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Úvodní slovo ředitele
V době, kdy jsem začal psát text této výroční zprávy, uplynul právě jeden rok od mého
nástupu na pozici ředitele Kulturního centra Líšeň. Když se mě občas někdo zeptá, jaký ten
rok byl, po pravdě odpovídám, že pestrý a náročný. Do KCL jsem přišel 1. března 2021, tedy
v době, kdy byla celá společnost v karanténě, a zůstalo to tak ještě téměř další tři měsíce. Za
tu dobu jsem měl příležitost seznámit se s chodem organizace, provozem obou budov,
Kotlanky a Dělňáku, se zaměstnanci i externími spolupracovníky a partnery. Nemožnost
nabízet živou kulturu jsem se snažil kompenzovat aktivitami na webu KCL, o nichž píšu
podrobněji na dalších stránkách. A pak přišel 23. květen a s ním vytoužená první akce –
spoluúčast na II. Líšeňském rodinném festivalu pořádaném RC Jasmínka. Jaká to byla radost
opět vidět a slyšet živé vystoupení písničkářky s kytarou, malých tanečnic a tanečníků či
divadla pro děti! Potom už to šlo ráz na ráz: velkorysá dramaturgie Dětského dne, na němž
se podílela téměř dvacítka organizací, obnovení tradičních večerů s cimbálovou muzikou
Líšňáci, zahájení činnosti kurzů a klubů na Kotlance, první fotografická výstava na Dělňáku,
série zajímavých prázdninových programů, dlouhá a pečlivá příprava Líšeňských hodů 2021
se závěrečným třídenním hodovým maratonem. Na podzim pak obnovení cyklu koncertů
s mírně pozměněným názvem Klasická hudba na zámku, několik divadelních představení pro
děti i dospělé s potěšující návštěvností a prosincové pohlazení po duši v podobě vánočního
koncertu Javorů. Ke konci roku přišel opět smutek a rozmrzelost, protože nezbývalo než
zrušit některé tradiční programy, jako třeba Líšeňské Vánoce či Silvestrovský pochod.
Rok 2021 byl pro Kulturní centrum Líšeň skutečně pestrý a náročný. Za všemi
vyjmenovanými programy (včetně těch, které jsem nezmínil) se skrývá práce desítek lidí
nejrůznějších profesí. Všem bych rád poděkoval. Na prvním místě kolegyním a kolegům
z Kulturního centra Líšeň, ať už pracovali na pozici administrativní, produkční, technické,
ekonomické, nebo jako lektoři či brigádníci. Poděkování za podporu patří zřizovateli, MČ
Brno-Líšeň, členům rady, zastupitelstva i úředníkům, a to především těm, kteří mají KCL
takříkajíc v popisu své práce. Za spolupráci a inspiraci děkuji všem členům spolků,
uměleckých souborů a dalších organizací, jejichž zásluhou je líšeňská kultura skutečně
bohatá a živá. Speciální dík patří rodině Belcredi za poskytnutí prostor jejich zámku
k pořádání klíčových akcí roku 2021 − Líšeňských hodů, festivalu Ibérica, koncertu zpěváka
Petra Bendeho a cyklu Klasická hudba na zámku. A konečně děkuji všem umělcům,
hudebníkům, divadelníkům, tanečníkům, malířům a fotografům, kteří přispěli k líšeňské
kulturní nabídce loňského roku. Děkuji jim, že přinášejí do našich životů zkoušených
těžkostmi radost, křehkost, poezii, možnost spočinout v tajemném a kouzelném světě
umění. A zejména že nám přinášejí naději!
Přeji Vám mnoho radosti a naděje při setkávání na dalších programech Kulturního centra
Líšeň.
PhDr. Michal Kročil
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1 Zhodnocení roku 2021
Rok 2021 nebyl z hlediska činnosti Kulturního centra Líšeň rokem jednoduchým, jak bylo
řečeno v úvodu této zprávy. Přispělo k tomu více okolností, z nichž pochopitelně
nejvýznamnější byla celosvětová pandemie covidu a s ní související opatření, která se navíc
často měnila. Z hlediska pořadatele kulturních a společenských akcí to znamenalo, že
podstatnou část roku nebylo možné hlavní činnost vyvíjet vůbec, protože byl vyhlášen
lockdown. Když došlo později k uvolnění, komplikace tím zcela nezmizely. Bylo potřeba
průběžně pečlivě sledovat změny v jednotlivých opatřeních a aplikovat je do každodenního
provozu v pořádání kulturních akcí, kurzů a činnosti klubů. Pandemie s sebou přinesla takové
nepříjemné jevy jako výrazné snížení návštěvnosti jednotlivých akcí, změnu strategie diváků
při nákupu vstupenek v předprodeji, resp. dlouhodobého předplatného kurzů, časté přesuny
termínů akcí způsobené karanténou či izolací interpretů/lektorů nebo zpřísněním
hygienických opatření. Návštěvnost několika podzimních akcí ovlivnilo to, že se jich nemohli
zúčastnit neočkovaní diváci. Všechny uvedené skutečnosti komplikovaly už tak dost
náročnou produkční, organizační a administrativní činnost související s pořádáním kulturních
programů. Na druhé straně jistou výhodu představovala zkušenost s činností KCL v době
pandemie z roku 2020. V tomto roce a až do konce února roku 2021 působila ve funkci
pověřené ředitelky KCL Ing. Eva Svobodová: „Také na začátku roku 2021 byla pro Líšňáky na
Dělňáku připravena bohatá nabídku plesů. Pracovali jsme na co nejatraktivnějším programu,
vybraných delikatesách v občerstvení, pozvali jsme kvalitní kapely. To je však možné
realizovat jen bez roušek, bez omezení počtu lidí u stolů, se zpěvem a tancem. Vzhledem
k vládním epidemiologickým opatřením jsme byli nuceni plesovou sezónu 2021 zrušit. Týkalo
se to plesu fotbalistů, plesu LOS, Líšeňského plesu, plesu základních škol Novolíšeňská a
Masarova, Pivovarského plesu a dalších.“
Po příchodu nového ředitele v březnu 2021 karanténa stále trvala, aktivita KCL byla proto
přenesena na webové stránky. Vznikly zde nové rubriky: Jak se nám žije (anketa mezi
líšeňskými soubory, spolky a dalšími organizacemi dokumentující jejich činnost v době
karantény), Líšeň je líheň (rozhovory s líšeňskými osobnostmi, první díl byl natočen
s hudebníky manželi Štruncovými), Oslavy a svátky (připomenutí tradičních svátků a obyčejů
formou fotografií či videí z minulých let) a Počítačová poradna (IT poradenství a podpora na
dálku určená především seniorům, ale nejen jim).
Po uvolnění opatření na konci května zahájilo KCL v nejbližších možných termínech svou
hlavní i doplňkovou činnost – kulturní nabídku obyvatelům Líšně, provoz kurzů a klubů a
pronájem prostor jiným subjektům. Lidé si začali zvykat, že mohou opět navštívit koncert,
výstavu či divadlo, že si mohou jít zacvičit nebo rozšířit své znalosti cizího jazyka. Nájemci
začali opět využívat možnost pronajmout si prostory na Dělňáku či Kotlance. Po
několikaměsíčním půstu nabídla dramaturgie KCL divákům příležitost navštívit zajímavé
kulturní programy i v letních měsících. Opravdovým vrcholem posunuté kulturní sezony se
staly Líšeňské hody 2021, které nabídly zajímavý třídenní program a přilákaly velké množství
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diváků. Činnost KCL pokračovala bez výraznějšího omezení téměř do konce roku, redukce
nastala až v prosinci, kdy musely být zrušeny některé naplánované akce (Líšeňské Vánoce,
poslechový večer Back to Old School, rozsvěcení vánočního stromu a Silvestrovský pochod).

