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I. ÚVOD
Kulturní a vzdělávací středisko „U tří kohoutů“, tzv. Káveeska je příspěvkovou
organizací, zřizovanou Městskou částí Brno-střed.
Klíčovým programem její činnosti je vytváření kulturních, vzdělávacích a dalších
programů pro veřejnost, především prostřednictvím svých středisek dle programového
zaměření. Jedná se o 4 střediska:
-

Středisko Nerudova - správa organizace a kulturně-vzdělávací projekty
Divadlo Polárka
Klub Leitnerova
Centrum volného času Botanka

Středisko Nerudova mimo řešení kompletní administrativní agendy celé organizace
zajišťuje prostřednictvím produkčního týmu pravidelné cykly přednášek, hudebních pořadů
zaměřených především na seniory a děti, ale i akce ve veřejném prostoru – trhy, festivaly
apod. Úzce spolupracuje s jednotlivými odbory ÚMČ Brno-střed na produkci projektů MČ,
buďto jako spoluorganizátor, nebo zajišťuje technicko-organizační podporu.
Divadlo Polárka, soustřeďující svoji tvorbu především na dětského a mladého diváka,
je profilováno jako profesionální alternativní divadlo komorní produkce. Divadlo Polárka
vnímá svou úlohu jako “průvodce” svých diváků k jejich divadelní dospělosti. Snaží se
formovat jejich vztah ke scénickému umění jako specifickému uměleckému kódu, učit
rozeznat kvalitní a autentický divadelní projev, ale také například znát základní pravidla
divácké etiky. Dětské divadlo tedy spoluformuje divákův vkus, estetická měřítka a jeho
očekávání od divadla či umění obecně.
Klub Leitnerova (Leitnerka) je tradiční brněnský kulturní prostor, který se profiluje
především jako hudební klub s dopoledními a odpoledními pořady pro děti a mládež a s
večerními akcemi pro veřejnost. Kromě hudby zde prostor dostává divadlo, výtvarné umění a
nejrůznější taneční či pohybové aktivity. Cílovou skupinou jsou děti, studenti a dospělí.
Centrum volného času Botanka je malým, rodinným prostorem nabízejícím kroužky a
volnočasové aktivity. Svůj volný čas zde mohou smysluplně trávit všechny věkové kategorie od nejmenších dětí a (před)školáků přes studenty a dospělé až po seniory. Organizuje
pohybové, hudební, výtvarné a jazykové kurzy a kroužky, akce pro veřejnost, programy pro
rodiče s jejich ratolestmi, hlídání dětí a příměstské tábory.
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II. ČINNOST ORGANIZACE V ROCE 2016
II. 1. AKCE KÁVÉESKY (STŘEDISKO NERUDOVA) POŘÁDANÉ V ROCE 2016

PRAVIDELNÉ PROGRAMY A AKCE PRO VEŘEJNOST
1) POSEZENÍ U CIMBÁLU SE SÓLISTY BROLNU A PRIMÁŠEM FRANTIŠKEM ČERNÝM
Pravidelný páteční pořad určený především seniorům a příznivcům výborné lidové muziky a
dobrého vína.
Místo konání: Společenský sál radnice Brno-střed (Dominikánská 2).
Cílová skupina: senioři, veřejnost
Produkce: Šárka Jelínková
Vstupné: 120,-Kč
15. ledna 2016 od 19 do 22 hodin
26. února 2016 od 19 do 22 hodin
25. března 2016 od 19 do 22 hodin
29. dubna 2016 od 19 do 22 hodin
27. května 2016 od 19 do 22 hodin
23. září 2016 od 19 do 22 hodin
14. října 2016 od 19 do 22 hodin
25. listopadu 2016 od 19 do 22 hodin
16. prosince 2016 od 19 do 22 hodin
2) FILHARMONIE BRNO nejen SENIORŮM
Pravidelné komorní koncerty v rámci cyklu „Filharmonie Brno seniorům“ probíhají zpravidla
čtyřikrát ročně ve spolupráci s Filharmonií Brno. Pro každý večer je vytvořen svébytný
hudební program s konkrétním zaměřením.
Místo: Společenský sál radnice Brno-střed, Dominikánská 2
Cílová skupina: především senioři, veřejnost
Produkce: Šárka Jelínková
Vstupné: 50,- Kč
úterý 15. března 2016 od 17 hodin
NOSTALGIA QUARTET – smyčcové kvarteto, které v roce 2016 oslavilo 25 narozeniny.
Soubor založil v roce 1991 jeden z nestorů brněnské jazzové scény, houslista Jan Beránek. Je
složen z profesionálních hudebníků, kteří působí v brněnské filharmonii. V současnosti
účinkují ve složení Jakub Výborný - 1. housle, Bohumír Strnad - 2. housle, Otakar Salajka viola a Radan Vach - violoncello. Repertoár souboru obsahuje skladby od historické éry
ragtimu z počátku století a sleduje jeho vývojové etapy.
úterý 17. května 2016 od 17 hodin
VIOLONCELLOVÉ KVARTETO “SOLITUTTICELLI”
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Violoncellisté mladé generace působící v Brně, kteří se rozhodli společně tvořit a objevovat
krásu zvuku violoncell. “Violoncello má krásnou barvu tónu a spojení několika těchto
nástrojů vytváří nádherné barevné linie. Když má k tomu člověk navíc otevřenou mysl a vřelé
srdce, je to radost a vášeň, která se snoubí s krásou.” Repertoár souboru zahrnuje nejen díla
z klasické hudby, ale také pop, rock, jazz (ragtime) a filmovou tvorbu.
3) MLADÍ SENIORŮM ANEB OPERA NA RADNICI
Koktejl operních a operetních melodií v podání posluchačů pěvecké katedry Hudební fakulty
JAMU. Dle časových možností interpretů se koná několikrát ročně. v roce 2016 byl tento
pořad realizován pouze 1x – v úterý 12. dubna 2016 od 17 hodin.
Cílová skupina: senioři, veřejnost
Místo: Společenský sál radnice Brno-střed, Dominikánská 2
Produkce: Šárka Jelínková
Vstupné: 50 Kč
4) PŘEDNÁŠKY z cyklu „ŽILI A ŽIJÍ TU S NÁMI“
Ve spolupráci s brněnským Oddělením pro vzdělávání a kulturu Židovského muzea v Praze.
Cílová skupina: veřejnost
Místo: Společenský sál radnice Brno-střed, Dominikánská 2
Produkce: Šárka Jelínková
Vstupné: 20 Kč.
středa 20. 1. 2016 v 17 hodin
HEBREJSKÉ PÍSMO
Přednáška Jany Valové, vyučující hebrejštinu a četbu hebrejské Bible na Filozofické fakultě
Masarykovy univerzity, je zaměřená na vznik a vývoj hebrejského písma, vztah k písmu řeckému a k
latince. Výklad ke čtení hebrejských jmen, která se u nás nejčastěji používají, i jejich významu stejně
jako hebrejským nápisům na synagogách a na jiných židovských památkách.

