již
nebude trvat dlouho a příští výroční zpráva bude plná fotografií a informací o uskutečněném
programu.
Našim návštěvníkům přeji, aby se scházeli v důstojných prostorách Kulturního centra, které
odpovídají standardu 21.století.
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7 Poděkování
Nejprve mi dovolte poděkovat zřizovateli, Městské části Brno-Líšeň, bez jehož podpory se
Kulturní centrum Líšeň, p.o., neobejde.
Dále chci poděkovat svým nejbližším spolupracovníkům, kteří mi byli během mého téměř
dvouletého působení jako pověřené ředitelky KCL velkou oporou – především
Silvii Dražanové, Ladislavu Škraňkovi, Denise Sobolové, Josefu Kšicovi, Filipu Tomanovi,
Radku Škubalovi, Katce Škubalové, Rudolfu Škubalovi.
Dík patří také brigádníkům Kulturního centra Líšeň za jejich obětavost, nasazení a dobré
nápady při realizaci akcí. Další dík patří všem spolupořadatelům, spolkům a dalším
spolupracovníkům.
Za připomínky a feedback děkujeme návštěvníkům akcí, je to pro naši činnost velmi
inspirativní.
Za finanční podporu děkujeme našim partnerům. Díky nim jsme mohli v takové kvalitě
uspořádat nejvýznamnější akce roku 2020 jako jsou Líšeňský ples a hody.
Loga sponzorů jsou uvedena v příloze č. 7 této zprávy.
Věřím, že příští výroční zpráva již bude zaplněna zprávami a fotografiemi o uskutečněných
akcích pro diváky a občany Líšně.
Ing. Eva Svobodová
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Přílohy
1. Finanční rozvaha k 31. 12. 2020
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2. Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2020
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3. Návštěvnost akcí pořádaných Kulturním centrem Líšeň
Návštěvnost akcí pořádaných Kulturním centrem Líšeň, p.o.
Název

Typ akce

Datum
konání

Místo konání

Návštěvnost
(účastníci)

Poznámka

Ples Líšeňského občanského
spolku

ples

18.01.2020

Dělňák, Klajdovská 28,
Brno-Líšeň

82

Participace na akci, technické
a organizační zajištění

Fotbalový ples

ples

25.01.2020

Dělňák, Klajdovská 28,
Brno-Líšeň

125

Líšeňský ples

ples

08.02.2020

Dělňák, Klajdovská 28,
Brno-Líšeň

289

13.02.2020

Zámek Belcredi,
Pohankova ul. BrnoLíšeň

35

tradiční akce

22.02.2020

Nám. Karla IV., zámek
Belcredi, Pohankova ul.,
Brno-Líšeň

2000

Akce bez vstupného –
návštěvnost určena
kvalifikovaným odhadem

Ostatková zábava

taneční
zábava

22.02.2020

Dělňák, Klajdovská 28,
Brno-Líšeň

162

Pořadatelé a účinkující vstup
zdarma.

Hrátky s čertem, Divadelní
spolek Slavkov u Brna

divadlo

08.03.2020

Dělňák, Klajdovská 28,
Brno-Líšeň

125

Posezení u Cimbálu

koncert

26.04.2020

Dělňák, Klajdovská 28,
Brno-Líšeň

35

Vážná hudba na zámku

Ostatky

cyklus
koncertů

Akce bez vstupného –
návštěvnost určena
kvalifikovaným odhadem
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Návštěvnost akcí pořádaných Kulturním centrem Líšeň, p.o.
Typ akce

Datum
konání

Místo konání

Návštěvnost
(účastníci)

Neřež Trio

koncert

17.07.2020

Dělňák, Klajdovská 28,
Brno-Líšeň

37

Květy

koncert

03.07.2020

Dělňák, Klajdovská 28,
Brno-Líšeň

46

Gabriela Vermalino

koncert

14.08.2020

Dělňák, Klajdovská 28,
Brno-Líšeň

2

tradiční akce

04.09.2020

nám. Karla IV., BrnoLíšeň

350

koncert

04.09.2020

Zámek Belcredi,
Pohankova ul. BrnoLíšeň

734

05.09.2020

Nám. Karla IV., zámek
Belcredi, Pohankova ul.,
Brno-Líšeň

Název

Stavění Máje

Předhodová zábava

Líšeňské hody

tradiční akce

Hodová zábava

taneční
zábava

05.09.2020

Buty

koncert

06.09.2020

Zámek Belcredi,
Pohankova ul. BrnoLíšeň
Zámek Belcredi,
Pohankova ul. BrnoLíšeň

3500

Poznámka

Akce bez vstupného –
návštěvnost určena
kvalifikovaným odhadem

Akce bez vstupného –
návštěvnost určena
kvalifikovaným odhadem

1155

187
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Návštěvnost akcí pořádaných Kulturním centrem Líšeň, p.o.
Název

Typ akce

Datum
konání

Místo konání

Návštěvnost
(účastníci)

O nafrněné vichřici, Divadlo
Marvánek

pohádka

13.09.2020

Dělňák, Klajdovská 28,
Brno-Líšeň

70

akce

19.09.2020

Kostelíček, Brno-Líšeň

divadlo

03.10.2020

Dělňák, Klajdovská 28,
Brno-Líšeň

Slavnosti rodiny,
LS Divočina
Škola kouzel Pavla Kožíška

NÁVŠTĚVNOST CELKEM

Poznámka

Participace na akci –
technické zajištění
25

8 959
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Návštěvnost kurzů, kroužků, klubových a seniorských aktivit organizovaných Kulturním centrem Líšeň, p.o.
NÁVŠTĚVNOST – POČET OSOB ZA DANÉ OBDOBÍ
1. pololetí 2019/2020
AKTIVITA