Hospodaření organizace
Účetní rok 2021 skončil v KCL s kladným výsledkem hospodaření. Ve srovnání s lety před
začátkem pandemie bylo však hospodaření organizace ve znamení velkých výkyvů
a turbulencí a značných rozdílů mezi jednotlivými čtvrtletími. Vše se pochopitelně odvíjelo od
toho, zda organizace pracovala ve standardním, či omezeném režimu. Úplný lockdown
znamenal pro KCL na jedné straně úsporu prostředků za neuskutečněné neziskové programy,
na druhé straně i značnou ztrátu příjmů z vedlejší činnosti, zejména z nájmů. Zvlášť
negativně se v hospodaření organizace projevilo zrušení prakticky celé plesové sezony. I když
jsme neměli příjmy z vedlejší činnosti, bylo stále nutné hradit energie v obou budovách a
zachovávat jejich provozuschopnost (opravy, revize). V roce 2021 byly některé akce pro KCL
finančně náročnější než v předchozích letech (například Líšeňské hody), úsporu naopak
přineslo zrušení několika programů na závěr roku (například poměrně nákladné Líšeňské
Vánoce).
Tabulky s výkazem zisku a ztráty, nákladů a výnosů a rozvahou jsou součástí přílohy č. 4 této
zprávy.

Správa majetku
V obou budovách KCL proběhly v průběhu roku kontroly v oblasti BOZP a požární ochrany
(podrobněji popsané v kapitole 8) zahrnující revize všech elektrozařízení. V rámci
pravidelných inventur movitých věcí v obou budovách došlo k likvidaci nepotřebného
majetku. Jednalo se zejména o zastaralou techniku a nábytek z dřevotřísky (židle, skříňky),
který byl neopravitelný a nevhodný k dalšímu využití. Na Kotlance jsme řešili v průběhu roku
několik poruch či havárií souvisejících se stářím budovy a opotřebováním jejího zařízení
(hlavní přívod elektrické energie, odpady, vytápění objektu). Na Dělňáku proběhl před
začátkem letní sezony úklid vnitřních prostor, malování, reorganizace skladu techniky a
zařízení. Dvakrát jsme řešili problém se zatékáním dešťové vody ze střechy do budovy.
V prvním případě byla příčinou špatná izolace střešní krytiny, v druhém případě závada na
konstrukci, kterou na střeše instalovala firma Vodafone. Firma zajistila na vlastní náklady
opravu včetně vymalování stěn, které byly zatečením poškozeny. Firma Vodafone rovněž
provedla mechanické zajištění žebříku vedoucího na střechu budovy, aby ho nemohly použít
nepovolané osoby.
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V průběhu roku 2021 se ve dvou fázích uskutečnila celková rekonstrukce zahrady Dělňáku.
První fáze, kterou realizovala firma PSVS-STRUKTURE, s. r. o., zahrnovala především tyto
činnosti:
•
•

•

•

Zemní práce – úprava terénu.
Stavební práce – stavba opěrných zdí, schodů, dvou pergol, oplocení, položení dlažby.
Proběhla instalace dvou nových vstupních bran do zahrady. Fasáda Dělňáku směřující
k zahradě dostala kompletně nový nátěr, byla rovněž natřena velká plechová vrata ze
sálu, renovovány a natřeny okapy a oplechování střechy.
Další práce – na jedné (delší) straně zahrady byla umístěna dlouhá průběžná lavice,
v jiné části areálu bylo postaveno mini pódium a zpevněná plocha pro umístění
hlediště v případě konání koncertů a dalších akcí. Pro tyto příležitosti byl před
zpevněnou plochou ponechán volný prostor pro stavbu velkého mobilního pódia a
instalována elektrická přípojka pro nazvučení akcí. Uprostřed zahrady bylo postaveno
mlhoviště s vodní přípojkou, byly vyčištěny a novým vstupem opatřeny protiletecké
kryty z druhé světové války.
V zadní části zahrady byly postaveny dva nové sklady a jeden stávající zrenovován.
Sklady slouží pro uskladnění mobiliáře a dalšího materiálu KCL.

Druhou etapu rekonstrukce zahrady realizovala firma Kavyl, s. r. o. Bylo vybudováno nové
dětské hřiště s mnoha prvky a pískovištěm. Pracovníci firmy vysázeli na zahradě desítky
stromů a keřů, byl vyset nový trávník.
Rekonstrukce zahrady Dělňáku probíhala v součinnosti KCL s pracovníky realizačních firem,
zainteresovanými zaměstnanci líšeňské radnice a místostarostou JUDr. PhDr. Martinem
Příborským, E.M.L.E. Realizaci některých prací zajišťovalo KCL (renovace a nátěr okapů,
kamerový systém). Slavnostní otevření zahrady Dělňáku je naplánováno na květen 2022.
Věříme, že nově opravená zahrada přiláká mnoho malých i velkých návštěvníků a poskytne
příjemné zázemí pro pořádání kulturních a společenských akcí i pro relaxaci místních
obyvatel i mimolíšeňských.

Personalistika
Současná zaměstnanecká struktura KCL vychází z modelu, který v organizaci zavedl v roce
2018 její tehdejší ředitel Mgr. Roman Burian. Z důvodu efektivity tehdy zredukoval úvazky
zaměstnanců v hlavním pracovním poměru a začal více využívat jiné formy pracovně
právního vztahu jako dohody o provedení práce či dohody o pracovní činnosti a také služeb
osob samostatně výdělečně činných.
Běžný provoz KCL po skončení karantény (od začátku června) ukázal, že tento zaměstnanecký
model je praktický a funkční. Celkové změny vyvolané epidemií covidu navíc přinesly i
odlišné strategie v oblasti zaměstnanosti a zaměstnávání. Mnoho lidí nyní preferuje
flexibilitu, práci na částečný úvazek či realizaci jasně definovaných zakázek, což uvedený
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systém umožňuje. Praxe rovněž ukázala, že v roce 2022 je potřebné posílit pozici v oblasti
programové, administrativní a organizační činnosti, nejlépe o 0,5 úvazku.
Příspěvkovou organizaci Kulturní centrum Líšeň řídí statutární orgán – ředitel. Je zaměstnán
na celý úvazek a jsou mu přímo podřízeni pracovníci v hlavním pracovním poměru
(administrativní a koordinační pracovnice na 0,6 úvazku a provozář na 0,5 úvazku) a
pracovníci zaměstnaní na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr. Ti
zajišťuji různé nesoustavné a nárazové činnosti KCL. Poslední skupinu tvoří osoby samostatně
výdělečně činné, které poskytují své (většinou specializované) služby na základě smluvního
vztahu s KCL. Organizační struktura Kulturního centra Líšeň je uvedena v příloze č. 7.
Kapitolu s hodnocením činnosti Kulturního centra Líšeň v roce 2021 bych rád ukončil
konstatováním, že i přes obtíže, se kterými se organizace v průběhu roku setkávala, se
podařilo připravit různorodou a zajímavou nabídku kulturních a volnočasových programů, ze
které si obyvatelé Líšně mohli vybírat dle svého vkusu a zaměření. Organizace je
stabilizovaná po provozní i personální stránce, její hospodaření skončilo s kladným
výsledkem. Díky nově rekonstruované zahradě na Dělňáku se v dalším období rozšíří seznam
aktivit, které KCL Líšňákům nabídne. V následujících kapitolách jsou podrobněji popsány
jednotlivé oblasti činnosti KCL v roce 2021.

