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1.

ÚVOD

Kávéeska, příspěvková organizace je subjektem zřizovaným městskou částí Brno-střed. Její hlavní činnost
spočívá v organizování a realizaci kulturního a vzdělávacího programu nejen pro obyvatele MČ Brno-střed,
ale i pro širokou veřejnost včetně tuzemských i zahraničních turistů.

Kvalitní a plnohodnotné naplňování hlavní činnosti vykonává prostřednictvím svých
4 středisek:
Kávéeska
Divadlo Polárka
Centrum volného času Botanka
Klub Leitnerova
K úspěšnému naplňování poslání příspěvkové organizace napomáhá i úzká spolupráce s jednotlivými
odbory MČ Brno-střed.
V souvislosti s dotační podporou MČ Brno-střed v oblasti kultury nezávislým nekomerčním subjektům
poskytuje Kávéeska též technickou podporu akcím se záštitou starosty MČ Brno-střed, případně dalším
kulturním a osvětovým akcím s přesahem do městské části.
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2.

KÁVÉESKA

Kávéeska aktivně zajišťuje organizačně-provozní chod celé organizace včetně administrativní a technické
podpory svých středisek (Divadlo Polárka, Klub Leitnerova a CVČ Botanka).
Sama Kávéeska pak díky dvěma produkčním zaměstnancům připravuje vlastní volnočasové a kulturní
programy a aktivity pro širokou veřejnost. Jedná se především o trhy (Velikonoční slavnosti, Advent na
Moraváku), festivaly a akce s nejrůznějším zaměřením (festival Uprostřed, Letní kino Brno-střed), jedinečnou pouliční galerii (Galerie Šilingrák) i samostatné jednodenní programy především pro rodiny s dětmi či
seniory (Cyklohrátky, Drakiáda, Čau prázdniny! atp.).
Ve spolupráci s jednotlivými odbory MČ Brno-střed se podílí na organizačně-technické podpoře kulturně-společenských aktivit úřadu (Otevřená radnice, Den IZS, apod.).
V roce 2019 produkční tým Kávéesky rozšířil a zkvalitnil kulturní a vzdělávací programy pro nejširší veřejnost. Podařilo se uspořádat mnoho oblíbených a zaběhlých programů, ale i představit nové jedinečné
projekty, které výrazně přispěly ke zvýšení kvality kulturního života v centru Brna.

Tradiční akce pořádané Kávéeskou se orientují na tři základní cílové skupiny:
1. Akce pro seniory
2. Akce pro rodiny s dětmi
3. Akce pro širokou veřejnost

2. 1. Akce pro seniory
POSEZENÍ U CIMBÁLU
Večer - nejen pro seniory - s kvalitní lidovou muzikou a dobrým vínem.
Produkce:
Jana Huťová, Barbora Kocmánková
Místo:
Společenský sál radnice MČ Brno-střed
Kapacita sálu:
100
Vstupné:
150 Kč / speciál 180 Kč
MĚSÍC

DATUM A ČAS KONÁNÍ

POČET NÁVŠTĚVNÍKŮ

LEDEN

18. 01. 2019

94

ÚNOR

15. 02. 2019

100

BŘEZEN

15. 03. 2019

97

DUBEN

12. 04. 2019

80

KVĚTEN

17. 05. 2019

82

ČERVEN

14. 06. 2019

81

ŘÍJEN

04. 10. 2019

84

LISTOPAD

22. 11. 2019

96

PROSINEC

19. 12. 2019

82

CELKEM

9 akcí

796
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PŘEDNÁŠKOVÝ CYKLUS
/NEJEN/ PRO 60 + I / 2019
Přednáškový cyklus určený seniorům. Téma – zajímavosti
a informace o EU.
Řešitel projektu: Ing. Olga Chladilová (CVČ Botanka)
Termíny projektu: březen 2019
Místo:
Společenský sál radnice Brno-střed
Vstupné:
zdarma
DATUM KONÁNÍ

TÉMA

NÁVŠTĚVNOST

05. 03. 2019

Evropská unie letem světem

20

19. 03. 2019

Aktuální dění v Evropské unii

18

26. 03. 2019

Evropské dotace v souvislostech

18

CELKEM

3 přednášky

56

PŘEDNÁŠKOVÝ CYKLUS /NEJEN/ PRO 60 + II / 2019
Přednáškový cyklus spojený se zážitkovými výlety pro seniory.
Řešitel projektu: Ing. Olga Chladilová (CVČ Botanka)
Termíny projektu: duben 2019
Místo:
různá místa města Brna
Vstupné:
zdarma
DATUM KONÁNÍ

TÉMA

NÁVŠTĚVNOST

02. 04. 2019

Sociální podnik kavárna neslyšících

16

09. 04. 2019

Vozovna trolejbusů v Komíně

20

23. 04. 2019

Brno židovské

19

CELKEM

3 přednášky

55
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2. 2. Akce pro rodiny s dětmi
DĚTSKÝ KARNEVAL PRO NEJMENŠÍ
Pohádkové nedělní odpoledne plné písniček, tance, výtvarného tvoření a zábavy pro nejmenší.
Datum:
24. února 2019, 15:00 — 18:00
Místo konání:
Společenský sál radnice Brno-střed
Návštěvnost:
30 rodičů, 42 dětí
Vstupné:
50 Kč / dítě

SLOW FASHION WEEKEND NA LEITNERCE
Víkend věnovaný „pomalé módě“ a výtvarným workshopům.
Datum:
6. — 7. dubna 2019, vždy 13:00 — 18:00
Místo konání:
Klub Leitnerova
Návštěvnost:
230 osob
Vstupné:
zdarma

CYKLOHRÁTKY NA KRAVÁKU
Odpoledne plné sportu, zábavy, soutěží i cyklokuriozit.
Datum:
19. května 2019, 14:00 — 18:00
Místo konání:
Park na Kraví hoře
Návštěvnost:
cca 480 osob
Vstupné:
zdarma

7

ČAU PRÁZDNINY!
Vítání prázdnin – zábavné odpoledne plné městských her,
soutěží i pohodové prázdninové angličtiny s Helen Doron
English Brno-střed.
Datum:
23. června 2019, 15:00 — 18:00
Místo konání:
Björnsonův sad
Návštěvnost:
cca 350 osob
Vstupné:
zdarma

ODPOLEDNE SE ZVÍŘÁTKY
Odpoledne plné zvířátek a seznámení s nimi. Setkání nejen
s těmi, které můžete potkat ve městě, ale i ve volné české
přírodě. Ve spolupráci se ZOO Brno a záchrannou stanicí Ptačí
centrum.
Datum:
15. září 2019, 15:00 — 18:00
Místo konání:
Björnsonův sad
Návštěvnost:
cca 650 osob
Vstupné:
zdarma

DRAKIÁDA NA KRAVÁKU
Nebe nad Kraví horou plné draků! Výroba vlastních draků
v dílničkách s Helceletkou, soutěže o krásné ceny.
Datum:
20. října 2019, 14:00 — 17:00
Místo konání:
Park na Kraví hoře
Návštěvnost:
cca 780 osob
Vstupné:
zdarma

MIKULÁŠ NA RADNICI
Tradiční mikulášská nadílka se spoustou zábavy a soutěžemi.
Datum:
5. prosince 2019, 16:00 — 18:00
Místo konání:
Společenský sál radnice Brno-střed
Návštěvnost:
cca 160 osob
Vybrané vstupné: 50 Kč / dítě
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2. 3. Akce pro širokou veřejnost
VELIKONOČNÍ SLAVNOSTI 2019
Jarní trhy se 40 stánky sortimentu s velikonoční tématikou, občerstvením a vinařskými výrobky. Součástí
trhů je doprovodný program, složený z folklórních souborů, cimbálové muziky a rukodělných dílen pro
děti. Návštěvníci se mohli naučit či zdokonalit i v tradičním pletení pomlázek anebo se vyfotit u unikátní
dvoumetrové velikonoční kraslice, která do Brna doputovala v roce 2018 z chorvatského Zadaru.
Akce je určena široké veřejnosti se vstupem zdarma.
Místo konání:
náměstí Svobody, Brno
Termín konání:
12. — 21. dubna 2019
Návštěvnost: 	52 500
(propočteno dle pohybu vratného skla)
Propagace akce: www.velikonocnislavnosti.cz,
www.facebook.com/velikonocnislavnosti/