pondělí 15. 2. 2016 v 17 hodin
JÍME KOŠER!
Co znamená slovo košer? Jaké zásady židé dodržují v košer kuchyni a jaké potraviny mohou
jíst? Přednáška Mgr. Kateřiny Suchánkové, lektorky brněnského OVK ŽMP, seznámí se základy
kašrutu – souborem pravidel pro rituální způsobilost.

pondělí 25. 4. 2016 v 17 hodin
„I PO NEJHLUČNĚJŠÍ BOUŘCE PŘICHÁZÍ TICHÝ DÉŠŤ…“ (židovské přísloví)
Osobní vzpomínání pamětnice holocaustu paní Eriky Bezdíčkové doplní zdramatizované
ukázky z její knihy Moje dlouhé mlčení, které přednese herečka Kateřina Rakovčíková. Pro umocnění
zážitku z vyprávění bude na scéně přítomna i loutka holčičky Míny.

úterý 20. 9. 2016 v 17 hodin
BRNO ŽIDOVSKÉ s úvodním slovem Zuzany Prudilové.
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V roce 2009 vznikl projekt Brno židovské, podpořený Evropskou unií - Evropským fondem pro
regionální rozvoj. V jeho rámci došlo k opravám budov na židovském hřbitově, kde bylo založeno
Turistické a informační centrum Židovské obce Brno a také vznikl film, který vás seznámí s historií i
současností brněnské židovské komunity, jejími svátky a zvyky. Podíváme se také do okolních měst,
kde se Židé usadili po vyhnání z Brna.

čtvrtek 24. 11. 2016 v 17 hodin
RODINA BAUEROVA – PŘEDNÁŠKA JANY ČIPÁKOVÉ
Prosperita města Brna jako průmyslového centra v 19. století z velké části vyrostla na
úspěšných podnikatelských aktivitách velkých židovských rodin především v oboru textilního
průmyslu – Offermann, Löw-Beer, Schoeler a další. Poněkud v jejich stínu zůstává neméně významná
rodina zakladatelů cukrovarnického impéria na Moravě – rodina Bauerova. Každý Brňan zná
Bauerovu rampu nebo Zámeček na výstavišti, méně se však ví o jejich značném vkladu do kulturní a
společenské historie.