2 Kulturní program
Každý kulturní dům má obvykle širší nabídku aktivit, které předkládá veřejnosti v místě svého
působení. Jakousi vlajkovou lodí této nabídky bývá tzv. kultura v užším smyslu, tedy
koncerty, výstavy, divadelní představení či slavnosti, jejichž skladba vypovídá o celkovém
zaměření a estetice nejen příslušného kulturního zařízení, ale též jeho návštěvníků.
Dramaturgie kulturních a uměleckých programů Kulturního centra Líšeň v neúplné sezoně
roku 2021 vycházela především z těchto principů:
1. Pokračovat v dobrém a osvědčeném, co v minulosti KCL nabízelo.
2. Uvádět programy různých žánrů (populární, klasická, alternativní i lidová hudba,
výtvarné umění, divadla s odlišnými výrazovými prostředky).
3. Podílet se na akcích ve spolupráci s různými subjekty, zřizovatelem, spolky,
uměleckými soubory i jednotlivci.
4. Nabídnout obyvatelům Líšně kulturní akce i v letním období, protože strávili dlouhé
období bez možnosti kulturního vyžití.
5. Pořádat akce, které by mohly mít označení „family friendly“, tj. vhodné pro rodiny s
dětmi.
6. Zvát občas interprety zvučnějších jmen.
7. Představit nové žánry a formáty pořadů.
Kulturní a společenské akce pořádané či spolupořádané Kulturním centrem Líšeň v období
od konce května do prosince 2021 navštívilo téměř šest tisíc diváků (pro srovnání
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− návštěvnost účastníků kurzů a klubů na Kotlance překročila číslo 3000). Šlo o pestrou
nabídku 25 programů různého zaměření a formátu, o akce značně rozdílné, co se týče cílové
skupiny, žánru, místa konání i počtu diváků. Jen výčet lokalit, na kterých se konaly, je
poměrně pestrý: kmenové budovy KCL Dělňák a Kotlanka, pasáž v sousedství Kotlanky,
líšeňská Rokle, zahrada Orlovny, nádvoří nebo obřadní síň zámku Belcredi, líšeňská radnice,
prostory Senátu. Tato rozmanitost byla mimo jiného dána skutečností, že zahrada Dělňáku
v průběhu roku procházela rekonstrukcí, nicméně v roce 2022 budeme pro pořádání
venkovních akcí využívat především tento prostor. Co se týče návštěvnosti, ta byla u
jednotlivých programů značně rozkolísaná, což do značné míry souviselo s vývojem
epidemické situace, jak bylo řečeno v předchozí kapitole. U některých akcí je návštěvnost
snadno doložitelná, u jiných (především těch velkých typu hodů či Dětského dne) byla
stanovena kvalifikovaným odhadem.
Nyní se podrobněji vrátím ke zmíněným principům dramaturgie KCL:
1. Pokračovat v dobrém a osvědčeném, to byla jedna z hlavních zásad naší práce. Týkalo se
to jak série divadelních představení pro děti i dospělé, cyklů Večer s cimbálovou muzikou
Líšňáci a Klasická hudba na zámku, tak koncertu v Líšni velmi oblíbené skupiny Javory a
pochopitelně největší a nejvýznamnější akce celé sezony, Líšeňských hodů.
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2. Snažili jsme se vytvořit žánrově pestrou a vyváženou nabídku, která zahrnovala koncerty
populární hudby (Petr Bende), folkloru (Líšňáci a jejich hosté), klasické hudby (vystoupení
interpretů dechových a strunných nástrojů, historická interpretace klasické hudby,
skladby iberoamerických autorů) i hudby rockové či alternativní (koncert skupiny Lidopop
v rámci vernisáže fotografií, vystoupení improvizátorů P. Váši a P. Fajta). Při výběru
divadelních představení jsme se snažili představit soubory s různými styly uměleckého
vyjadřování. Výstavy na Dělňáku a Kotlance zahrnovaly několik výtvarných stylů a technik
(fotografie, malba, pastel).
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3. Spolupráce s různými partnery byla další konstantou naší činnosti. Uplatnila se
především při organizaci velkých akcí, jako byl II. Líšeňský rodinný festival, Dětský den
a Líšeňské hody, které by bez spolupráce všech složek Národopisného souboru Líšňáci,
líšeňské radnice, fary a našeho kulturního zařízení ani nebylo možné uskutečnit. Ke
kooperaci docházelo i při akcích menšího rozsahu, například zájezdu seniorů do Senátu
(ve spolupráci s kanceláří senátora Jiřího Duška, Klubu seniorů Brno-Líšeň a líšeňskou
radnicí, jmenovitě starostou Břetislavem Štefanem) nebo při koncipování cyklu Klasická
hudba na zámku. Ten jsme připravili a realizovali v společně s MgA. Jindřichem Petrášem,
proděkanem JAMU pro uměleckou činnost, a jeho kolegy z několika kateder akademie.
Všechny subjekty, které s Kulturním centrem Líšeň v průběhu roku 2021 spolupracovaly,
uvádím v kapitole číslo 7 této výroční zprávy.

S t r á n k a 11 | 46

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2021
4. V letním období, které v dřívějších letech bylo spíše ve znamení dovolených a přestávky
mezi sezonami, jsme pro líšeňské i vzdálenější publikum připravili tři zajímavé koncerty
různých žánrů. Poslední červencový den vystoupil na nádvoří zámku Belcredi populární
zpěvák Petr Bende a jeho band, tři předkapely si zpěvák vybral sám v konkurzu na
Facebooku. Tento koncert nám přinesl novou zkušenost v několika oblastech. Jednak
jsme poprvé vyzkoušeli poměrně masivní kampaň konkrétního projektu na Facebooku.
Ověřili jsme si, že FB je mocný nástroj, schopný oslovit desetitisíce lidí ve virtuálním
prostoru. Zjistili jsme však také, že to není nástroj všemocný a že ani poměrně slavné
jméno není zárukou vyprodaného vystoupení. 14. srpna jsme na zahradě Orlovny
představili hudební program zcela jiného charakteru – Líšeňský jam. Jeho protagonisty
byli zkušení hudebníci a improvizátoři Petr Váša a Pavel Fajt. Jejich společnému
vystoupení předcházela hudební dílna pro děti, kterou vedli manželé Hana a Tomáš
Uřídilovi. Flétnička, tibetské mísy, dešťové hole, rytmické nástroje, to vše mohly děti (i
jejich rodiče) vyzkoušet. Vyvrcholením večera bylo společné muzicírování (jam)
hudebníků Váši a Fajta s přítomnými dětmi i dalšími zájemci.
Na sklonku prázdnin (22. srpna) jsme v
obřadní síni zámku Belcredi uvedli před
vyprodaným sálem koncert s názvem
Iberoamerické hudební poklady.
Vystoupení bylo součástí 18. ročníku
významného brněnského festivalu
IBÉRICA a představili se na něm sólistka
Janáčkovy opery Národního divadla
v Brně Andrea Široká, kytarista a ředitel
festivalu Petr Vít a jeho dcera,
flamencová tanečnice Verónica Roa.
Koncertu předcházela ochutnávka
španělských vín na nádvoří zámku.
Nadšený divácký ohlas jen potvrdil
správnost záměru vedení festivalu i KCL
uspořádat v Líšni jedno ze zastavení
festivalu IBÉRICA i v následujícím
ročníku.

5. Další naší prioritou bylo nabízet programy přátelské pro rodiny s dětmi. Během roku
jsme se podíleli na deseti akcích, které byly buď přímo určené dětem či rodinám s dětmi
(II. Líšeňský rodinný festival, Dětský den, Líšeňský jam, divadelní představení Kde spí
motýli, Kometa je popleta, O nafrněné vichřici a Vánoční hra) nebo jejichž součástí byl i
program pro děti (Líšeňské hody) resp. účast dětí nebo mládeže byla možná a očekávaná
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(koncert Petra Bendeho, koncerty populární hudby v rámci hodů, vernisáže, především
výstavy Tvoří celá rodina).

6. Zvát do Líšně interprety zvučnějších jmen je věc lákavá, ale i ošidná. Kromě umělcovy
popularity hrají v návštěvnosti takových akcí roli i další faktory – termín, časová
vzdálenost od posledního či následujícího vystoupení umělce v Brně či blízkém okolí,
konkurence jiných pořadatelů a jejich programů, počasí a další. V roce 2021 jsme do
Líšně pozvali několik známých interpretů. Kromě již zmíněného koncertu Petra Bendeho
to bylo předhodové vystoupení zpěvačky Barbory Polákové a skupiny Poetika (oblíbené
především u mladší generace). Ve všech případech se potvrdilo, že známé jméno není
zárukou vyprodaného koncertu, a čím slavnější jméno, tím větší nároky na produkční
zajištění akce. Nečekanou výjimkou se stalo vystoupení zpěváka Bohouše Josefa na
zahájení výstavy skupiny Foto Líšeň, zpěvákovy požadavky byly velmi skromné.
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7. Záměr představit v nabídce KCL nové žánry a formáty pořadů se nám povedl jen z části.
S novým způsobem prezentace fotografické výstavy přišla na začátku roku 2021 tehdejší
pověřená ředitelka Ing. Eva Svobodová: „Kulturní centrum Líšeň vstoupilo do jednání s
brněnským fotografem Ing. Otou Meissnerem s nabídkou uspořádat v prostorách
Kotlanky začátkem roku 2021 výstavu jeho fotografií. Vše bylo připraveno a realizováno,
jen pandemická krize způsobila zásadní překážku: výstavu Lidé – tři generace, by nemohli
zhlédnout diváci. Našli jsme tedy jiný způsob zpřístupnění výstavy, a to formou bannerů
v oknech Kotlanky. Lidé si tak mohli fotografie prohlédnout, ať už šli za nákupem, nebo
jen tak na procházku.“ Akcí netradičního formátu byl i zmiňovaný Líšeňský jam, na němž
si zájemci mohli zaimprovizovat s ostřílenými muzikanty. Další chystané akce tohoto typu
jsme museli zrušit.