ADVENT NA MORAVÁKU 2019
Adventní trhy v parku na Moravském náměstí jsou koncipovány jako společný kulturně-obchodní prostor,
ve kterém se potkávají kvalitní řemeslníci, obchodníci zaměřující se na prodej tematického zboží, dobrá
gastronomie a bohatý kulturní program. Prostor pro prezentaci své činnosti a prodej svých výrobků dostávají každoročně i charitativní neziskové organizace. Důraz je kladen na doprovodný program, zacílený na
širokou veřejnost.
Místo konání:		
park na Moravském náměstí, Brno
Termín konání:		
22. listopadu — 23. prosince 2019
Propagace akce:		
www.adventnamoravaku.cz
		
www.facebook.com/adventnamor/
Zpráva z projektu:
Advent na Moraváku 2019 se opět nesl v adventním duchu a pohodové vánoční
atmosféře. Koncept již tradičně tvořila velkokapacitní šapitó s prodejními stánky,
dřevěný centrální bar na kašně, slaměný betlém výtvarnice Kateřiny Veselé i adventní edukativní stezka. Velký prostor byl opět věnovaný neziskovým a charitním
organizacím a součástí trhu bylo také vyhlídkové kolo o průměru 33 metrů s kapacitou 144 osob, ze kterého si mohli návštěvníci užít ničím nerušený pohled na vánoční
Brno z ptačí perspektivy. Připravena byla tradiční čajovna ve vyhřívané jurtě, šapitó
s řemeslnými výrobky s vyhrazeným místem pro neziskové organizace, šapitó s kvalitním gastro sortimentem a možností posezení a šapitó se specialitami. Nechyběl
ani úspěšný charitativní antikvariát v jurtě a charitativní jurta Paracentra Fenix.
	Pro nejmenší byly připraveny tři dětské kolotoče i hojně využívaný baby-point – vyhřívaná jurta pro maminky s dětmi, vybavená přebalovacím pultem a skromným
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dětským koutkem. Novinkou pak byl vánoční vláček pro nejmenší, doplněný proutěnými zvířátky.
	Kulturní program na Moravském náměstí probíhal ve velkokapacitním šapitó ve
všední dny od 18.00 do 22.00 a o víkendech od 15.00 do 22.00 hodin. Dramaturgii
hudebního programu zajišťoval klub Stará pekárna, na pódiu vystoupili např. Laura
a její tygří, Band of Heysek, Tomáš Kočko & Orchestr, Jerguš Oravec, Big band brněnské konzervatoře a další; součástí byly i oblíbené rock’n’rollové a swingové tančírny.

FESTIVAL UPROSTŘED 2019
Kulturní multižánrový festival, jehož smyslem je setkávání a propojování lidí bez ohledu na věk anebo
kulturní vkus.
Termín konání:
21. června — 31. srpna 2019
Místo konání: 		Moravské náměstí, Björnsonův sad, Denisovy sady, Káznice Cejl,
Římské náměstí, nádvoří Staré radnice a další.
Počet festivalových dní:
28
Počet festivalových akcí:
61
Počet návštěvníků celkem:
17 300 osob
Průměrná návštěvnost:
281 osob
Počet míst konání akcí:
17
Počet organizačních institucí:
2
Počet spolupořadatelských subjektů: 2
Vstupné		
zdarma
Personální a technické zajištění:	Magdalena Mazlová, Bára Kocmánková (Kávéeska) Monica Taufarová,
Helena Tomalová (TIC Brno), Adéla Špánková (Kávéeska)
Zpráva o průběhu festivalu UPROSTŘED
Třetí ročník festivalu UPROSTŘED opět přinesl kulturní a sportovní vyžití všem těm, kteří se rozhodli strávit letní dny v centru Brna. V období od 21. června do 31. srpna 2019 mohli zájemci bezplatně navštívit
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přes 60 různorodých zábavných počinů. Jedinečná spolupráce dvou brněnských příspěvkových organizací
TIC Brno, p.o. a Kávéeska, příspěvková organizace společně s desítkami nezávislých uměleckých subjektů
přinesla opět své plody.
Další ročník multižánrového festivalu opět potvrdil, že město Brno má bohaté zdroje hudebních klubů, divadelních spolků, sportovních uskupení či environmentálních nadšenců, kteří s chutí vymýšlí neobyčejné
workshopy, koncerty, výstavy, exhibice či jiná vystoupení a osvěží tak letní parné dny v centru města.
Na základně pozitivních ohlasů z předchozích let jsme opět spolupracovali s klubem Fléda (taneční
workshop a rapperské koncerty), s Efemér jsme provázeli po ubývajících, skoro zapomenutých, kouzelných
místech Starého Brna. Ve všední dny jsme tančili swing nebo rock‘n‘roll v tančírnách pod širým nebem,
shlédli jsme nejčerstvější divadelní novinky BuranTeatru a nechyběl ani veselý koncert pro děti kapely Polaris.
Brněnská klubová stálice Kabinet MÚZ předvedla přehled stávající dramaturgie na dvoře bývalé Káznice.
Další tradiční streetová akce s happeningem, výstavou, hudbou a tancem proběhla opět na tř. Kpt.
Jaroše a světoznámí Bastl Instruments předvedli své Letní šílenství na terase Letohrádku Mittrovských.
Závěrečnou rozlučkovou party pak zajistila již tradičně Jaselská open s divadlem, hudbou, streetartovými
workshopy apod.
Třetí ročník ovšem nebyl jen o již osvědčených stálicích. Největší novinkou byla nová stálá scéna „Nádvoří“,
kde se o dramaturgii vystoupení postarala kavárna Podobrazy ve spolupráci s TIC Brno. Mimo pravidelné
DJ večery bylo k vidění i představení divadla BuranTeatr či jazzový koncert holandské skupiny Charlestown.
Z úzce profilovaných workshopů nesmíme opomenout Zvukovou mapu města, kterou nám pomohla
vytvořit Nikol Strobichová. Díky ní jsme dostali šanci poslouchat, nahrávat a následně zpracovávat zvuky
stromů, rostlin a celé městské divočiny.
Pozitivní ohlasy měl i eko-módní workshop s brněnskou módní návrhářkou Hanou Kubešovou, na kterém
jsme pouze díky přírodninám a sběru bylin vytvořili nové outfity.
Ve spolupráci s Domem umění Brno jsme se podíleli na derniéře výstavy Laterna Magica, jejíž součástí
byl i tanec s virtuální realitou a závěrečná projekce Odysseus s hudebním doprovodem Michaela Kocába.
Festival UPROTŘED v roce 2019 především připomněl důležitá historická výročí. Netradiční a zároveň pietní
a připomínkovou kulturní akcí k 50. výročí tragických událostí spojených s 21. srpnem 1969 v centru Brna
byla 3 taneční vystoupení site-specific spolku ProART přímo na místech osudových srpnových událostí.
V bývalé káznici na Cejlu jsme pak připomněli poetickým hudebním divadlem 100. výročí narození básníka Jiřího Ortena.
Původní myšlenka uspořádat multižánrový festival Uprostřed vznikla v roce 2016 v hlavách bývalého produkčního České televize a tehdejšího radního pro kulturu Davida Butuly a ředitele Kávéesky Tomáše
Pavčíka, kteří hledali způsob jak oživit veřejný prostor v centru Brna během letních měsíců a zpříjemnit
tak město během všedního dne. Zároveň vnímali velký potenciál místních nezávislých spolků, klubů a dalších subjektů, které měly nápady, ale realizace podobných akcí byla příliš náročná. Všechny tři ročníky potvrdily, že jak počáteční myšlenka, tak potenciál nezávislé brněnské scény, je ideální kombinace pro letní
období a využití volného času v Brně.
Propagace a média:
Fontána před Janáčkovým divadlem
Plakátovací kampaň na území MČ Brno-střed a dalších MČ
Letáky na území MČ Brno-střed
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Facebook:
Accrasy Apparel
Bastl instruments
Botanka
BuranTeatr
Caffé Biograf
Django Jet
Dům umění města Brna
East Village
Efemér
FML-Federace

moravského
longboardingu
festival Uprostřed
Fléda klub
Hana Kubešová
Hurá na výlet!
Charlestown
Kabinet MÚZ
Kávéeska
Kentaur
Klub Leitnerova