5) CYKLUS CESTOVATELSKÝCH PŘEDNÁŠEK ALEŠE ONDROVČÍKA S PROJEKCÍ
Pravidelné cestovatelské přednášky a projekce známého cestovatele.
Cílová skupina: veřejnost
Místo: Společenský sál radnice Brno-střed, Dominikánská 2
Produkce: Šárka Jelínková
Vstupné: 20,- Kč
pondělí 25. ledna 2016 od 17.30 hodin – VÝCHODNÍM POBŘEŽÍM BRAZÍLIE
pondělí 22. února 2016 v 17.30 hodin – TIBET
pondělí 21. března 2016 od 17.30 hodin – FILIPÍNY
pondělí 18. dubna 2016 17.30 hodin – SEVERNÍ ETIOPIE
pondělí 23. května 2016 od 17.30 hodin – ETIOPIÍ AŽ K ŘECE OMO
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AKCE PRO RODINY S DĚTMI
Cílová skupina: děti, rodiny, veřejnost
Místo: veřejný prostor, parky
Produkce: Šárka Jelínková
1) INDIÁNSKÝ KARNEVAL na radnici Brno-střed
sobota 13. února 2016 od 15 do 18 hodin
Odpolední program pro děti na indiánské téma s indiánskými tanci a písněmi,
soutěžemi v indiánských dovednostech; součástí je indiánská rukodělná dílnička.
2) VÍTÁNÍ JARA v parku u Anthroposu
neděle 3. dubna 2016 od 14 do 17 hodin
Vítání příchodu jara – nenáročná odpolední vycházková trasa podle mapky s plněním
jednoduchých úkolů, pro malé i velké děti. Zábavná vědomostní hra a sportovní disciplíny
s turistickým oddílem Horolezčata, skautské hrátky, jarní výtvarná dílna, opékání a další
program pro celou rodinu.
3) DĚTSKÝ JEŽIBABÍ SLET A ČARODĚJNÝ REJ
neděle 30. dubna 2016 od 15 do 18 hodin, park na Kraví hoře
Zábavné odpoledne uprostřed parku plné čarodějného dovádění a kouzel s
divadelním představením, „famfrpálovým“ zápasem pro děti a opékáním buřtíků na ohni.
4) CYKLOHRÁTKY NA KRAVÍ HOŘE
neděle 22. 5. 2016 od 13.30 do 18 hodin
Sportovní a zábavné odpoledne pro malé cyklisty, ale i jezdce na šlapadlech,
odrážedlech, tříkolkách a koloběžkách. Vyřazovací cyklozávod dětí do 12 let, „miminovská
rychlovka“, jízda zručnosti, doprovodný program, cykloceny , občerstvení a další.
5) PRÁZDNINY SE BLÍŽÍ
neděle 5. 6. 2016 od 15 do 18 hodin, Björnsonův sad
Hravé nedělní odpoledne pro celou rodinu se spoustou zábavy, divadlem, tvořivými
dílničkami, skvělým občerstvení a dalšími aktivitami.
6) ZVÍŘÁTKIÁDA BRNA-STŘED
neděle 25. 9. 2016 od 15 do 18 hodin, Bjornsonův sad
Tradiční setkání s živými zvířaty v parku uprostřed města. Setkání s nejrůznějšími
druhy zvířat: cvičenými pejsky a koníky, dravými ptáky, lamou a dalšími. Soutěže, hry a
divadelní představení pro děti.
7) DRAKIÁDA BRNA-STŘED
neděle 9. října 2016 od 14 hodin, park na Kraví hoře
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Odpoledne s výrobou draků na Kraví hoře. Za pomoci lektorů DDM Helceletova
výroba jednoduchého papírového draka. Materiál na výrobu k dispozici. Následuje pouštění
draků, doprovodný program a opékání.
8) LAMPIOŇÁK BRNA-STŘED
čtvrtek 17. listopadu 2016, Společenský sál radnice Brno-střed
Od 15.30 výroba jednoduchých lampiónů. Materiál dispozici. V 17.00 hodin společné
rozsvícení lampiónů u „Obelisku“ v Denisových sadech a krátký průvod centrem města.
9) MIKULÁŠOVINY BRNA-STŘED
pondělí 5. prosince 2016 od 15 do 18 hodin, Společenský sál radnice Brno-střed
„Andělské rukodělky, čertovské disciplíny, sklepní peklo, mikulášská kancelář se
sladkými balíčky pro šikovné a hodné děti“.
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SLAVNOSTI, TRHY, FESTIVALY
VELIKONOČNÍ SLAVNOSTI 2016
Produkce: Adéla Jelínková
Místo konání: náměstí Svobody, Brno
Termín konání: 18. – 27. března 2016
Charakteristika akce: Sedmý ročník jarních trhů v centru Brna s velikonočním zbožím,
řemeslnými výrobky, občerstvením a prezentaci neziskového sektoru. V programu se
představily především folklórní soubory, v provozu byla jako každoročně velikonoční
rukodělná dílna.
El. propagace akce: http://www.velikonocnislavnosti.cz/,
https://www.facebook.com/velikonocnislavnosti/?fref=ts
FESTIVAL U JEDNOHO STOLU 2016
Produkce: Adéla Jelínková, Tomáš Pavčík
Místo konání: náměstí Svobody, Brno
Termín konání: 14. – 18. září 2016
Charakteristika akce: Cílem akce bylo na centrálním brněnském náměstí prezentovat –
formou prodeje, degustací a doprovodného (kulturního, popularizačního, vzdělávacího)
programu práci restaurací, kuchařů a výrobců jídel a nápojů. Doplňkově byly nabízeny i
řemeslné výrobky. Akce byla určena široké veřejnosti a neplatilo se na ni vstupné.
Vzhledem k výskytu žloutenky ve městě Brně byly po celé ploše rozmístěny dezinfekční
prostředky. Akci navštívilo asi 5 tisíc návštěvníků.
El. propagace akce: www.ujednohostolu.cz, https://www.facebook.com/ujednohostolu/
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ADVENT NA MORAVÁKU 2016
Produkce: Adéla Jelínková, Tomáš Pavčík, Šárka Jelínková
Místo konání: park na Moravském náměstí, Brno
Termín konání: 25. listopadu – 23. prosince 2016
Popis akce: Adventní trhy byly koncipovány jako společný kulturně-obchodní prostor s
řemeslníky, obchodníky zaměřující se na prodej tematického zboží, dobrou gastronomií a
bohatým kulturním programem. Prostor pro prezentaci své činnosti a prodej svých výrobků
dostaly také charitativní neziskové organizace. Nový unikátní koncept velkokapacitních
šapitó, navržený architektonickou kanceláří Chybik+Kristof Architects & Urban Designers,
poskytnul návštěvníkům komfortnější a příjemnější prostředí.
Doprovodný program, byl zacílen především na rodiče s dětmi, školy i širokou veřejnost.
Součástí celého programu byl i originální přírodní betlém Antonína Maloně a adventní
poznávací stezka se zvonicí. Adventní trhy se konaly pod záštitou primátora města Brna pana
ing. Petra Vokřála a starosty MČ Brno-střed Martina Landy.
Součástí doprovodného programu bylo nejen představení dětských a studentských souborů,
ale v odpoledních a večerních hodinách především malých nezávislých kapel a pouličních
umělců či tanečních večerů.
Hodnocení: I přestože se vzhledem k nové architektonické vizi očekávala velká návštěvnost a
kladné ohlasy, skutečnost předčila tato očekávání a Advent na Moraváku se stal silným
konkurentem trhů na nám. Svobody a Zelném trhu.
Největším přínosem byla koncentrace prostoru směrem k dřevěnému baru, stojícímu na
kašně, kolem nějž byla soustředěna šapitó s výběrem toho nejlepšího zboží a gastronomie.
Adventní akce se účastnilo 41 obchodníků a řemeslníků a 15 charitativních organizací.
Doprovodný program sestával z řemeslných dílen, vystoupení nezávislých kapel, tanečních
večerů, divadla i školních hudebních těles a souborů. Celkem zde vystoupilo 58 hudebních
skupin, několik pouličních umělců, bylo odehráno 12 víkendových divadelních představení
pro děti, více než 20 vystoupení studentských těles, Vida Park show a další.
Celkový odhad návštěvnosti za 29 dnů činí 150 tisíc lidí.
El. propagace akce: www.adventnamoravaku.cz,
https://www.facebook.com/adventnamor/?fref=ts
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DALŠÍ AKCE
JOM HA-ŠOA
Vzpomínková akce - veřejné čtení jmen obětí holocaustu
čtvrtek 5. května 2016 od 14 do 17 hod.
Moravské náměstí před Místodržitelským palácem.
Jom ha-šoa ve ha-gvura, Den holocaustu a hrdinství, je dnem, kdy se prostřednictvím
občanských a náboženských obřadů vzpomíná na památku šesti milionů zavražděných Židů i
na židovské hrdiny bojující proti nacistům. Tento vzpomínkový den je datem zahájení
povstání ve varšavském ghettu v roce 1943.