Plán představit v Líšni nové žánry a formáty programů, resp. inovaci těch tradičních chceme
uskutečnit v roce 2022. Konkrétně chystáme zábavné večery typu stand-up, taneční večery,
chceme začít nabízet kulturní programy školkám a školám, zajímavé pořady chystáme na
zrekonstruované zahradě Dělňáku.
Na závěr této kapitoly se podrobněji zmíním o dvou největších a nejvýznamnějších pořadech
KCL v roce 2021 a o cyklu výstav.
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Dětský den, 5. 6., líšeňská Rokle
Dětský den byl první velkou akcí KCL po dlouhé odmlce způsobené karanténou. Nabízela se
proto myšlenka zapojit do příprav více partnerských organizací působících v Líšni. Nakonec se
jich k realizaci sešlo bezmála dvacet. Akce s názvem Putování pohádkovou Roklí se
uskutečnila od 14 do 20 hodin napříč celým parkem mezi zastávkami Masarova a Kotlanova.
V jeho horní části byla umístěna stanoviště, u nichž děti plnily jednotlivé úkoly. Poté je čekala
sladká odměna v restauraci U Fidela. Souběžně probíhal v několika částech areálu bohatý
kulturní program. Poblíž Líšeňského centra obchodu a služeb vyrostlo pódium, na němž se
střídala divadelní představení s tancem a hudební produkcí. Vystoupila divadla Navlnce a
Divadlo Líšeň, zatančily děti ze souboru Do tance s radostí a Tanečního klubu Stabil, zazpívaly
Madalena Joao a Petra Bauer Horská se skupinou Pejtraband. Součástí programu bylo
i losování o ceny, šťastný výherce domů odjel na novém kole. Ve střední části Rokle u grilu to
zavonělo kávou a grilovanými pokrmy a rozezněly se tóny swingové kapely. Děti i dospělé
pobavil kouzelník Mišuge. Pozornosti návštěvníků nemohla uniknout ani Terralóna (maketa
Zeměkoule), kterou pro tuto příležitost zapůjčil ředitel hvězdárny Brno Mgr. Jiří Dušek, Ph.D.
I když navečer trochu sprchlo, nemohlo to pokazit radost malých i velkých návštěvníků, ani
uspokojení všech, kdo se na přípravě Dětského dne podíleli.
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Líšeňské hody, 3. až 5. 9., stará Líšeň, nádvoří zámku Belcredi
Nejočekávanější, nejznámější a největší akcí roku jsou bezesporu Líšeňské hody, které
přitahují velkou pozornost místních i přespolních diváků. Příprava Líšeňských hodů 2021
byla skutečně důkladná, proběhla řada schůzek realizačního týmu, který se nakonec shodl na
tom, že optimální bude uskutečnit program všech tří hodových dnů na jednom místě – na
nádvoří zámku Belcredi. Na páteční Předhodové zábavě vystoupili populární interpreti Robin
Mood, Poetika a Barbora Poláková. Od sobotních 14 hodin se diváci v ulicích staré Líšně
mohli potěšit pohledem na barevné kroje Národopisného souboru Líšňáci a dětského
souboru Líšňáček a v průvodu je doprovodit až na zámek Belcredi. Tempo udávala dechová
hudba Ištvánci, která později veselila posluchače a tanečníky až do časných ranních hodin.
Cimbálové muziky Líšňáci a Řícmanica střídavě hrály k tanci i poslechu v průběhu celého dne
i večera. Z farní zahrady se ozývaly tóny cimbálu a dalších nástrojů skupiny Cimbal Classic
Dalibora a Kateřiny Štruncových s hostujícím primášem Františkem Černým. O doprovodný
program pro děti v podobě pohádek a divadelní dílny se postaralo Divadlo Studna. Úspěšný
hodový víkend uzavřelo v neděli excelentní vystoupení skupiny Tomáš Kočko & Orchestr.
Poděkování patří všem zúčastněným lidem a organizacím, kteří za náročnou akcí stojí.
Zejména Národopisnému souboru Líšňáci, panu starostovi Mgr. Břetislavu Štefanovi, který se
každý rok osobně podílí na přípravách, farnímu úřadu sv. Jiljí, rodině Belcredi, Statutárnímu
městu Brnu, Městské části Brno-Líšeň a všem sponzorům.
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Výstavní činnost
Výstavní činnost na Dělňáku i Kotlance zahrnovala v roce 2021 čtyři expozice. O výstavě
fotografií Oto Meissnera Lidé – tři generace, která byla realizována formou bannerů za okny
Kotlanky, jsem se již zmiňoval. Další fotografická výstava brněnského autora Bořivoje Hájka
s názvem BrNo.1 zaplnila prostory přízemí i prvního patra líšeňského Dělňáku. Šlo o
retrospektivu autorovy mnohaleté tvorby, která dokumentuje brněnskou architekturu,
stavbu významných brněnských objektů a hudební scénu. Součástí vernisáže, která proběhla
30. června, bylo vystoupení skupiny Lidopop. Na konci září byla zahájena výstava černobílých
fotografií Svět očima Líšňáků, prezentující nejzdařilejší fotografie líšeňských autorů
sdružených ve skupině Foto Líšeň. Vernisáž hudebně doprovodil zpěvák Bohouš Josef.
Poslední výstava roku 2021 s názvem Tvoří celá rodina byla realizována opět na Kotlance. Šlo
o zajímavý projekt, který ukázal aktivní přístup líšeňské rodiny – devítiletého Michala,
patnáctileté Aničky a jejich maminky k pandemické době. Děti, které trávily většinu času
doma na on-line výuce, začaly v té době společně s matkou více malovat. Důkazem toho, že
všechno zlé může být k něčemu dobré, bylo vytvoření téměř padesáti zajímavých obrazů.
Součástí vernisáže byla neplánovaně i dražba osmi vystavených obrázků. Výtěžek byl
poskytnut rodině pro další rozvoj jejich výtvarných talentů.
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3 Kurzy
Volnočasové aktivity pro jednotlivé cílové skupiny, a to zejména seniory a lidi v produktivním
věku, probíhají převážně na Kotlance. Jedná se o pohybové kurzy, kluby, přednášky, dílničky
apod. Budova svým technickým řešením i dostačující kapacitou poskytuje těmto aktivitám
vhodné i kvalitní zázemí. Kotlanka disponuje dvěma sály o výměře cca 100 m2 s kapacitou 30
osob a dvěma klubovnami, první o výměře cca 100 m2 s kapacitou 30 osob a druhou
o výměře cca 50 m2 s kapacitou 30 osob. Sály jsou využívány zejména pro pohybové aktivity
a workshopy, klubovny jako zázemí pro komunitní akce a kluby.
Programové cykly na Kotlance jsou shodné se školním rokem, dělí se na dvě pololetí. Tento
časový harmonogram je dlouhodobě preferován z důvodu přizpůsobení se poptávce po
volnočasovém programu a časovým možnostem cílových skupin. Prázdniny jsou převážně
věnovány úklidu a údržbě budovy, konají se zde příměstské tábory a pokračují některé
volnočasové kurzy. Účetní rok je shodný s rokem kalendářním.
V roce 2021 nabízelo KCL na Kotlance tyto kurzy (návštěvnost jednotlivých kurzů je
zpracována v příloze č. 3 této zprávy):
•
•
•
•

Pondělní jóga
Čtvrteční jóga
Zdravá záda – junioři
Angličtina pro seniory ve čtyřech stupních pokročilosti.