Knižní trhy
Letohrádek Mittrovských
Meteor z Prahy
Milady Caffé
Míra Novotný
Panksy
Piknik box
Polaris
Ponava
ProART
Swing Wings Brno
TIC
Tři ocásci
Vínovníci
Za zrcadlem
a mnoho dalších
Web:
www.brno-stred.cz
www.festivaluprostred.cz
www.kaveeska.cz
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www.kudyznudy.cz
www.expats.cz
www.Ibrno.cz
www.zabava.centrumbrna.cz
www.pocket.brno.cz
www.brnensky.denik.cz
Televize:
Česká televize
BTV1
Noviny a časopisy:
Brněnský deník
časopis KAM where
ticbrno
Zpravodaj MČ Brno-střed
červenec-srpen 2019
Rozhlas:
Český rozhlas

BRNĚNSKÉ LEGENDY – „BRRR NO! – URBAN LEGENDS“
Třetí ročník projektu reflektujícího genius loci brněnských zákoutí ve spojení s pověstmi a legendami.
Termín realizace:
18. května — 31. srpna 2019
Místo konání:
centrum města
Koncept:
Tomáš Pavčík, Jan Krajčirovič, Visualové – Michal Okleštěk a Jan Machát
Koordinace projektu:
Barbora Kocmánková, Magdalena Mazlová a Adéla Špánková
Grafický design:
Vojtěch Koller a Jakub Janeba, umělci ze skupiny Hearts of Creation
Technické zajištění:
Michael Werner
Propagace akce:
www.brrrno.cz, ww.facebook.com/brnenskepovesti/
Charakteristika projektu:
Premiéra projektu Urban Legends – brněnské pověsti z cyklu BrrrNo – multimediální místopis proběhla
opět v rámci Brněnské muzejní noci, dne 18. května 2019 v centru města.
Na osmi stanovištích jsme návštěvníkům Brna i náhodným kolemjdoucím představili osudy a smutné
příběhy hrdinů meziválečného Brna. V rámci inovace projektu pro rok 2019 jsme oslovili mladé brněnské
umělce z Hearts of Creation, kteří jednotlivé legendy ztvárnili netradičními ilustracemi.
Mimo výstavu jsme rozvinuli webovou stránku projektu BrrrNo.cz, který funguje jako platforma a základní
prvek multimediálního průvodce. Během výstavy pak bylo na více než 30 místech v centru Brna možné
získat jednoduchého papírového průvodce s mapou jednotlivých umístění. Na základě pozitivních ohlasů
jsme projekt z plánovaných 3 týdnů prodloužili na celé léto.

LETNÍ KINO BRNO-STŘED
Termín konání:
Místo konání:
Pořadatelé:
Dramaturgie:
Personální zajištění:
Počet projekcí:
Počet návštěvníků:

28. června — 30. srpna 2019
nádvoří radnice ÚMČ BS, Dominikánská 2
Kávéeska, ÚMČ Brno-střed
Noční motýl, z.s.
ÚMČ Brno-střed, Noční motýl
61 placených, 3 zdarma
5971, tj. 98 diváků / 1 projekce

Stručná zpráva:
Čtvrtá sezóna letního kina na nádvoří MČ Brno-střed byla vydařená především díky dobrému počasí
a kvalitní dramaturgii.
Na 61 placených projekcích se sešlo 5 971 filmových nadšenců, takže návštěvnický průměr v této sezóně je
98 diváků na představení. Pro fanoušky byly připraveny i tři promítaní zdarma. K tradičnímu zahajovacímu
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a závěrečnému večeru přibyla ještě mimořádná projekce k výročí 21. srpna 1968. Odhadovaná návštěvnost
neplacených projekcí je cca 600 diváků.
Největšímu diváckému zájmu se tradičně těšily filmové novinky a snímky, ve kterých je silněji obsažen
prvek humoru. V roce 2019 návštěvnost několika projekcí atakovala hranici 200 diváků na představení.
Jednalo se zejména o snímky: Dokud nás svatba nerozdělí, Egon Schiele, Ztratili jsme Stalina, S láskou
Vincent a Místo splněných přání.

GALERIE ŠILINGRÁK
Unikátní galerijní bod pod širým nebem, který vznikl z iniciativy městské části Brno-střed v roce 2017.
Výstavní místo je určeno pro instalaci sochařských realizací jak renomovaných umělců, tak i začínajících
sochařů a studentů. Sochařské práce se 1 × ročně obměňují a návštěvníci tak mohou spatřit díla různých autorů. V roce 2019 bylo navázáno dílem M. Gabriela „Žraloci“ na dílo „Smečka“ z cyklu „Země – voda – vzduch“.
Zahájení:
2. března 2019
Autor díla:
Michal Gabriel
Název díla:
Žraloci
Kurátor:
Martin Dostál
Propagace akce: https://www.facebook.com/galeriesilingrak/

100 LET OD ZALOŽENÍ VELKÉHO BRNA
Město Brno si v roce 2019 připomnělo dvě významná jubilea: 100 let od založení Velkého Brna a 30 let
vyhlášení Městské památkové rezervace. V souvislosti s oslavami významného výročí vzniku Velkého Brna
připravila Kávéeska s Muzeem města Brna v parku na Moravském náměstí několik informačních panelů
reflektujících historii Velkého Brna s informacemi o vzniku a vývoji města Brna, které byly převzaty z interaktivní aplikace MMB. Součástí připomínky jubilea bylo umístění vyhlídkového kola s reliéfní mapou
výhledů, umístěnou v každé kabince.
Termín konání:		
9. října — 10. listopadu 2019
Místo konání: 		
park Moravské náměstí
Počet návštěvníků:
3500 (odhad)

CO BYLO SKÁCELA?
Projekt s názvem Co bylo Skácela? připomněl 30. výročí od úmrtí význačného básníka Jana Skácela,
který byl svou tvorbou spjatý s Brnem a Jižní Moravou. Prostřednictvím žáků Základní umělecké školy
Brno-Veveří byl divák seznamován s místy, jež více než čtyřicet let ovlivňovala básníkovu tvorbu. Zároveň
skrze aktivity a panely na místech, kde se nachází Český rozhlas, kde bývala redakce časopisu Host do
domu, kde sídlil deník Rovnost, byl připomenut Skácel nejen jako básník. Stanoviště byla vybavena postery s texty básníka.
Realizátoři projektu:
Kávéeska, Základní umělecká škola Brno-Veveří
Dramaturgie, produkce: Jan Krajčirovič, Jolana Zedeková
Termín konání:		
5. — 16. listopadu 2019
Připomínková místa:	Kotlářská 35a, Český rozhlas (Beethovenova 4), ul. Rašínova, nám. Svobody (kašna
J. Skácela), Besední dům
Počet návštěvníků:
1200 (odhad)
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II. Poskytování technické podpory kulturních akcí ÚMČ BS
Kávéeska na těchto akcích zajišťuje především technickou podporu (zajištění pódia, party stanů, ozvučení,
personálu pro montáž a demontáž, práce zvukaře, zapůjčení drobného inventáře).
25. června 2019 – Den bezpečnosti s IZS
30. srpna 2019 – čtvrtý ročník Otevřené radnice