LETNÍ KINO 2016
Pořadatelé: ÚMČ Brno-střed, Noční motýl, Kulturní a vzdělávací středisko „U tří kohoutů“
Spolupořádání: Kulturní a vzdělávací středisko „U tří kohoutů“ zajišťuje doprovodný
program, pořadatelskou službu, technické zajištění části programu.
Místo konání: nádvoří radnice městské části Brno-střed, Dominikánská 2
Termín konání: 29. 6. – 3. 9. 2016
O projektu: Letní filmový program, rozšířený o další kulturní akce, jako jsou koncerty, besedy
a přednášky. Letní kino zahájilo provoz 29. června ve 20.00 hodin koncertem hudební
formace Amaro Records. Jedná se o seskupení romských a neromských hudebníků hrající
převážně romskou popovou hudbu na motivy tradičních romských písní, tradiční romské
písně a jazz. Koncepční dramaturgie je zaměřená na divácky hodnotné snímky světové i
české kinematografie. Vybrané filmy jsou uspořádány do programových celků, které se
navzájem doplňují tak, aby si z programové skladby kina mohli vybrat příznivci všech žánrů a
stylů. Páteční podvečery jsou vyhrazeny vystoupením mladých brněnských kapel, které
v červenci začínají v 19.30 a v srpnu v 19 hodin. Vstup na tato vystoupení je zdarma.
Filmové léto na nádvoří radnice městské části Brno-střed uzavře akce Otevřená radnice,
která ve dnech 2. a 3. září divákům nabídne pestrý kulturní program završený vždy ve 21.00
hodin projekcí filmu. Vstup na všechny akce v rámci Otevřené radnice je zdarma.
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FESTIVAL PŘEKROČME ŘEKU
Koncepce a realizace: Černovické sdružení z. s. a Brněnská nábřeží, z. s.
Program Divadelního nábřeží: Kulturní a vzdělávací středisko „U tří kohoutů“
Termín akce: 20. srpna 2016
Vize projektu: Festival je šancí představit nábřeží Svitavy obyvatelům nejen 7 městských
částí, které propojuje, ale především „zpřístupnit“ naše brněnské řeky lidem a kázat, že i v
Brně to může kolem řek žít. Součástí jsou hudební a divadelní představení, komentované
prohlídky památek a zajímavých míst, akce pro děti a další.

GASTROAKCE SLAVNOSTI MOŘE
Hlavní pořadatel: Ocean48
Doprovodný program: Kulturní a vzdělávací středisko „U tří kohoutů“, Sportovní a rekreační
areál Kraví hora
Místo konání: park Kraví hora
Termín konání: 3. – 4. 9. 2016
O projektu: největší grilování rybích specialit v rámci jedné víkendové akce. Festival je
přístupný široké veřejnosti, bez nutnosti platit vstupné. Doprovodný program pro děti
zajistilo Kulturní a vzdělávací středisko „U tří kohoutů“.
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II. 2. DIVADLO POLÁRKA V ROCE 2016
Vedoucí divadla, produkční vedení: Tereza Lexová
Umělecké vedení: Jan Cimr

Zaměření a cílová skupina
Divadlo Polárka se ve své tvorbě zaměřuje především na děti a mládež, a to od žáků
MŠ až po středoškolské studenty. Větší část představení se hraje v dopoledních hodinách pro
školy, stejně tak ale (od sezony 2016/17 ve zvýšené míře) pro širokou veřejnost o víkendech
a ve všední dny ve večerních hracích časech (17:30 a 19:00).
Dramaturgie divadla
Divadlo Polárka vnímá svou úlohu jako “průvodce” svých diváků k jejich divadelní
dospělosti. Snaží se formovat jejich vztah ke scénickému umění jako specifickému
uměleckému kódu, učit rozeznat kvalitní a autentický divadelní projev, ale také například
znát základní pravidla divácké etiky. Dětské divadlo tedy spoluformuje divákův vkus,
estetická měřítka a jeho očekávání od divadla či umění obecně.
Základní charakteristiky dramaturgie DP jsou následující:
-