Od jara 2020 se služby (nejen) ve volnočasové oblasti celosvětově potýkají s dopady
pandemie covidu, která měla negativní vliv na provoz a návštěvnost kurzů i v roce 2021. A to
ještě ve větší míře než v roce předchozím. Kurzisté měli hradit dlouhodobé kurzovné, tedy
celoroční a pololetní, ale preferovali vstupné jednorázové. Snahou naší organizace i lektorů
kurzů bylo v maximální míře nahradit lekce, které musely být v předchozím období zrušeny.
Za lekce, které z časových či jiných důvodu nahradit nešlo, bylo kurzovné v plné výši vráceno.
Kurz Angličtina pro seniory nebyl pandemií přerušen a v době lockdownu probíhal online.
Vlivem zvýšených nákladů na provoz, očekávaného zvýšení plateb za energie i lidské zdroje
a na základě marketingového průzkumu nabídky volnočasových aktivit v okolí došlo
k navýšení kurzovného o cca 20 %. U kurzu Angličtina pro seniory došlo k výraznějšímu
navýšení (cca 80 %), a to z důvodu, že pro rok 2021 nám nebyla udělena dotace od
Magistrátu města Brna na mzdu lektorů. Byli jsme rovněž vedeni snahou o zachování čtyř
stupňů pokročilosti a menších skupin studentů.
Počet účastníků kurzu se odvíjí od:
•
•

maximální kapacity daného cvičebního sálu a klubovny, tj. cca 30 osob (kurzy jógy);
charakteru kurzu: pokud vyžaduje individuální podporu, je maximální kapacita cca 10
osob (kurzy Zdravá záda – junioři, Angličtina pro seniory).
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Tabulka č. 1: Seznam kurzů provozovaných na Kotlance
Kurz

Frekvence

Kurzovné

Pondělní jóga

1x týdně, pondělí
od 17.00 do
17.45 hodin
15 lekcí/pololetí

Čtvrteční jóga

1x týdně, čtvrtek
od 9.00 do 9.45
hodin
15 lekcí/pololetí

Zdravá záda –
junioři

1x týdně, pondělí
16.00 – 16.45
hodin.
Kurz tvoří 12
uzavřených lekcí.
Kurzy na sebe
navazují. Celkově
jsou během roku
realizovány 4
kurzy.
1x týdně 4 lekce
dle pokročilostí

Výše plateb za 2.
pololetí školního
roku 2020/2021:
1600 Kč/rok
900 Kč/pololetí
80 Kč/lekce
Od školního roku
2021/2022 došlo
k navýšení cen
kurzovného: 2000
Kč/rok
1100 Kč/pololetí
80 Kč/lekce
Výše plateb za 2.
pololetí školního
roku 2020/2021:
1200 Kč/kurz
Od školního roku
2021/2022 došlo
k navýšení ceny
kurzovného na 1500
Kč/kurz

Angličtina
pro seniory

Platba za 2. pololetí
školního roku
2020/2021 je
dotováno MMB a
kurzové činilo 1000
Kč/rok.
Od 1. pololetí
školního roku
2021/2022 nebyla
dotace udělena a
kurzovné činí 2450
Kč/rok

Cílová
skupina
Veřejnost
od 15 let

Poznámka

Kurz je vzhledem
k času konání
využíván zejména
seniory

Junioři
8–15 let

Omezená kapacita
10 účastníků
z důvodu zvýšené
potřeby
individuální
podpory

Senioři
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4 Kluby
Zázemí klubovým a komunitním aktivitám tvoří provozovna Kotlanka, kde působí Seniorský
klub Réva a Tarokový klub.
Základním principem klubových aktivit je jejich otevřenost vůči veřejnosti. Vstup do klubů
není zpoplatněn ani vázán registrací či jinou formou evidence účastníků. V případě finančně
náročnějšího programu klubů si účastník hradí jen vstup na jednotlivou konkrétní akci.
Vstupné se také platí v případě, kdy je vyžadováno partnerskou organizací. Jedná se zejména
o exkurze, zájezdy a podobně.
Návštěvníky a aktivními členy klubů jsou převážně senioři, kteří tvoří také primární cílovou
skupinu Seniorského klubu Réva a Počítačové poradny. Některé aktivity klubů jsou přímo
pojaty mezigeneračně, jedná se zejména o sezónní nebo výroční dílničky. V roce 2021 byly
naplánovány, nicméně vzhledem k pandemickým omezením je nebylo možné realizovat.
Tarokový klub není nijak věkově omezen
Činnost všech klubů byla v roce 2021 silně poznamenána pandemií covidu. Setkávání klubů
probíhalo v souladu s vládními opatřeními se snahou co nejvíce chránit seniory. K obnovení
aktivit proto nedocházelo ihned po uvolnění, ale až s určitou prodlevou, činnost klubů byla
z uvedených důvodů velmi omezena.
Návštěvnost jednotlivých klubů je zpracována v samostatné tabulce v příloze č. 3 této zprávy
na základě kvalifikovaného odhadu vedoucích jednotlivých klubů.

Seniorský klub RÉVA
Klub je určen všem seniorům v MČ Brno-Líšeň. Je otevřen seniorské veřejnosti bez potřeb
registrace či jiné evidence účastníků. Senior se může do činnosti klubu zapojovat nebo jen
pasivně využívat jeho aktivit buď pravidelně, nebo si vybrat konkrétní aktivitu či program dle
svých individuálních potřeb a zaměření.
V průběhu roku 2021 se uskutečnily koncepční schůzky Projektu RÉVA, který v nedávné
minulosti zastřešoval více seniorských aktivit v Líšni (na rozdíl od seniorského klubu RÉVA,
který je aktivitou pouze v rámci KCL). Setkání se zúčastnili všichni zakladatelé a protagonisté
tohoto projektu – Rodinné centrum Pastelka, Klub seniorů Brno-Líšeň a Kulturní centrum
Líšeň. Pozvání přijaly i zástupkyně vedení MČ Brno-Líšeň, místostarostka Ing. arch.
Kremitovská, mající v gesci sociální služby, radní pro kulturu Ing. Eva Svobodová
a předsedkyně Sociální komise RMČ Naděžda Jurčová. Přínosem společných jednání byla
podpora seniorských aktivit napříč samosprávným i neziskovým sektorem, odsouhlasení
společné strategie a směřování projektu. Pandemická situace bohužel neumožnila plný
rozvoj a realizaci přijatých vizí, nicméně byl stanoven základní rámec a nasměrování aktivit
Projektu RÉVA do dalšího období.
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Klub obecně nabízí široké spektrum aktivit. V roce 2021, jak bylo již řečeno, byla jeho činnost
omezena. Proběhlo jen několik setkání programově preferujících venkovní aktivity, jako jsou
exkurze a procházky.

Pravidelná klubová setkání
Předmětem a cílem je vzájemné setkávání, sdílení zkušeností a získávání nových znalostí.
Jedná se primárně o přednášky z oblasti zdraví, historie a telekomunikačních služeb.

Zájezdy, exkurze, procházky
V roce 2021 byl realizován jen jeden zájezd. Na pozvání senátora Jiřího Duška a ve spolupráci
s MČ Brno-Líšeň a Klubem seniorů Brno-Líšeň odjela skupina seniorů na návštěvu Senátu
Parlamentu ČR. Kromě prohlídky budovy Senátu zhlédli účastníci kulturní program, jehož
součástí bylo vystoupení pěveckého sboru Stará Líšeň. Uskutečnilo se několik exkurzí do
brněnských památkových zón a objektů. Procházky v okolní přírodě a po městě Brně byly
realizovány ve spolupráci s odbornými organizacemi, které zajišťovaly průvodce (TIC Brno,
Městské divadlo Brno, Mendelova univerzita a další).

Pohybové aktivity
Pravidelné rehabilitační a posilovací cvičení pro seniory bylo pro velký zájem rozšířeno na 2
lekce týdně. Po uvolnění pandemických opatřeními byla tato aktivita bez prodlevy obnovena.

Tvořivé dílničky
Většinově jsou vázány k periodickým svátkům (Vánoce, Velikonoce, sv. Valentýn). Dílničky
jsou hlavní mezigenerační aktivitou klubu. V tomto roce nebyla žádná dílnička realizována.

Počítačová poradna
Naše centrum nedisponuje počítačovým vybavením pro konání IT kurzů, v rámci podpory
vzdělávání seniorů však nabízí individuální poradenství přímo na notebooku, tabletu či
telefonu klienta. Cílem je naučit seniory pracovat s výpočetní technikou a odstraňovat
uživatelskou bariéru a obavy z užívání moderních prostředků komunikace. Stejně jako ostatní
kluby byl i tento provozován jen v několika měsících, v době lockdownu se poradna
přesunula do online prostředí.