III. Poskytování technické podpory nezávislým nekomerčním kulturním subjektům a další spolupráce
Jedná se především o projekty a aktivity nezávislých nekomerčních subjektů, jimž Kávéeska poskytuje
částečný support v oblasti zajištění technických prostředků (pódium, partystany, ozvučení, personál pro
montáž a demontáž, práce zvukaře), eventuálně zapůjčení inventáře, nebo pomoc s administrativními
úkony při pořádání kulturních akcí. Jedná se především o projekty, jež mají záštitu starosty MČBS.
2. května 2019 – Jom ha-šoa (čtení jmen obětí holocaustu)
29. dubna 2019 – Mezinárodní den tance
17. srpna 2019 – festival Překročme řeku
4. října 2019 – Oslava výročí 155 let HZS Brno

KULTURNÍ SERVIS
Kulturní servis je služba pro brněnské subjekty nezřizované kultury – divadla, kluby i jednotlivé akce. Jejím
cílem je pravidelně každý měsíc informovat obyvatele Brna o výběru těch nejlepších akcí, které mohou
navštívit. Tyto akce ze svého programu vyberou a doporučí sami zástupci subjektů. Následně jsou pak publikovány na webových stránkách Kávéesky (https://kaveeska.cz/kulturni-servis/) a na facebookové stránce
(https://www.facebook.com/kulturniservisBRNO/) formou spolupořádání události.
Současně existuje i velkoformátová tištěná mutace, která je umísťována v reklamních vitrínách na území
městské části Brno-střed.
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3.

DIVADLO POLÁRKA

Divadlo Polárka soustředí svoji tvorbu především na dětského a mladého diváka; je profilováno jako profesionální alternativní divadlo komorní produkce. Vnímá svou úlohu jako průvodce diváka k jeho divadelní
dospělosti. Snaží se formovat vztah dětského diváka ke scénickému umění jako specifickému uměleckému kódu, učit rozeznat kvalitní a autentický divadelní projev, ale také například znát základní pravidla
divácké etiky. Dětské divadlo má za úkol spoluformovat divákův vkus, estetická měřítka a jeho očekávání
od divadla či umění obecně. Do kalendářního roku 2019 spadají dvě divadelní sezóny.
V druhé polovině sezóny 2018/2019, kterou zastřešovalo téma Hrdinství, proběhly čtyři premiéry: divácky
velmi vděčný Vinnetou pro diváky od šesti let na Velké scéně, inscenace pro děti do tří let „Co šeptají
stromy?“, která je beznadějně vyprodaná měsíce dopředu, africká pohádka pro předškoláky „Jak děti zachránily motýly“ a pro středoškoláky a dospělé publikum zpracování tragických osudů členů brněnského
třetího odboje z padesátých let „Ve jménu republiky“. Kromě toho proběhla řada doprovodných akcí,
z nichž obzvláště vydařený byl Den dětí v Björnsonově sadu s divadelními dílnami a koncertem, který navštívilo okolo pěti set diváků. Polárka se se svými inscenacemi zúčastnila řady festivalů, přičemž z festivalu
Dítě v Dlouhé si odvezla hlavní cenu odborné poroty.
Sezóna 2019/2020 s tématem „Pravda a lež“ byla zahájena festivalem Polárkový dort, na němž byly k vidění všechny premiéry předešlé sezóny, řada hostů, kapely pro děti a různorodý doprovodný program.
Divadlem a Björnsonovým sadem prošlo téměř dva a půl tisíce diváků. V první polovině sezóny premiérovala irská pohádka pro první stupeň „O Glashtinovi a slepé dívce“, participační vánoční inscenace „Jak
jsem plul ke královně Severu“ a z Divadla u Stolu se k nám nově přestěhovala vánoční „Ježíškova košilka“.
Ve spolupráci s HaDivadlem a Divadlem Husa na provázku Polárka nově organizuje mezidivadelní předplatné pro středoškoláky s bohatým doprovodným programem. Přibyly také nedělní workshopy pro veřejnost a rozšířil se provoz divadelní kavárny PolárKafé.
Stále více se ujímají tematické workshopy k inscenacím pro školy, během kterých si žáci a studenti mohou
prohloubit zážitek z představení, doplnit si historické znalosti, diskutovat nad tématy či si vyzkoušet nějakou divadelní techniku. Ustálil se také charitativní projekt na podporu dětí ze sociálně slabých podmínek
Zavěšená vstupenka, který od Polárky přebrala další tři divadla.
Dramaturgické plány na rok 2019 byly naplněny podle našich představ a jejich úspěch v některých momentech vysoce předčil naše očekávání.
/Karolína Ondrová, dramaturg/

PREMIÉRY
Divadlo Polárka v roce 2019 uvedlo v premiéře 7 nových inscenací:
PROGRAM/AKCE

TERMÍN

DIVÁCI / ÚČASTNÍCI

Vinnetou

23. 02. 2019

Velká scéna

Co šeptají stromy?

23. 03. 2019

Malá scéna

Jak děti zachránily motýly

18. 05. 2019

Malá scéna

Ve jménu republiky

15. 06. 2019

Velká scéna

O Glashtinovi a slepé dívce

02. 11. 2019

Velká scéna
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Jak jsem plul ke Královně Severu

07. 12. 2019

Malá scéna

Ježíškova košilka (obnovená premiéra)

08. 12. 2019

Velká scéna

POČET PŘEDSTAVENÍ A DIVÁKŮ
Vlastní soubor Divadla Polárka v roce 2019
odehrál na Mateřské scéně:
Představení pro školy
198 představení pro mateřské, základní, střední
a vysoké školy
Malá scéna: 86
Velká scéna: 96
Klub Leitnerova: 16
Celková návštěvnost činila 15 386 diváků.

Představení pro veřejnost
151 představení pro veřejnost
Malá scéna: 94
Velká scéna: 54
Klub Leitnerova: 3
Celková návštěvnost činila 9 245 diváků.

DOPROVODNÉ PROGRAMY
Divadlo Polárka připravilo v roce 2019 několik typů doprovodných
programů a pravidelných kurzů:
Workshop: 48 × (1 938 diváků)
Polárníček: 39 × (pravidelný kurz)
Polaro-ID: 39 × (pravidelný kurz)

Další doprovodné programy a akce:
PROGRAM/AKCE

TERMÍN

DIVÁCI / ÚČASTNÍCI

Polárka slaví 20 / hosté

12. 01. 2019

80

Polárka slaví 20 / pro veřejnost

13. 01. 2019

75

Za vysvědčení Polárku

31. 01. 2019

100

Filipojakubská noc v Polárce

30. 04. 2019

200

Storáče

2×

40

Tančírna pod Janáčkem

29. 05. 2019

80

Den dětí s Polárkou

01. 06. 2019

500

Žiješ? Tak pracuj! (Polaro-ID)

17. 06. 2019

60

POLÁRKOVÝ DORT 2019 (3 denní festival Div. Pol.)