-

-

autorské divadlo, formované rukopisem výrazných autorů a režisérů, a odtud
vyplývající žánrová i stylová různorodost – cílem je poskytnout dětskému divákovi
rozhled a pestrou nabídku představení
živé a osobité divadlo, jehož narace není vystavěna dominantně na textu a jeho
převyprávění, nýbrž skrz ryze divadelní prostředky; důraz na výtvarnou, hudební či
pohybovou složku divadla
důraz na téma a ideovou hloubku inscenace, adekvátně věku diváka by tak divadlo
mělo hovořit o aktuálních a závažných věcech (což se rozhodně nevylučuje s jeho
zábavností), a mělo by pomáhat dětskému divákovi orientovat se ve světě

V souvislosti se změnami v sezoně 2016/17 byl upraven dramaturgický plán pro tuto sezonu,
nově naplánované (a již vzniklé či připravované inscenace) by měly vycházet právě z těchto
dramaturgických požadavků.
Od sezony 2016/17 také Polárka zahájila množství doplňujících aktivit, které rozšiřují její
nabídku pro veřejnost i školy:
-

workshopy k představením pod vedením absolventů ateliéru Divadlo a výchova na
brněnské JAMU, provázané s RVP základních i středních škol
otevření nedělních workshopů pro veřejnost
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-

-

k různým příležitostem (Noc divadel, Vánoce, vysvědčení apod.) vznikají pod vedením
lektorů workshopů speciální akce pro veřejnost
od prosince 2016 zve Polárka pravidelně jednou měsíčně hostující soubory jako
obohacení svého repertoáru - jedná se o brněnská nezávislá divadla, tvořící pro děti a
mládež, v roce 2017 by měly přibýt i zřizované dětské scény z jiných měst
festival Týden pro inkluzi - součást celorepublikové akce, kdy v Polárce vystoupily
soubory sdružující děti i dospělé s handicapem
koncem roku 2016 začala příprava inscenace „Jak dělá ryba?“, určená dětem od
narození do 3 let s rodiči

Provozní změny v sezoně 2016/17
V souvislosti se změnou vedení proběhly od začátku sezony 2016/17 v divadle určité změny a
zavedení celé řady novinek:
-

-

-

-

-

-

během divadelních prázdnin proběhla v divadle svépomocná rekonstrukce a
revitalizace prostor, v rámci níž byla především otevřena Malá scéna divadla, na které
již v průběhu roku 2016 začaly vznikat nové inscenace především pro nejmenší
diváky, dále pak vznikl prostor pro kavárnu ve foyer s nabídkou zdravého sortimentu
(bio, fair-trade)
novým požárně-bezpečnostním řešením byla navýšena kapacita sálu divadla na 150
diváků
v červnu 2016 proběhl konkurz na doplnění hereckého souboru, ze kterého vzešla
celá řada kvalitních herců a také množství hostů, kteří soubor dle potřeby doplňují
divadlo angažovalo kapelníka Davida Smečku, který se ujal kapely Polaris i
uměleckého dohledu nad živou hudbou provozovanou v představeních,
korepetitorku Janu Matyášovou a interního pohybového spolupracovníka Tomáše
Sukupa. Cílem je zkvalitnění uměleckého dohledu nad inscenacemi i možnost
profesního rozvoje herců.
Kapela Polaris nazkoušela během srpna nový repertoár a do konce roku 2016
vystoupila na 10-ti koncertech, z nichž velká část proběhla formou happeningu-show,
např. na adventních trzích na Moravském náměstí a Zelném trhu
technika byla doplněna o pátého člena, jehož náplní práce je výroba a opravy scén a
údržba a správa budovy. To se již pozitivně projevuje jak na stavu budovy, tak na
rozpočtech inscenací
sezonu 2016/17 otevřel festival Polárkový dort, který shrnul stávající repertoár
divadla, otevřena byla během něj také zahrada vnitrobloku, kde probíhaly worshopy
pro děti. Festival se setkal s velkým diváckým ohlasem a je v plánu v této tradici
pokračovat
pro rezervaci a prodej lístků byl zaveden internetový systém GoOut, který umožňuje
online rezervace i prodej lístků, což s povděkem kvitují zejména diváci z řad veřejnosti
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-