Tarokový klub
Líšeňský tarokový klub se může pochlubit skutečností, že je nejpočetnějším v České
republice. Jeho členy jsou zejména lidé seniorského věku. Jednou ročně pořádá klub
celostátní Tarokový turnaj, který se přes všechny překážky uskutečnil i v roce 2021.
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5 Příměstské tábory
Po několika letech obnovilo KCL nabídku letních příměstských táborů pro děti od 6 do 12 let.
Dá se říct, že šlo o pilotní projekt, který měl za úkol zjistit zájem veřejnosti a získat zkušenosti
s konáním takovéto akce, a to po stránce administrativní i organizační. Pro konání obou
táborů byla kompletně zpracována nová dokumentace tábora (přihlášky, zdravotní dotazník
apod.), vnitřní řád tábora a interní organizační směrnice. Tábory byly kapacitně téměř
naplněny, proběhly ke spokojenosti dětí i rodičů a potvrdily přínos pro obyvatele Líšně. KCL
bude proto s pořádáním příměstských táborů pokračovat i v roce 2022.
V roce 2021 byly realizovány dva příměstské tábory.

Divadélko na Dělňáku
V termínu 12. až 16. července se uskutečnil příměstský tábor pro děti ve věku 6–12 let
zaměřený na dramatickou a hudební výchovu. Vedly ho lektorky s mnohaletou hereckou a
pedagogickou praxí. Tábor se konal v prostorách Dělňáku, kde je pro podobné aktivity
vhodné zázemí. Každý den se děti naučily kousek ze základů herecké profese. Součástí tábora
byly i procházky do přírody, výlet a hry na hřišti. Společný týden byl zakončen uvedením
divadelní hry, kterou lektorky s dětmi nacvičily v průběhu tábora, především pro rodiče dětí a
přátele.

Sportík
Od 19. do 23. července proběhl sportovně zaměřený tábor pro děti ve věku 6–12 let
s důrazem na rehabilitační cvičení, sportovní aktivity a pobyt v přírodě. Tábor vedla
specializovaná trenérka a lektorka způsobilá k vedení volnočasových aktivit dětí a mládeže.
Zázemí tábor našel ve velkém cvičebním sále a klubovně na Kotlance a v okolní přírodě.
Součástí programu byl celodenní výlet do PS Hády.

6 Public relations, propagace
V roce 2021 jsme věnovali velkou pozornost propagaci činnosti Kulturního centra Líšeň.
V souladu se soudobým trendem odklonu od off-line prostředků (plakáty, tištěné pozvánky
apod.) využíváme prioritně on-line prostředí, především web a sociální sítě. Na tradiční
formy propagace jsme však zcela nerezignovali, všechny nabízené akce a programy nadále
inzerujeme formou plakátů ve vitrínách KCL, rozmístěných po celé Líšni. Velké akce typu
Líšeňských hodů propagujeme na billboardech prostřednictvím plakátů formátu A2 a
umístěním velkoformátových city lightů na zastávkách MHD. Důležitým prostředkem
propagace aktivit KCL jsou Líšeňské noviny, které jsou distribuovány v nákladu 12 000 kusů
a představují nenahraditelný zdroj informací zejména pro starší generaci čtenářů. Kulturní
program je v novinách zveřejňován především v kalendáriu, u programů většího významu i
v rozsáhlejších článcích, rozhovorech s umělci a podobně.
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Facebook, Instagram
Počínaje akcí Dětský den (5. 6. 2021) jsme začali činnost KCL intenzivně propagovat na
Facebooku. Už po několika měsících se nám podařilo na této platformě oslovit desítky tisíc
reálných uživatelů (především díky masivním kampaním na koncert zpěváka Petra Bendeho
a na Líšeňské hody). V následujícím období se navýšil počet fanoušků stránek z původního
počtu 1 165 na 1 721, což znamená (při průměru zisku 116 fanoušků za rok od založení
stránek v roce 2010 do roku 2020) 500 % nárůst. Tento nárůst byl přirozeně doprovázen také
zvýšeným dosahem našich příspěvků, které oslovily 264 035 unikátních uživatelů. Informace
o našich aktivitách se jim zobrazily více než 1 163 000 krát (průměrně 4,4 krát na unikátního
uživatele), což je nárůst o 748 % oproti předchozímu roku. Přímý zájem o naše aktivity
projevilo 66 400 unikátních uživatelů (navýšení o 869 % proti roku 2020). Kromě kulturních
a společenských akcí KCL propagujeme na Facebooku také aktivity spřátelených organizací,
spolků, souborů či jednotlivých osob spojených s činností KCL. Tím přispíváme k propagaci
líšeňské kultury v širším smyslu. V druhé polovině roku 2021 jsme rovněž zahájili aktivity na
Instagramu se záměrem tuto činnost v dalším období více rozvíjet, abychom efektivně
oslovili i návštěvníky z mladší generace.
Níže uvedený graf znázorňuje výše popsané aktivity KCL na Facebooku v roce 2021 (vychýlení
křivky směrem nahoru souvisí s kampaněmi na Dětský den začátkem června, koncert Petra
Bendeho v červenci, na Líšeňské hody v srpnu a koncert skupiny Javory v říjnu).
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Web
Webové stránky KCL jsme oživili v období karantény (březen–květen) novými projekty: Jak se
nám žije (anketa mezi líšeňskými soubory, spolky a dalšími organizacemi), Líšeň je líheň
(video rozhovory s líšeňskými osobnostmi), Oslavy a svátky (v době, kdy tradiční svátky
nemohly probíhat, jsme je připomínali formou fotografií či videí z minulých let), RÉVA na
dálku a Online počítačová poradna (IT poradenství a podpora na dálku). Obsah webu jsme
průběžně upravovali a aktualizovali v souladu s protiepidemickými opatřeními vlády. Posílili
jsme vazby webu na sociální sítě a Mobilní rozhlas, významně jsme rozšířili prezentaci našich
aktivit prostřednictvím kanálu KC Líšeň na Youtube. Tak se nám i ve složité době dařilo
udržovat kontakt s veřejností.
V současnosti web používáme především k propagaci chystaných programů KCL. Po stránce
grafické i obsahové chystáme v roce 2022 inovaci webu včetně zařazení nových projektů
(například projekt zaměřený na staré fotografie a další materiály dokumentující historii
Líšně).

Mobilní rozhlas
V červenci roku 2021 zahájilo Kulturní centrum Líšeň spolupráci s platformou Mobilní rozhlas
(MR), která přináší obyvatelům Líšně aktuální informace z různých oblastí života. Kampaň na
facebookových stránkách KCL přinesla výrazné zvýšení počtu sledujících MR, jak dokládá
přiložený graf. Z přibližného počtu 750 přihlášených uživatelů MR na konci roku 2021 jich
odhadem 40 % přibylo právě v období od července do prosince (pochopitelně ne všichni se
přihlásili na základě kampaně KCL). I díky pravidelným kulturním informacím se týdenní
zpravodajství Mobilního rozhlasu těší velké oblibě u odběratelů. Svědčí o tom i důležitý
statistický údaj, tzv. otevíratelnost mailů. U sledujících MR v Líšni činí kolem 65 %, což je
v porovnání s reklamními emaily (2-3 %) nebo statistikou v jiných městech extrémně vysoké
číslo, které ukazuje zájem veřejnosti o tento způsob informování.
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Tisk, rozhlas, zpravodajské weby
Byli jsme úspěšní v propagaci činnosti Kulturního centra Líšeň v tištěných i elektronických
médiích. O aktivitách KCL opakovaně informovaly články (často na titulních stranách) v
časopise 5 plus 2, na portálech iDNES.cz, Brňan.cz, brnensky.denik.cz nebo v jihomoravské
mutaci novin Mladá fronta Dnes. Upoutávku na naše akce mohli slyšet posluchači na vlnách
rádia Kiss a Českého rozhlasu (opakovaně v nedělním pořadu Jany Kobylinské-Radoušové).