X

2 365

Bylo, je a bude (Polaro-ID)

17. 11. 2019

36

Mezidivadelní předplatné + závěrečné setkání

X

6

Benefiční koncert a křest CD kapely Bombarďák

30. 11. 2019

175

Jižní Morava čte

07. 12. 2019

160

Zavěšená vstupenka

X

156
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KAPELA POLARIS
Kapela Divadla Polárka odehrála 9 koncertů, z toho 5 mimo Mateřskou scénu.
Celkem: 1 208 diváků.
NÁZEV

DATUM

DIVÁCI

POZNÁMKA

Polaris

12. 01. 2019

80

20 let výročí Polárky: Pouze VIP

Polaris

13. 01. 2019

75

20 let výročí Polárky: Veřejnost

Polaris

31. 01. 2019

100

Za vysvědčení Polárku

Polaris

24. 04. 2019

50

Hudební klub Melodka

Polaris

01. 06. 2019

500

Björnsonův sad (den dětí s Polárkou)

Polaris

22. 06. 2019

100

Moravské náměstí

Polaris

20. 09. 2019

99

POLÁRKOVÝ DORT - Björnsonův sad

Polaris

15. 09. 2019

56

Kladno - koncert pro Zavěšenou vstupenku

Polaris

20. 12. 2019

148

Vánoční show

HOSTUJÍCÍ SOUBORY/AKCE
Divadlo Polárka připravilo v roce 2019 také 16 představení/akcí hostujících souborů.
Celkem: 1 540 diváků.
NÁZEV

DATUM

POČET

POZNAMKA

DIVÁKŮ
Podzimní sonáta

17. 04. 2019

20

Simona Petrů, Isabela Smečková Bencová

Moment!

23. 05. 2019

30

DSB - STUDIO DAMÚZA, PRAHA

Moment!

23. 05. 2019

30

DSB - STUDIO DAMÚZA, PRAHA

Moment!

24. 05. 2019

45

DSB - STUDIO DAMÚZA, PRAHA

Moment!

24. 05. 2019

45

DSB - STUDIO DAMÚZA, PRAHA

Pejprbój

25. 05. 2019

40

DSB - RADIM VIZVÁRY, PRAHA

Cisárové nové šaty

25. 05. 2019

40

DSB - NOVÉ DIVADLO, NITRA (SLOVENSKO)

Pejprbój

25. 05. 2019

40

DSB - RADIM VIZVÁRY, PRAHA

Malá mořská víla

26. 05. 2019

40

DSB - BÁBKOVÉ DIVADLO BRATISLAVA
(SLOVENSKO)

Perníková chaloupka - Studio DAMÚZA

20. 09. 2019

101

POLÁRKOVÝ DORT
- Björnsonův sad (DAMÚZA)

Pinocchio - Divadlo ToyMachine

21. 09. 2019

134

POLÁRKOVÝ DORT
- Björnsonův sad (Divadlo ToyMachine)

ZUNA - Divadlo Continuo

21. 09. 2019

48

POLÁRKOVÝ DORT
- Björnsonův sad (Divadlo Continuo)

Nedloubej se v nose - koncert kapely

21. 09. 2019

Divadla Rozmanitostí z Mostu

123

POLÁRKOVÝ DORT - Björnsonův sad (koncert
kapely Divadla Rozmanitostí z Mostu)

18

O holčičce, která se ještě nenarodila

22. 09. 2019

109

- Divadlo Víti Marčíka

POLÁRKOVÝ DORT
- Björnsonův sad (Divadlo Víti Marčíka)

Bombarďák - koncert kapely Bombarďák

22. 09. 2019

520

Bombarďák (křest alba) - benefiční koncert

30. 11. 2019

175

POLÁRKOVÝ DORT - Björnsonův sad

ZÁJEZDOVÁ ČINNOST
Vlastní soubor Divadla Polárka odehrál v roce 2019 celkem 30 představení / akcí na zájezdech nebo mimo
Mateřskou scénu.
Celkem: 6 412 diváků.
HRA

DATUM

POČET

POZNÁMKA

KRAJ

DIVÁKŮ
Naše třída

22. 01. 2019

413

Tábor

Jihočeský

Naše třída

23. 01. 2019

548

Tábor

Jihočeský

Vnitřní nepřítel

08. 02. 2019

78

Divadlo v Dlouhé: Festival 13+

Hl.m. Praha

Workshop, Vnitřní nepřítel

08. 02. 2019

30

Divadlo v Dlouhé: Festival 13+

Hl.m. Praha

Jak dělá ryba

09. 02. 2019

30

Počátky

Vysočina

Naše třída

14. 02. 2019

393

Prostějov

Olomoucký

Naše třída

15. 02. 2019

386

Prostějov

Olomoucký

Cirkus Unikum

17. 03. 2019

78

Vsetín

Zlínský

Polaris

24. 04. 2019

50

Hudební klub Melodka

Jihomoravský

Vinnetou

14. 05. 2019

291

Zlín

Zlínský

Naše třída

15. 05. 2019

480

Zlín

Zlínský

František z kaštanu, Anežka

19. 05. 2019

42

Praha (Festival Dítě v Dlouhé)

Hl. m. Praha

Jak děti zachránily motýly

25. 05. 2019

50

Malovice (africký festival Divadlo Continuo)

Jihočeský

Tančírna pod Janáčkem

29. 05. 2019

80

Piazzetta Janáčkova divadla

Jihomoravský

Den dětí s Polárkou

01. 06. 2019

500

Björnsonův sad (den dětí s Polárkou)

Jihomoravský

Tančírna

01. 06. 2019

500

Björnsonův sad (den dětí s Polárkou)

Jihomoravský

Polaris

01. 06. 2019

500

Björnsonův sad (den dětí s Polárkou)

Jihomoravský

Polaris

22. 06. 2019

100

Moravské náměstí

Jihomoravský

Storytelling CZ – vyprávění

20. 09. 2019

62

POLÁRKOVÝ DORT - Björnsonův sad

Jihomoravský

Polaris

20. 09. 2019

99

POLÁRKOVÝ DORT - Björnsonův sad

Jihomoravský

Storytelling CZ – vyprávění

21. 09. 2019

42

POLÁRKOVÝ DORT - Björnsonův sad

Jihomoravský

Tančírna

22. 09. 2019

148

POLÁRKOVÝ DORT - Björnsonův sad

Jihomoravský

Tančírna

07. 09. 2019

234

festival Husa na dálnici / Ostopovice

Jihomoravský

ze slunečnic

dětem

dětem

19

Polaris

15. 09. 2019

56

Kladno - koncert pro Zavěšenou vstupenku

Středočeský

Vinnetou

13. 10. 2019

284

Jihlava

Vysočina

Co šeptají stromy?

01. 11. 2019

41

Praha

Hl. m. Praha

Co šeptají stromy?

01. 11. 2019

41

Praha

Hl. m. Praha

Vinnetou

08. 11. 2019

379

Prostějov

Olomoucký

Vinnetou

08. 11. 2019

402

Prostějov

Olomoucký

Prezidenti

09. 11. 2019

75

Veselí nad Moravou

Jihomoravský
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Kávéeska, příspěvková organizace
Koliště 645/29, 602 00 Brno  IČO: 00101508  DIČ: CZ00101508
tel.:na
543repertoáru
212 508, mobil:Divadla
725825 598
Počet odehraných repríz inscenací
Polárka
info@kaveeska.cz  www.kaveeska.cz www.facebook.com/kaveeska

POČET REPRÍZ

INSCENACE NA REPERTOÁRU V ROCE 2019/VLASTNÍ SOUBOR
(OD PREMIÉRY DO PROSINCE 2019_VČETNĚ ZÁJEZDŮ)
2016

2017

10

7.12.2019 KRÁLOVNA SEVERU

6

2.11.2019 O GLASHTINOVI

9

15.6.2019 VE JMÉNU REPUBLIKY

17

18.5.2019 JAK DĚTI ZACH. MOTÝLY

37

23.3.2019 CO ŠEPTAJÍ STROMY

30

23.2.2019 VINNETOU

24.11.2018 TANČÍRNA
20.10.2018 SIDDHÁRTHA

4

20

1

14
7

22
13

16.6.2018 ALENKA ZA ZRCADLEM

13
21

21.4.2018 FRANTIŠEK Z KAŠTANU

20

2.4.2018 OBŘI

19

24.2.2018 TAMTADAROVA DOBRODR.

19

16

10.2.2018 PREZIDENTI

21

12

13.1.2018 VNITŘNÍ NEPŘÍTEL

20

28.10.2017 ENŠPÍGL! NASREDDIN!
07.10.2017 POHÁDKY 1000+1 NOCI

19

11

7

21
21
25
15

22
39

18.2.2017 CIRKUS UNICUM

15

16

29

25.2.2017 OD MALIČKÝCH K VELIKÝM

16
23

15

08.04.2017 NAŠE TŘÍDA

7
16

8

52

4.1.2017 JAK DĚLÁ RYBA?

11.6.2016 BRATŘI LVÍ SRDCE

7

13

22.4.2017 MALÁ ČARODĚJNICE

19.11.2016 ŠKOLA MALÉHO STROMU

2019

13

8.12.2019 JEŽÍŠKOVA KOŠILKA

15.12.2018 HOMO ZABIJENSIS

2018

9

30
16

21

18
21

28
12

17
15

5

15

Kávéeska, příspěvková organizace
Koliště 645/29, 602 00 Brno  IČO: 00101508  DIČ: CZ00101508
tel.: 543 212 508, mobil: 725825 598
info@kaveeska.cz  www.kaveeska.cz www.facebook.com/kaveeska

Grafy a statistiky od roku 2011:

GRAFY A STATISTIKY od roku 2011:

POČET DIVÁKŮ
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4.