divadlo otevřelo od září dvě dětská studia - Polaro-iD pro děti od 13-ti let a přípravku
Polárníček pro děti od 3 let. Obě pravidelně zkouší v prostorách Divadla Polárka a v
prostorách CVČ Botanka
- vznikl nový vizuální styl Divadla Polárka (Atelier Simpléz), pracuje se na nových
webových stránkách
- Divadlo Polárka navázalo spolupráci s Divadelní fakultou JAMU, týkajíc se stáží lektorů
a studentů režie a dramaturgie, dále pak se studenty Divadelní vědy Masarykovy i
Karlovy univerzity
- Polárka se začala podílet na akcích pro seniory pořádaných Sociálním odborem MČ
Brno-střed
- Polárka se poprvé zapojila do celorepublikové akce Noc divadel
Provoz divadla tak ke konci roku 2016 probíhá paralelně na dvou scénách, na obou se
střídají představení, workshopy a další aktivity. Dopoledne ve všední dny, obvykle od 9:30 (v
případě dvojího hraní v 8:45 a 10:30) probíhá představení pro školy, po něm workshopy.
Odpoledne, zpravidla 14-18h probíhá zkouška, paralelně na velké i malé scéně. Případná
večerní představení následují v 17:30 (v případě inscenací pro mladší publikum) nebo v 19h
(pro dospělé). Přestavby scén řeší technika v mezičasech či po skončení zkoušky či
představení. V sobotu probíhají pravidelně představení v 10:30 a 15:30, v neděli pak další
doplňující aktivity (workshopy, představení hostů).
Jednou týdně se schází k provozní poradě vedoucí divadla, umělecký šéf, šéf techniky,
vedoucí workshopů, produkční a zástupce hereckého souboru, plánuje se provoz divadla v
následujícím týdnu a případné další aktuální záležitosti.
Koncepční vedení divadla má na starosti od září 2016 zřízená umělecká rada, která se
schází nepravidelně dle potřeby, cca jednou měsíčně.
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Divadlo Polárka v roce 2016 uvedlo v premiéře šest nových inscenací:
Datum

Čas

Název inscenace

Prostor

20. 2. 2016

15:30

Český středověk

Velký sál

16. 4. 2016

15:30

Čaroděj ze země Oz

Velký sál

11. 6. 2016

15:30

Bratři Lví srdce

Velký sál

12. 11. 2016 15:30

Klapzubova jedenáctka

Velký sál

19. 11. 2016 15:30

Škola Malého stromu

Malý sál

10. 12. 2016 15:30

Polárka nad Betlémem

Velký sál, venkovní prostory

Divadlo Polárka v roce 2016 odehrálo:
 245 představení pro děti a mládež na domácí scéně
celková návštěvnost činila 23 517 diváků
 23 představení pro dospělé na domácí scéně
celková návštěvnost činila 1 678 diváků
Divadlo Polárka připravilo v roce 2016 několik typů doprovodných programů:
 Dětská dílna: 19x (374 diváků)
 Divácký seminář: 40x (1 098 diváků)
 Vystoupení divadelní kapely Polaris 8x (1 544 diváků)
 Worshop: 22x (906 diváků)
 Odpoledníček z Polárky: 2x (120 diváků)
Divadlo Polárka připravilo v roce 2016 6 představení hostujících souborů:


Celkem: 412 diváků

Datum

Čas

Název divadla / souboru / akce

1. 10. 2016

18:00

TyJáTrio

2. 10. 2016

15:30

Kamarádi nacvičených scének

20. 10. 2016

17:30

Být či nebýt SPOLU

21. 10. 2016

19:00

Příběhy přes bariéry

23. 10. 2016

15:30

Maminko, jsi důležitá jako šraňky v tunelu

18. 12. 2016

17:30

Malé divadlo kjógenu – Dětské komedie
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Divadlo Polárka odehrálo v roce 2016 celkem 33 představení na zájezdech:
Datum

Inscenace

Kraj

10. 1. 2016

Pět báječných strýčků

Moravskoslezský

10. 1. 2016

Pět báječných strýčků

Moravskoslezský

13. 1. 2016

Pohádka o Karkulce

Zlínský

14. 1. 2016

Pohádka o Karkulce

Zlínský

14. 1. 2016

Pohádka o Karkulce

Zlínský

3. 3. 2016

Spalovač mrtvol

Hl. m. Praha

3. 3. 2016

Spalovač mrtvol

Hl. m. Praha

6. 3. 2016

Děvčátko Momo a ukradený čas

Moravskoslezský

6. 3. 2016

Děvčátko Momo a ukradený čas

Moravskoslezský

13. 3. 2016

Kocour v botách

Moravskoslezský

20. 3. 2016

Kocour v botách

Zlínský

20. 3. 2016

Dětská dílna

Zlínský

7. 4. 2016

Robinson Crusoe

Královéhradecký

7. 4. 2016

Robinson Crusoe

Královéhradecký

24. 4. 2016

Kocour v botách

Moravskoslezský

26. 4. 2016

Ondráš a Juráš

Moravskoslezský

17. 9. 2016

Kapela Polaris

Jihomoravský

20. 8. 2016

Kapela Polaris

Jihomoravský

28. 8. 2016

Kapela Polaris

Jihomoravský

9. 10. 2016

Kocour v botách

Jihomoravský

6. 11. 2016

Kocour v botách

Moravskoslezský

20. 11. 2016

Doktorská pohádka

Liberecký

21. 11. 2016

Robinson Crusoe

Liberecký

22. 11. 2016

Dobrodružství Toma Sawyera

Liberecký

26. 11. 2016

Polaris

Jihomoravský

30. 11. 2016

Polaris

Jihomoravský

17. 12. 2016

Polárka nad Betlémem

Jihomoravský

1. 12. 2016

Polaris

Jihomoravský

3. 12. 2016

Polaris

Jihomoravský

18. 12. 2016

Polárka nad Betlémem

Jihomoravský

20. 12. 2016

Polárka nad Betlémem

Jihomoravský

21. 12. 2016

Polárka nad Betlémem

Jihomoravský

22. 12. 2016

Polárka nad Betlémem

Jihomoravský
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Pronájmy prostoru Divadla Polárka
V roce 2016 bylo realizováno 6 pronájmů:
DATUM

HRA

POZNÁMKA

DRUH

Div. Stodola

Č

AMADIS

Č

Div. Stodola

Č

21. 3. 2016 Benátky pod sněhem

AMADIS

Č

24. 4. 2016 Zmrazovač (Ad Hoc)

Ad Hoc

Č

8. 1. 2016 Rebelové ze stodoly (divadlo Stodola)
15. 1. 2016 Úžasná svatba
22. 1. 2016 Rebelové ze stodoly (divadlo Stodola)

17. 6. 2016 Níl Na Lá, z. s.