7 Partnerství, sponzorství a reklama
Spolupráce a partnerství s jinými organizacemi i jednotlivci bylo v předchozím textu již
několikrát zmiňováno. Zde uvádíme kompletní výčet partnerských subjektů:
MČ Brno-Líšeň (zřizovatel), Národopisný soubor Líšňáci, cimbálová muzika Líšňáci, dětský
soubor Líšňáček, pěvecký soubor Stará Líšeň, Římskokatolická farnost u kostela sv.
Jiljí, Rodinné centrum Jasmínka, spolek Do tance s radostí, Taneční klub Stabil, Rodinné
centrum Pastelka, spolek Líšeň sobě, Divadlo Líšeň, divadlo Marvánek, Fitklub Valerie,
Těhotenské centrum Poupě, 91. PS Hády, NK Likusák - Ratolest Brno, Česká tábornická unie T. K. KAMZÍCI Brno, p. s., Tělocvičná jednota Sokol Brno-Líšeň, Orel jednota Brno-Líšeň, Lesní
pedagogika, Jazyková škola Hocus a Lotus, Kavyl, z.s., LMŠ Mariánka, Lesní mateřská škola
Envíček, spolu NAVLNCE s.r.o., Sejděme se, z.s., Židovská obec Brno, TIC Brno, Městské
divadlo Brno, Český telekomunikační úřad, RENGL, s.r.o., restaurace UFidela,
COPYCENTRUM Líšeň s.r.o., RE/MAX Pro, manželé Hana a Tomáš Uřídilovi, hudebníci,
Petra Švehlová, fotografka.
Podařilo se nám získat několik sponzorských darů: od firmy DT – Výhybkárna a strojírna, a. s.
z Prostějova (podpora koncertu Petra Bendeho a aktivit s dětmi), od senátora Jiřího Duška
(návštěva líšeňských seniorů v Senátu) a od firmy Tiskárna Didot, s. r. o., ve formě
bezplatného tisku pozvánek na Líšeňské hody. Od firmy BIKEMAX jsme obdrželi hlavní cenu
při losování na Dnu dětí, dětské horské kolo.
Především k Líšeňským hodům se váží rovněž zisky z reklamy od těchto subjektů: Stavební
firma Matyáš, s. r. o., Moravostav Brno, a. s., Swietelsky stavební, s. r. o., Dopravní stavby
Brno, a. s., Lumi, s. r. o., Vladimír Popovič, Radek Pospíšil, Art Lighting Production, s. r. o.,
Munipolis, s. r. o.
Všem partnerům, sponzorům i dalším spolupracujícím organizacím děkujeme!
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8 Pronájmy
Kulturní centrum poskytuje dlouhodobé i jednorázové zázemí líšeňským spolkům, školám,
organizacím, soukromým i podnikatelským subjektům.
Místní neziskové organizace podporujeme formou výpůjčky nebytových prostor uzavírané
v obou provozovnách (Kotlanka a Dělňák), a to buď pravidelně, nebo jednorázově. Další
formou podpory je pronájem prostor 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 do péče formou výpůjčky, disponovat.
Naše organizace přímo i nepřímo v souladu s rozhodnutím Rady MČ podporuje
celospolečensky i místně významné činnosti. Jedná se zejména o folklorní, národopisné a
divadelní spolky, které uchovávají a obnovují historické tradice, zvyky a obyčeje. Ať už ve
formě písní, tanců, líšeňského nářečí, pohádek, či příběhů. Snažíme se podporovat komunitní
a společenský život Líšňáků, od dětí z mateřských škol po seniory.
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, s Tanečním klubem Stabil, Divadelním spolkem Marvánek a Klubem seniorů
Brno-Líšeň. Ten má zapůjčené prostory rovněž v budově Kotlanka, stejně jako Klub českých
turistů. Jednorázově jsou zapůjčovány prostory místním základním a mateřským školám,
Základní umělecké škole Antonína Doležala a spolkům pořádajícím akce pro širokou
veřejnost, např. Rodinnému centru Pastelka.
Snížené nájemné je poskytováno místním i cizím spolkům, které poskytují volnočasové
aktivity pro veřejnost nebo plní reprezentativní úlohu. 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 Antonína Doležala, spolkům (Líšeňský občanský
spolek, Brněnsko tančí a zpívá, Jednota Orel, Rodinné centrum Pastelka, Skauti a další).
Funkci reprezentativní plní např. soutěž Grand Prix Fitness, pěvecké a taneční soutěže.
V roce 2021 byl zahájen proces změny koncepce poskytování výpůjček prostor a nájmu za
snížené nájemné, jeho účinnost se očekává od září 2022.
Největší počet pronájmů našich nebytových prostor tvoří komerční nájemci, zejména za
účelem pořádání společenských a firemních akcí. Vzhledem k omezením souvisejících
s pandemií covidu pokračoval trend započatý již v roce 2020, totiž nižší zájem o tyto
pronájmy. Jakmile pandemická situace dovolila pořádání akcí s větším počtem účastníků,
vzrostl i zájem o komerční pronájmy našich prostor, které však nedosáhly obvyklých počtů a
tím i ziskovosti z předchozích let.
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9 Interní kontroly a školení
V první polovině roku 2021 proběhlo v KCL pravidelné školení řidičů a školení zaměstnanců a
vedení organizace v oblasti požární ochrany a bezpečnosti práce. Byly nastaveny nové nebo
upraveny původní standardy administrativních interních procesů souvisejících s BOZP a
požární ochranou. Byla zahájena spolupráce s odbornou firmou poskytující poradenství
v uvedených oblastech. Kontrola v oblasti BOZP a PO proběhla ve standardním režimu,
zjištěné závady byly až na jednu výjimku v termínu odstraněny. Tou výjimkou jsou pódium a
opona v sále na Dělňáku, které byly z funkčního i bezpečnostního hlediska definovány jako
nevyhovující. Záměrem vedení KCL je realizovat v průběhu roku 2022 rekonstrukci pódia a
opony, aby obojí vyhovovalo požadovaným standardům. Vzhledem k finanční i technické
náročnosti je při realizaci této akce nezbytná podpora a koordinace se zřizovatelem KCL.
Proběhla pravidelná skartace a archivace dokumentů. V rámci vnitřní kontroly na tomto
úseku byla provedena revize uskladněných archiválií a reorganizace skladu archiválií. Byla
rovněž zahájena aktualizace vnitřní směrnice „Spisový a skartační řád“ ve spolupráci
s Archivem města Brna jako dozorujícím správním orgánem.
Při komplexní revizi hospodaření organizace s cílem snížení nákladů, zajištění ekonomické
stability a efektivního hospodaření byly vypovězeny nebo upraveny smlouvy s dodavateli
(T-Mobil, výlep plakátů RENGL, společnost SAKO).

10 Opatření proti pandemii
V rámci zodpovědného přístupu k zajištění hygienicko-epidemiologických opatření naše
organizace poskytovala všem návštěvníkům, nájemcům, vypůjčitelům i klientům nezbytné
hygienické pomůcky. Jednalo se zejména o dezinfekci na ruce a povrchy, papírové utěrky
a jednorázové rukavice. Tyto prostředky byly volně k dispozici jak na WC a u vstupů do
budovy, tak ve všech jejích jednotlivých prostorách (cvičební sály, šatny, klubovna, učebna,
kuchyňka). Navýšení úklidu nebytových prostor a doplnění dezinfekčních prostředků bylo po
zkušenostech z roku 2020 samozřejmostí. Naše organizace zpracovala provozní podmínky
související s chodem budov, které byly veřejně dostupné. Informovali jsme o aktuálních
opatřeních a stanovovali pravidla chování mezi zaměstnanci, nájemci, vypůjčiteli
a návštěvníky. Součástí těchto opatření bylo i mimořádné značení umístěné v prostorách
budov, upozorňující na aktuální povinnosti plynoucích z vládních nařízení (nošení ochranných
pomůcek, omezení shromažďování a podobně).
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Přílohy
1. Finanční rozvaha k 31. 12. 2021
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2. Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2021
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3. Návštěvnost akcí pořádaných Kulturním centrem Líšeň
Návštěvnost akcí pořádaných Kulturním centrem Líšeň, p.o.
Název