KLUB LEITNEROVA

Historie klubu sahá do 50. let, kdy byl vybudován svépomocí na brigádách, jak bylo dobovým zvykem.
Budova se od té doby příliš neměnila, ale její obsah se vyvíjel v závislosti na panující společenské situaci.
Přestože od svého vzniku naplňuje roli „kulturáku“, byla vždy otevřena nejrůznějším kulturním a společenským programům. Fungovala také jako zkušebna, šermířská základna a podobně. Silné období proběhlo
v 80. letech, kdy v post normalizačním šedivém životě plnila roli určité kulturní subverze podobně jako
třeba „Musilka“. Kulturní klubové akce se odehrávaly v rámci tak zvaných Modrých pondělků. Probíhaly zde
různé filmové projekce, koncerty kapel žánrově kolem folku, rocku a alternativy. Uvedené stylové zaměření
si Leitnerka udržela dodnes. Tradiční akcí jsou také hudebně publicistické pořady a antidiskotéka Jiřího
Černého.
Rok 2019 přinesl klubu Leitnerova další posun v mnoha oblastech, ať už se jedná o kvalitní umělecké
hosty, rekonstrukci samotné budovy, nebo pokrok v prezentaci prostřednictvím webových stránek či
sociálních sítí.

KONCERTY
V klubu se během roku uskutečnily desítky koncertů různých žánrů. Důraz byl kladen na pestrou dramaturgii a na lokální kapely, nechyběli však umělci z celé České republiky či ze zahraničí. Žánrové rozložení
koncertů je velmi různorodé.
 ezi dominující styly v roce 2019 patřila moderní alternativní hudba, folk, jazz, či bigbít. Klub se stále
M
více snaží přiblížit i další hudební žánry jako world music, elektroniku či sborové projekty a jejich obliba
pomalu roste. K významným hostům a divácky nejúspěšnějším akcím roku 2019 patřily koncerty Longital,
Lenky Dusilové, Mirka Kemela s hostem Vladimírem Javorským nebo nadějného folk-popaře Pavla Čadka.
Klub se dále připojil k pořádání řady velmi zajímavých charitativních projektů. Uskutečnily se zde benefiční koncerty (například pro organizace Zdravotní klaun o. p. s., nebo DEBRA ČR) jejichž výnosy putovaly
na podporu dobročinných aktivit.

DIVADLA
Leitnerka dlouhodobě poskytuje prostor různým nezávislým brněnským souborům, mezi něž patří
například Divadlo Facka nebo Divadlo Aldente. Tato spolupráce vyústila v několik divadelních premiér, například „Isabelin poklad aneb cesta do Singapuru“ (Divadlo Facka), „Káťa a Bajaja“ (Divadlo Aldente), „Ven
ze svého stínu“ (Brněnské dětské divadlo), „Moje bílá velryba“ (Divadlo Kdekoli) a další.
Mezi projekty na pomezí hudby, divadla a literatury patřil například uvedený „Recitál 8 hlav šílenství“
Vladivojny la Chia, věnovaný básnířce Anně Berkovové, nebo literární a hudební pásmo Anety Langerové
a Barbory Hrzánové „Pane bůh, tady Anna“ .

PROGRAMY PRO DĚTI A MLÁDEŽ
V dopoledních hodinách se na Leitnerce tradičně konají pořady pro mateřské, základní i střední školy.
Většinou se jedná o divadelní představení pro mladší děti. Pro starší žáky a studenty se zde pořádaly přednášky či besedy. Klub intenzivně spolupracoval například s pamětnicí holokaustu paní Erikou Bezdíčkovou
23

nebo s festivalem Mezipatra. Na půdě Leitnerky vzniklo i první divadelní představení pro děti, a to ve spolupráci s umělcem Jiřím Jelínkem a kolektivem nezávislého Divadla DNO.

DALŠÍ PROGRAM
Pro děti i dospělé nabízí klub širokou škálu doprovodných programů. Na Leitnerce proběhlo četné množství přednášek, besed a filmových projekcí. Jedna z nejkurióznějších a divácky nejúspěšnějších akcí byla
beseda a promítání „Pure devadesátky“, o divokém desetiletí v mladé České republice.
V prostorách kavárny jsme uspořádali několik výstav lokálních umělců. Klub hostil pravidelnou výstavu
Urbex o zapomenutých místech našeho regionu, výstava „Včela medonosná pod drobnohledem“ přiblížila mikroskopický svět hmyzu, vystavovaly se zde i fotografie z nového alba brněnské skupiny Nevermore
& Kosmonaut.
Program doplňovaly prakticky zaměřené víkendové workshopy (rétoriky, tvůrčího psaní aj.).
Leitnerka je také pravidelnou „menší scénou“ pro festival o lidských právech Jeden svět, pro hudební festival Mladí ladí jazz a další významné projekty.
V roce 2019 taktéž pokročila rekonstrukce klubu. Došlo především k výměně oken v zázemí i v kavárně,
dokončení venkovní fasády a zateplení a výměně vstupních i únikových dveří. Byl také zprovozněn nový
web a vytvořen nový design propagačních materiálů.

Klub Leitnerova 2019 v číslech
Počet akcí dle druhu:
Celkový počet akcí: 233
akce pro školy: 68
Celková návštěvnost: 12 498, z toho:
akce pro rodiče s dětmi: 16
návštěvníci dětských akcí: 5 855
koncerty: 53
návštěvníci akcí pro dospělé: 6 643
divadla: 40
ostatní akce: 56 (přednášky, vernisáže, workshopy, literární a poslechové pořady, filmové projekce a další)
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5.