Č

Legenda: Č = činoherní představení, T = taneční představení, O = ostatní
Ekonomické ukazatele:
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PŘIPRAVOVANÉ AKCE:
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II. 3. KLUB LEITNEROVA
Klub Leitnerova je tradiční brněnské místo, z něhož zní hudba mnoha žánrů. Kromě
komorně laděných folkových, bluesových, rockových nebo alternativní koncertů a
poslechových pořadů dramaturgie také připravuje pořady začínajících i pokročilých literátů
a malých divadel, výstavy výtvarných děl nejen studentů uměleckých škol, výchovněvzdělávací programy pro děti, ale i různé taneční a pohybové aktivity.
Statistika provozu a návštěvnosti Klubu Leitnerova v roce 2016
VEČERNÍ AKCE
70 koncertů
9 literárních pořadů
13 poslechových pořadů
5 autorských čtení
3 divadelní představení
celkem 100 akcí navštívilo součtem 3.722 diváků

DOPOLEDNÍ A ODPOLEDNÍ AKCE PRO ŠKOLY
68 divadelních představení
3 protidrogové přednášky
1 beseda
2 poslechové pořady
8 nedělních pohádek pro veřejnost
5 hudebních pořadů
2 vzdělávací pořady
3 karnevaly
celkem 92 akcí navštívilo součtem 7.669 diváků

POHYBOVÉ AKTIVITY
14 osob kalanetika leden – květen
18 osob power jóga leden – květen
15 osob kalanetika září – prosinec
22 osob power jóga říjen – prosinec
69 frekventantů celkem při plném kurzovném; častější návštěva zájemců o cvičení na
jednotlivé hodiny
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V roce 2016 bylo také realizováno 6 vernisáží výstav, 10 pronájmů – bar, dále
pronájmy sálu pro zkoušky kapel, divadelních představení v německém jazyce, zkoušek
divadelních souborů, konferencí či seminářů, oslav narozenin a schůzí českých turistů.
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II. 4. CVČ BOTANKA
Centrum volného času Botanka je malým, rodinným a prostorem. Svůj volný čas zde
mohou smysluplně trávit všechny věkové kategorie – od batolat a (před)školáků přes
studenty a dospělé až po seniory. Organizuje pohybové, hudební, výtvarné a jazykové kurzy
a kroužky, akce pro veřejnost, programy pro rodiče s jejich ratolestmi, hlídání dětí či
příměstské tábory. Dále nabízí program prostřednictvím svých nájemců – například hlídání
dětí Maceška (ve spolupráci s SVČ Lužánky), Míček Eda (setkávání rodičů s dětmi od 8
měsíců do 6 let) atp.
Počet frekventantů kroužků a kurzů v CVČ Botanka za rok 2016 (bez pronájmů):
Výtvarné kurzy:
•
výtvarné techniky pro dospělé – 33
•
výtvarná dílna pro děti – 6
Pohybové kurzy:
•
pilates – 30
•
kalanetika – 8
•
taneční výchova – 9
•
jóga – 9
•
powerjóga – 9
•
cvičení pro seniory – 9
•
jóga proti bolestem zad - 7
Jazykové kurzy individuální:
•
angličtina – 6
•
němčina – 3
•
francouzština - 1
Jazykový kurzy skupinové:
•
angličtina pro seniory – 12
•
skupinová angličtina - 3
Doučovací kurzy:
•
matematika – 1
•
český jazyk – 2
Hudební kurzy:
•
klavír – 3
•
zpěv – 2