LEDEN
POČET LEKCÍ

2. pololetí 2019/2020
ÚNOR

BŘEZEN

DUBE
N

KVĚTE
N

1. pololetí 2020/2021
ČERVE
N

NÁVŠTĚVNOST

POČET LEKCÍ

NÁVŠTĚVNOST

ZÁŘ ŘÍJE
Í
N
POČET
LEKCÍ

LISTOPA
D

PROSINE
C

CELKEM ZA ROK
2020

NÁVŠTĚVNOST

KURZY – KOTLANKA Líšeň, Kotlanova 7
Pondělní jóga

4

88

21

273

5

40

401

Čtvrteční jóga

4

45

25

225

7

42

312

Pánevní dno, břicho, záda

4

48

25

275

Zdravá záda – junioři

4

48

21

336

3

54

438

AJ pro seniory,4 stupně

16

640

72

2 232

56

1 008

3 880

CELKEM

32

869

164

3 341

71

1 144

5 621

323

KLUBY – KOTLANKA Líšeň, Kotlanova 7
Šachový klub

4

32

6

48

80

Tarokový klub

4

112

14

392

6

168

672

Klubové setkání

4

100

6

150

4

40

290

Rehabilitační cvičení - 2 lekce

4

80

20

120

7

70

270

Počítačová poradna

2

12

10

36

7

42

90

CELKEM

18

336

56

746

24

320

1 402

Seniorský klub Réva
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Návštěvnost kurzů, kroužků, klubových a seniorských aktivit organizovaných Kulturním centrem Líšeň, p.o.
CELKEM NÁVŠTĚVNOST

50

Průměrná měsíční návštěvnost Kotlanky

NÁVŠTĚVNOST CELKEM

1 205

220

4 087

95

1 464

7 023
702

7 023
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4. Náklady a výnosy z akcí v roce 2020
Souhrn
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5. Přehled nákladů a výnosů k 31. 12. 2020
Položka rozpočtu
Výnosy celkem (účt. třída 6)

HLAVNÍ ČINNOST

DOPLŇKOVÁ ČINNOST

4 609

537

Výnosy z vlastních výkonů a zboží (účty účt. skupiny 60)

685

537

Ostatní výnosy (účty účt. skupiny 64)

107

z toho:

Finanční výnosy (účty účt. skupiny 66)
Výnosy z transferů (syntetický účet 672)

3 817

z toho:
Příspěvek a dotace od zřizovatele

3 817

Příspěvek a dotace ze státního rozpočtu
Příspěvek a dotace od ostatních subjektů
Náklady celkem (účt. třída 5)

4 565

535

Spotřeba materiálu (syntetický účet 501)

247

31

Spotřeba energie (syntetické účty 502-503)

368

112

z toho:

Prodané zboží (syntetický účet 504)
Opravy a udržování (syntetický účet 511)

112

Cestovné (syntetický účet 512)
Náklady na reprezentaci (syntetický účet 513)
Služby (syntetický účet 518)

2
1 823

309

1525

72

z toho: Náklady na platy

722

33

Sociální pojištění a sociální náklady (syntetické účty 524-528)

271

11

Mzdové náklady (syntetický účet 521)

Daně a poplatky (účty účt. skupiny 53)

2

Smluvní pokuty a úroky z prodlení (účty účt. skupiny 54)
Odpisy dlouhodobého majetku (syntetický účet 551)
Finanční náklady (účty účt. skupiny 56)

2
57

Daň z příjmů (účty účt. skupiny 59)
Ostatní náklady z činnosti (syntetický účet 549)
Výsledek hospodaření

156
44
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6. Popis a výnosy doplňkové činnosti
DOPLŇKOVÁ ČINNOST
Výnosy z pronájmu
nebytových prostor –
KOTLANKA
Výnosy z pronájmu
nebytových prostor –
DĚLŇÁK

Výnosy z prodej služeb –
technické služby

Výnosy z prodej služeb –
reklamní služby

Výnosy z prodej služeb –
přeúčtování energií

CELKEM

POPIS
Pronájem nebytových prostor –
KOTLANKA Líšeň, Kotlanova 7. Jedná
se o dlouhodobé, opakované a
jednorázové pronájmy.
Pronájem nebytových prostor –
DĚLŇÁK Líšeň, Klajdovská 28. Jedná
se o dlouhodobé, opakované a
jednorázové pronájmy.
Technické a dispoziční zajištění
pronájmů a výpůjček – např.
příprava složitějších dispozic
mobiliáře, nasvětlení jeviště,
ozvučení, poskytnuté ubrusů apod.
Reklamní služby poskytnuté
partnerům, a to prakticky výhradně
během velkých líšeňských akcí
Přeúčtování energií – jedná se o
přeúčtování energií nájemcům
nebytových prostor, kteří mají
smluvní vztah s MČ Brno-Líšeň,
avšak nemají vlastní samostatné
připojení k distribuci el. energie.

VÝNOS

239 433

114 173

1 652,89

174 132,23

8 000

537 391,12
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7. Náš zřizovatel a partneři
Kulturní centrum Líšeň děkuje především zřizovateli, městské části Brno – Líšeň za podporu. Další dík patří všem spolupořadatelům, partnerům
akcí, spolkům a ostatním spolupracovníkům.
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