Typ akce / pořadu
/ programu

Datum konání

Místo konání

Návštěvnost

II. Líšeňský rodinný festival

festival

22. – 23. 5.
2021

okolí Kotlanky

500

Dětský den

kulturní akce

5. 6. 2022

líšeňská Rokle

1500

Večer s cimbálovou
muzikou Líšňáci

hudební a taneční
večer

18. 6. 2021

DĚLŇÁK Líšeň, Klajdovská 28

20

BrNo.1 – Bořivoj Hájek

výstava / vernisáž

30. 6. 2021

DĚLŇÁK Líšeň, Klajdovská 28

60

Petr Bende & band

koncert

31. 7. 2021

nádvoří zámku Belcredi,
Pohankova ulice

200

Váša a Sysin – Líšeňský jam

koncert / jam

14. 8. 2021

zahrada Orlovny, Holzova
ulice

60

Ibérica

festival

22. 8. 2021

obřadní síň zámku Belcredi,
Pohankova ulice

102

HODY

tradiční akce

3. – 5. 9. 2021

průvod z ulice Kubelíkova,
okolí a nádvoří zámku
Belcredi

2500

Poznámka
Ve spolupráci s RC
Jasmínka. Akce bez
vstupného – návštěvnost
stanovena kvalifikovaným
odhadem
Akce bez vstupného –
návštěvnost stanovena
kvalifikovaným odhadem

Na vernisáži vystoupila
skupina Lidopop
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Návštěvnost akcí pořádaných Kulturním centrem Líšeň, p.o.
Název

Typ akce / pořadu
/ programu

Kde spí motýli

divadlo pro děti +
dílna

Datum konání

12. 9. 2021

Místo konání

Návštěvnost

okolí Kotlanky

25

Senát

zájezd seniorů do
Senátu s kulturním 14. 9. 2021
programem

Praha

15

BrNo.1 – Bořivoj Hájek

výstava / dernisáž

15. 9. 2021

DĚLŇÁK Líšeň, Klajdovská 28

40

Foto Líšeň

výstava / vernisáž

29. 9. 2021

DĚLŇÁK Líšeň, Klajdovská 28

70

Kometa je popleta

divadlo pro děti

3. 10. 2021

DĚLŇÁK Líšeň, Klajdovská 28

55

Tvoří celá rodina

výstava / vernisáž

14. 10. 2021

Kotlanka, Kotlanova 7

40

Tarokový turnaj

turnaj

27. 10. 2021

budova radnice, Jírova 2

29

Klasická hudba na zámku –
koncert
Katedra dechových nástrojů

4. 11. 2021

obřadní síň zámku Belcredi

11

Večer s cimbálovou
muzikou Líšňáci

hudební a taneční
večer

5. 11. 2021

DĚLŇÁK Líšeň, Klajdovská 28

19

O nafrněné vichřici

divadlo pro děti

6. 11. 2021

DĚLŇÁK Líšeň, Klajdovská 28

206

Poznámka
Ve spolupráci se spolkem
Sejdme se a divadlem
Navlnce, bez vstupného
Ve spolupráci s Klubem
seniorů Brno-Líšeň a ÚMČ
Brno-Líšeň
Akce bez vstupného –
návštěvnost stanovena
kvalifikovaným odhadem
Na vernisáži vystoupil
zpěvák Bohouš Josef

Akce bez vstupného –
návštěvnost stanovena
kvalifikovaným odhadem
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Návštěvnost akcí pořádaných Kulturním centrem Líšeň, p.o.
Název

Typ akce / pořadu
/ programu

Datum konání

Místo konání

Návštěvnost

Pohádka v hantecu

divadlo

12. 11. 2021

DĚLŇÁK Líšeň, Klajdovská 28

31

Klasická hudba na zámku –
Katedra strunných nástrojů

koncert

25. 11. 2021

obřadní síň zámku Belcredi

10

Slavnostní rozsvícení
vánočního stromu

kulturní akce

28. 11. 2021

nám. Karla IV.

Javory

koncert

1. 12. 2021

DĚLŇÁK Líšeň, Klajdovská 28

Líšeňské Vánoce

kulturní akce

11. 12. 2021

Jírova

Vánoční hra

divadlo pro děti

12. 12. 2021

DĚLŇÁK Líšeň, Klajdovská 28

94

Klasická hudba na zámku:
Katedra varhanní a
historické interpretace

koncert

16. 12. 2021

obřadní síň zámku Belcredi

21

Silvestrovský pochod

pochod

31. 12. 2021

Mariánské údolí

Celkem

Poznámka

ZRUŠENO
218
ZRUŠENO

ZRUŠENO
5 826
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Návštěvnost kurzů, kroužků, klubových a seniorských aktivit organizovaných Kulturním centrem Líšeň, p.o.
1. POLOLETÍ ROKU 2021
AKTIVITY

LEDEN–ČERVEN 2021
V TOMTO OBDOBÍ PROBÍHALY NÁHRADNÍ LEKCE ZA 1. POLOLETÍ
ŠKOLNÍHO ROKU 2020/2021 VČETNĚ DOBY PRÁZDNIN

2. POLOLETÍ ROKU 2021
CELKEM ZA ROK 2021

ZÁŘÍ–PROSINEC 2021

POČET LEKCÍ

NÁVŠTĚVNOST

POČET LEKCÍ

NÁVŠTĚVNOST

Pondělní jóga

0

0

14

141

141

Čtvrteční jóga

0

0

14

127

127

Zdravá záda – junioři

0

0

12

252

252

ANJ pro seniory - 4 pokročilosti

0

0

64

1 344

1 344

CELKEM

0

0

104

1 864

1 864

KURZY – KOTLANKA Líšeň, Kotlanova 7

KLUBY – KOTLANKA Líšeň, Kotlanova 7 (Seniorský klub RÉVA a ostatní)
RÉVA: Klubové setkání

4

80

8

160

240

RÉVA: Rehabilitační cvičení – 2 lekce

0

0

32

480

480

RÉVA: Počítačová poradna

15

15

20

38

53

Tarokový klub

4

80

16

320

400

CELKEM

23

175

76

998

1 173

CELKEM NÁVŠTĚVNOST KOTLANKY

23

175

180

2 862

3 037

Průměrná měsíční návštěvnost Kotlanky

253
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3. Náklady a výnosy z akcí v roce 2021
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4. Přehled nákladů a výnosů k 31. 12. 2020
Položka rozpočtu

HLAVNÍ ČINNOST

DOPLŇKOVÁ ČINNOST

4 767

578

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

842

578

Ostatní výnosy (účty účt. skupiny 64)

150

Výnosy celkem (účt. třída 6)
z toho:

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

3 775

z toho:
Příspěvek a dotace od zřizovatele

3 775

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

4 763

464

Spotřeba materiálu (syntetický účet 501)

248

24

Spotřeba energie (syntetické účty 502-503)

353

93

z toho:

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

104

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

4
2 093

161

Mzdové náklady (syntetický účet 521)

1395

158

z toho: Náklady na platy

793

73

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

329

28

Daně a poplatky (účty účt. skupiny 53)

1

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

5

Finanční náklady (účty účt. skupiny 56)

60

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

171
4

114
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5. Popis a výnosy doplňkové činnosti
DOPLŇKOVÁ ČINNOST
Výnosy z pronájmu
nebytových prostor –
KOTLANKA
Výnosy z pronájmu
nebytových prostor –
DĚLŇÁK

Výnosy z prodeje služeb –
technické služby

Výnosy z prodej služeb –
reklamní služby

Výnosy z prodeje 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, poskytnutí ubrusů.
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

190 729

232 603

2 066,12

146 239,67

6 045,77

577 683,56
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6. Organizační struktura Kulturního centra Líšeň
Ředitel

EKONOMICKÝ ÚSEK

PROGRAMOVÝ ÚSEK

Účetní

Produkční pracovník

externí

OSVČ

Lektoři

ADMINISTRATIVA

Administrativní
pracovnice
60 %

DPP

Pomocná administrativní
pracovnice

OSVČ

DPP

TECHNICKÝ A PROVOZNÍ
ÚSEK

PROPAGACE

Provozář

PR pracovník

50 %

OSVČ

Technické práce

Správce webu

DPP

OSVČ

Úklidové práce
DPP

Technik, zvukař
OSVČ

IT pracovník
OSVČ

S t r á n k a 44 | 46

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2021

7. Zřizovatel, sponzoři, zadavatelé reklamy

Mgr. Jiří Dušek, Ph.D.
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