~ 23 ~

ZPRÁVA O ČINNOSTI KVS „U TŘÍ KOHOUTŮ“ V ROCE 2016

III. HOSPODAŘENÍ
Výsledky hospodaření v roce 2016

~ 24 ~

ZPRÁVA O ČINNOSTI KVS „U TŘÍ KOHOUTŮ“ V ROCE 2016

~ 25 ~

ZPRÁVA O ČINNOSTI KVS „U TŘÍ KOHOUTŮ“ V ROCE 2016

~ 26 ~

ZPRÁVA O ČINNOSTI KVS „U TŘÍ KOHOUTŮ“ V ROCE 2016

IV. PLÁN ČINNOSTI NA NÁSLEDUJÍCÍ OBDOBÍ

1. Správa organizace, kulturně-vzdělávací projekty (středisko Nerudova)
- pravidelné pořady – Společenský sál ÚMČ BS
- POSEZENÍ U CIMBÁLU SE SÓLISTY BROLNU A PRIMÁŠEM FRANTIŠKEM ČERNÝM
- FILHARMONIE BRNO nejen SENIORŮM
- PŘEDNÁŠKY z cyklu „ŽILI A ŽIJÍ TU S NÁMI“
- CYKLUS CESTOVATELSKÝCH PŘEDNÁŠEK
- akce pro rodiny s dětmi – veřejný prostor (parky atp.)
- INDIÁNSKÝ KARNEVAL
- VÍTÁNÍ JARA
- DĚTSKÝ JEŽIBABÍ SLET A ČARODĚJNÝ REJ
- CYKLOHRÁTKY NA KRAVÍ HOŘE
- PRÁZDNINY SE BLÍŽÍ
- ZVÍŘÁTKIÁDA BRNA-STŘED
- DRAKIÁDA BRNA-STŘED
- LAMPIOŇÁK BRNA-STŘED
- MIKULÁŠOVINY BRNA-STŘED¨
- trhy, festivaly
- Velikonoční slavnosti (7. – 16. dubna 2017)
- Letní kino 2017 (23. 6. – 2. 9. 2017)
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- Festival U jednoho stolu (září 2017)
- Advent na Moraváku (1. – 23. prosince 2017)
- Meeting Brno (květen 2017)
- další projekty
- PROGRAMY PRO SENIORY
- VODOJEMY NA ŽLUTÉM KOPCI
- SOCHY NA ŠILINGROVĚ NÁMĚSTÍ
2. Divadlo Polárka
- v únoru premiéry Cirkus Unikum a Od maličkých k velikým (Jirka Jelínek, Zoja Mikotová), pro děti
- v dubnu Naše třída (Břetislav Rychlík, současná polská dramatika - dějiny 20. století, pro
středoškoláky)
- v dubnu Malá čarodějnice (pro nejmenší, Anička Duchaňová)
- v červnu Deník Anny Frankové (Ondřej Elbel)
Vytvoření projektu a stavební úpravy (hlediště, jeviště, foyer).

3. Klub Leitnerova
Vytvoření nové koncepční dramaturgie, formulace jasného poslání klubu – do června 2016.
Drobné stavební úpravy (především bezbariérový vstup a WC).

4. Centrum volného času Botanka
Přehodnocení systému současné práce, hledání nového progresivního směřování Botanky. Realizace
nového plánu od září 2017.

V. HODNOCENÍ ČINNOSTI V ROCE 2016
Výsledky činnosti Kulturního a vzdělávacího střediska v roce 2016 lze považovat za vynikající.
Produkční a administrativní tým střediska Nerudova zvládnul bez větších komplikací a
s mimořádně pozitivními ohlasy veřejnosti svoji největší akci Advent na Moraváku. Stejně tak dobře
se vypořádal s dalšími trhy na náměstí Svobody – Festivalem U jednoho stolu a Velikonočními
slavnostmi. Díky těmto aktivitám přispívá Káveeska mimo jiné ke kultivaci veřejného prostoru
(především díky architektonickým řešením jednotlivých akcí a dbáním na estetiku prodejních
prostor), ale především díky přísnému výběru dobrých prodejců a kvalitního sortimentu.
Dalšími neméně hodnotnými projekty byly v roce 2016 hojně navštěvované víkendové
akce pro děti a pravidelné pořady pro seniory i běžnou veřejnost produkční Šárky Jelínkové.
V neposlední řadě mohlo být díky produkční spolupráci a technické podpoře realizováno
velké množství dalších neziskových projektů.
Výnosy celé organizace stouply meziročně o cca 3.689.618,- Kč (výnosy v roce 2015 činily
18.220.441,-Kč, v roce 2016 21.910.059,- Kč), ne čemž má největší podíl právě Advent na Moraváku.
Divadlo Polárka začalo od června 2016 měnit své dosavadní směřování. Došlo k revizi
dramaturgického plánu a nové vedení divadla úspěšně naplňuje další programové vize. Na chod
divadla dohlíží nově ustanovená umělecká rada. Byli osloveni progresivní režiséři; od září do konce
kalendářního roku měli možnost diváci shlédnout 3 premiéry: Klapzubovu jedenáctku (režie Konrád
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Popel), Školu Malého stromu (režie Jan Kačena), Polárku nad Betlémem (režie Jan Cimr). Od října
2016 se zvýšil počet platících diváků, tržby vzrostly meziročně o 15%.
Klub Leitnerova navázal na svoji předchozí činnost. Za úspěšné lze považovat především
široký záběr programu (od divadelních představení pro děti, přes hostování malých nezávislých
divadelních skupin po hudební pořady, přednášky a další). Vzhledem k jedinečné atmosféře klubu
pracuje od září 2016 vedení na důslednější dramaturgii zaměřené na hledání nových podnětů pro
svoji činnost. Výsledky rodícího se konceptu bude možné sledovat od května 2017.
Centrum volného času Botanka vycházelo i v roce 2016 z dlouhodobých zkušeností v oblasti
práce s dětmi a volnočasových aktivit. Na konci roku 2016 proběhla důsledná revize dosavadní
činnosti a další směřování Botanky se bude ubírat k novým projektům především z oblasti programů
pro seniory, děti a teenagery.

VI. PODĚKOVÁNÍ
Mé poděkování patří bez výjimky všem kolegům v Káveesce, všem partnerům,
spolupracovníkům, divákům, prodejcům a veřejnosti, bez kterých by celá naše práce postrádala
smysl.
Velmi děkuji a vážím si pomoci pana tajemníka a všech úředníků ÚMČ Brno-střed a dozorčí
rady, bez jejichž cenných rad a trpělivé podpory bychom se neobešli.
A v neposlední děkuji všem radním a zastupitelům za podnětné názory, dotazy a zájem o
aktivity Kulturního a vzdělávacího střediska.

V Brně, dne 27. února 2017

Mgr. Tomáš Pavčík, ředitel
za Kulturní a vzdělávací středisko "U Tří kohoutů",
příspěvkovou organizaci
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