CENTRUM VOLNÉHO ČASU BOTANKA

Posláním CVČ Botanka je vytvářet bezpečné, čisté a příjemné prostředí pro volnočasové aktivity, vzdělávání dětí, dospělých a seniorů. Organizace je otevřená pro všechny, kteří hledají aktivní náplň volného času
a chtějí jej smysluplně a tvořivě vyplnit.
Provoz Botanky zajišťují 3 zaměstnanci na HPP, kteří současně vedou příměstské tábory, některé kurzy
a produkčně se podílejí na akcích Kávéesky. CVČ Botanka působí v suterénu budovy Botanická 13 / Sušilova
8 a zahrnuje recepci, výtvarnou dílnu, malou tělocvičnu, dětskou učebnu, klubovnu, šatnu, skladovou místnost a sociální zařízení.
Provoz Botanky je celoroční. Kurzy a kroužky jsou zahajovány na počátku školního roku (v polovině září),
pololetí má 17 lekcí, rok 34 lekcí; závěr pravidelných kurzů je v polovině června. Kurzy a aktivity podléhají
týdennímu pravidelnému rozvrhu. Mimo tyto kurzy a kroužky jsou pořádány jednorázové akce, jako dílny,
přednášky, výstavy atp. Provoz Botanky je od pondělí do pátku, vždy od 8.00 do 20.00 hodin. Další mimořádné akce pro veřejnost probíhají nepravidelně i o víkendech. V dopoledních hodinách využívá prostor
Botanky také Miniškolka Maceška, patřící pod SVČ Lužánky.
CVČ Botanka se v roce 2019 zaměřilo na kurzy, kroužky, zájmovou výuku, akce pro volný čas dětí, dospělých a velkou částí i na aktivity seniorů. Snaží se o příjemné, čisté a bezpečné prostředí pro všechny
generace. Podporuje vytváření vztahů mezi osamělými staršími lidmi a setkávání seniorů, pro ty pořádá
výlety a v rámci klubu společné zpívání pro radost, cvičení, vzdělávání v anglickém jazyce, počítačové
zručnosti, hudbě, poznávání Brna a okolí.
Pro děti Botanka organizuje letní prázdninové příměstské tábory. V rámci spolupráce zajišťuje osobám se
zdravotním postižením v Domově pro osoby zdravotně postižené Srdíčko zpívání a hudbu.
Výuku zajišťuje 26 učitelů a lektorů na dohodu o provedení práce. Během týdne naše centrum navštíví až
190 osob. Kroužky a kurzy jsou realizovány za úplatu. Seniorské aktivity jsou zdarma, nebo za symbolický
vstupní pololetní poplatek 50 Kč. Do aktivit pro seniory Setkávání seniorů je přihlášeno 94 zájemců, kterým
je pravidelně každý týden rozesílána informace o všech seniorských akcích, kterých se mohou zúčastnit.
Mimo uvedené aktivity pořádá CVČ Botanka pro seniory přednášky, hudební pořady, exkurze.
Během roku 2019 Botanka mimo svoji hlavní činnost participovala na veřejných akcích pro svoji mateřskou organizaci Kávéesku a městskou část Brno-střed. Šlo např. o Betlémské dary na Zelném trhu,
Karneval na radnici, Velikonoční slavnosti na nám. Svobody, Akce Zelňák, Čarodějnice, Cyklohrátky, festival
Uprostřed, Festival překročme řeku, Zvířátkiáda, Mikuláš na radnici, propagační víkendová akce – Kroužkobraní v Avionu, Brněnské dny pro zdraví – Šelepova, Brněnské dny pro seniory – výlety, ruční práce, architektonické procházky.
Ve spolupráci se Správou nemovitostí ÚMČ BS byl vybudován nový vstup do Botanky (vybourání betonu,
položení nové dlažby).
Podařily se vytvořit nové přehledné webové stránky CVČ Botanka.
Díky lepší propagaci se Botanka za dva roky dostala výrazněji do povědomí seniorů a seniorských klubů.
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KROUŽKY A AKTIVITY PRO DĚTI
NÁZEV KROUŽKU

POČET LEKCÍ /

POČET FREKVENTANTŮ

POČET FREKVENTANTŮ

TÝDEN

LEDEN — ČERVEN

ZÁŘÍ — LEDEN

Jóga pro děti

2

13

13

Výtvarná dílna

1, 5

5

13

Baby atelier

1, 5

x

5

Rytmika

1

6

5

Cvičení maminek s batolaty

1

11

6

Street dance

2

11

12

Šperkaření

1

x

5

Příměstské letní tábory:
1 . turnus – Táborníček ( 3 – 5 let) – počet dětí 11
2
 . turnus – Dobrodružná paleta ( 5  – 11 let) – počet dětí 13
3
 . turnus – Od počátku světa ( 8 – 12 let) – počet dětí 12
4
 . turnus – Práce všeho druhu ( 4 – 11 let) – počet dětí 14

KURZY PRO DOSPĚLÉ
NÁZEV KURZU

POČET LEKCÍ /

POČET FREKVENTANTŮ

POČET FREKVENTANTŮ

TÝDEN

LEDEN— ČERVEN

ZÁŘÍ— LEDEN

Jóga s hlídáním dětí

1, 5

11

12

Jóga pro dospělé

2, 5

17

16

Pilates

3

20

22

Kalanetika

2

10

10

Základy výtvarných technik

1

8

7

Kurz šití

1

x

6

Klavír

1

2

4

Jednorázové workshopy v průběhu roku:
p
 letení košíků a ošatek z pedigu – 49 účastníků
k
 urzy vitráží – 55 účastníků
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AKTIVITY A KURZY PRO SENIORY
Kurzy pro seniory 2019
NÁZEV KURZU

POČET LEKCÍ /

POČET FREKVENTANTŮ

POČET FREKVENTANTŮ

TÝDEN

LEDEN— ČERVEN

ZÁŘÍ— LEDEN

Cvičení

1, 5

7

6

Základy fotografie

1

4

x

Angličtina

3

17

18

Základy výtvarných technik

2

15

16

Setkávání seniorů 2019
NÁZEV KURZU

POČET LEKCÍ /

POČET FREKVENTANTŮ

POČET FREKVENTANTŮ

TÝDEN

LEDEN— ČERVEN

ZÁŘÍ— LEDEN

Cvičení

2

8 – 11

9 – 12

Poradna PC

1, 5

5

5–6

Zpívání lidových písní

1

6

5–6

Ruční práce

1

3

4

Procházky za architekturou

1

7 – 12

15 – 40

Pravidelné páteční procházky za architekturou – Klub aktivní chůze – s odborným výkladem probíhají od
října do prosince a od února do června. Cílem jsou architektonicky zajímavá místa a památky města Brna.

V roce 2019 byly uskutečněny tyto procházky:
Vila Stiassni – 20 os.
Ulice Pellicova – 12 os.
Park Lužánky – 8 os.
Justiční palác – 25 os.
Písečník – 15 os.
Rooseveltova – 20 os.
Husovický kostel – 10 os.
Divadlo Reduta – 15 os.

Herringův palác – 16 os.
Bulínova vila – 28 os.
Merhautova – 15 os.
Reissigova vila – akce

v rámci Brněnských dnů
pro seniory – 40 os.
Mendelovo muzeum – 20 os.
Ústavní soud – 28 os.
kostel Nanebevzetí Panny Marie – 16 os.

Jednorázové akce pro seniory 2019
Výlety za přírodou
Jednodenní výlety za přírodou, památkami, pohybem s průvodcem panem Ing. Antonínem Moravcem
z Klubu českých turistů.
Výlety realizované v roce 2019:
Pálava – 8 os.
Znojmo – 9 os.
Rosice – 16 os.
Ivančice – akce v rámci Brněnských dnů pro seniory – 27 os.
Dolní Kounice – akce v rámci Brněnských dnů pro seniory – 35 os.
Mikulov – 11 os.
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Cyklus přednášek 60+
Během března 2019 byly realizovány přednášky pro seniory zaměřené na témata Evropské unie. Celkem
tři přednášky navštívilo 56 osob.

Exkurze
V rámci dubnových exkurzí senioři navštívili: Sociální podnik a kavárnu neslyšících, vozovnu trolejbusů
v Komíně, Brno židovské – místa v Brně, jejichž rekonstrukce byla spolufinancována EU (s návazností na
přednáškový cyklus o EU).

Besedy
V červnu 2019 proběhly besedy s tvůrci rozhlasového pořadu „Toulky českou minulostí“ – Ivanou Valešovou,
Jaromírem Ostrým a Josefem Veselým.

Hudba
Hudební pořady, určené především seniorům: „Mladí seniorům“– studenti konzervatoře a JAMU hrají pro
seniory klasickou hudbu ve Společenském sále radnice Brno-střed. Komorní koncerty tohoto typu jsou
velmi oblíbené, návštěvnost v roce 2019 činila 80 seniorů.
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6.

VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ V ROCE 2019

Hlavní účel a předmět činnosti: zajištění poskytování kulturních, vzdělávacích a volnočasových služeb především obyvatelům městské části Brno-střed. Organizaci tvoří pracoviště: Divadlo Polárka (divadlo pro
děti a mládež), Klub Leitnerova (zajišťující pravidelný hudební, divadelní a volnočasový program), Centrum
volného času Botanka (pečující o volnočasové a vzdělávací aktivity dětí, rodin a seniorů) a správa a služby
organizace Kávéeska (zajišťující mj. trhy a kulturní akce ve veřejném prostoru).
Účetní závěrka byla sestavena na základě účetnictví organizace, vedeného v souladu se zákonem 563/1991
Sb. v platném znění a dále dle Prováděcí vyhlášky k Zákonu o účetnictví, účtujícími v soustavě podvojného
účetnictví. Kromě těchto zákonných ustanovení aplikuje organizace v potřebné míře České účetní standardy (ČÚS).
Účetní závěrka k 31. 12. 2019 je kompletně zveřejněna na webových stránkách organizace
(http://www.kaveeska.cz/povinne-verejne-udaje/) a současně ve Sbírce listin
(https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-sl-firma?subjektId=996983).

Hlavní ekonomické ukazatele spjaté s činností jednotlivých středisek

Rok 2019

Pracoviště

Divadlo

Klub

CVČ

Koliště

Polárka

Leitnerka

Botanka

Typ činnosti

akce

pro rodiny

d
 ivadlo pro děti

hudební akce

kroužky pro děti

s dětmi

a mládež

divadelní

kurzy pro dospělé

akce

pro seniory

workshopy

představení

aktivity pro seniory

akce

pro veřejnost

zájezdová činnost

programy pro děti

spolupořádání

poskytování

pod-

kapela Polaris

cvičení

vzdělávacích akcí

pory akcím MČ

aktivity pro rodiny

workshopy

spolupořádání


f estival Polárkový

kavárna

kulturních akcí

dort
PolárKafé

Výnosy
z činnosti
Náklady
Počet
úvazků HPP

4 704 671 Kč

2 634 969 Kč

1 781 212 Kč

721 942 Kč

9 330 141 Kč

13 636 450 Kč

3 979 191 Kč

1 953 418 Kč

5

15

4

3
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Zjednodušený přehled nákladů a výnosů jednotlivých středisek v roce 2019

středisko

LEITNERKA

POLÁRKA

BOTANKA

KÁVÉESKA

ORGANIZACE
CELKEM

NÁKLADY (Kč)
č. ú
50 ×

druh nákladů
Spotřeba materiálu,

600 159

1 255 239

176 962

849 770

2 882 130

energií
51 ×

Služby

1 268 917

5 974 220

179 094

4 257 704

11 679 935

52 ×

Osobní náklady

2 101 798

6 250 777

1 586 638

3 909 847

13 849 060

54 ×

Ostatní náklady

5 171

9 790

2 824

126 962

144 747

55 ×

Odpisy, rezervy, opr. pol.

3 146

146 248

7 900

185 858

343 152

56 ×

—
Náklady celkem

176

3 979 191

13 636 450

—

—

176

1 953 418

9 330 141

28 899 200

VÝNOSY (Kč)
60 ×

Výnosy z vlastních výkonů

64 ×
672

909 559

2 159 913

714 042

4 377 797

8 161 311

Ostatní výnosy

746 537

435 056

7 900

326 874

1 516 367

Výnosy z transferů

—

40 000

—

—

—

—

—

—

—

—

—

19 105 000

(MMB/MČ)
Transfery (JMK)
Dotace na mzdy (ÚP)
Výnosy celkem
Rozdíl

125 116

—
125 116

1 781 212

2 634 969

721 942

4 704 671

28 907 794

- 2 197 979

- 11 001 481

- 1 232 476

- 4 625 470

8 594

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK (Kč)

8 594
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7.

PLÁN ČINNOSTI KÁVÉESKY NA ROK 2020

KÁVÉESKA
Akce pro seniory
POSEZENÍ U CIMBÁLU
Termíny projektu: 1 7. ledna, 14. února, 13. března, 17. dubna, 15. května, 19. června, 11. září, 23. října, 20. listopadu
a 18. prosince 2020
Místo konání: Společenský sál radnice Brno-střed
Charakteristika akce: Večer lidové muziky.

CYKLUS PŘEDNÁŠEK (nejen) pro 60+
Termíny projektu: 2
 7. února, 3. března, 12. března, 19. března, 26. března, 2. dubna 2020
Místo: Společenský sál radnice Brno-střed
Charakter projektu: Přednášky a besedy pro seniory na téma zdraví.

MLADÍ SENIORŮM
Termíny projektu: 19. března, 2. dubna, 16. dubna, 30. dubna, 7. května 2020
Místo: Společenský sál radnice Brno-střed
Charakter projektu: Jarní koncerty klasické hudby. Hrají studenti Brněnské konzervatoře a JAMU

Akce pro rodiny s dětmi
DĚTSKÝ KARNEVAL PRO NEJMENŠÍ
Datum:
Místo konání:
Charakteristika:

16. února 2020, 15:00 — 18:00
Společenský sál radnice Brno-střed
Karneval se soutěžemi, hrami, tancem, divadlem a výtvarnými dílnami.

SLOW FASHION WEEKEND NA LEITNERCE
Datum:
7. března 2020
Místo konání:
Leitnerka
Charakteristika: 	Swap s oblečením, filmy se slowfashion tématikou a upcyclingový vyšívací workshop.

ČARODĚJNICE V BJÖRNSONOVĚ SADĚ
Datum:
Místo konání:
Charakteristika:

30. dubna 2020
Björnsonův sad
Tradiční rodinná akce se soutěžemi, opékáním špekáčků a výtvarnými dílnami.
31

CYKLOHRÁTKY NA KRAVÍ HOŘE
Datum:
17. května 2020
Místo konání:
park Kraví hora
Charakteristika: 	Den sportu a pohybu pro všechny věkové kategorie s tradičními cyklozávody od dětí
až po dospělé.

ČAU PRÁZDNINY V BJÖRNSONOVĚ SADĚ
Datum:
21. června 2020
Místo konání:
Björnsonův sad
Charakteristika: 	Tradiční rodinná akce se soutěžemi, výtvarnými dílnami a divadlem.

ODPOLEDNE SE ZVÍŘÁTKY
Datum:
13. září 2020
Místo konání:
Björnsonův sad
Charakteristika: 	Rodinná akce – seznámení dětí se zvířaty a jejich různými rolemi v životě lidí. Spolupráce se ZOO Brno, střediskem pro výcvik vodících psů, neziskovými organizacemi
pečujícími o týraná zvířata.

DRAKIÁDA NA KRAVÍ HOŘE
Datum:
10. října 2020
Místo konání: 	park Kraví hora
Charakteristika: 	Tradiční rodinná akce s výrobou a pouštěním draků, soutěžemi atd.

MIKULÁŠ NA RADNICI
Datum:
6. prosince 2020
Místo konání:
Společenský sál radnice Brno-střed
Charakteristika: 	Tradiční rodinná akce s mikulášskou nadílkou a soutěžemi.

Akce pro nejširší veřejnost
VELIKONOČNÍ SLAVNOSTI 2019
Místo konání:
náměstí Svobody, Brno
Termín konání:
3. — 12. dubna 2020
Charakteristika:	Jarní trhy se 40 stánky sortimentu s velikonoční tématikou, bohatým občerstvením a vinařskými výrobky. Součástí trhů je doprovodný program, zajištěný folklórními soubory,
cimbálovou muzikou a rukodělnými dílnami pro děti. Akce je určena široké veřejnosti
a neplatí se na ni vstupné.

GALERIE ŠILINGRÁK 2020
Zahájení:
vernisáž – duben 2020
Charakteristika: 	Galerijní prostor na exponovaném Šilingrově náměstí, určený pro prezentaci sochařských
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realizací. V roce 2020 vystřídá cyklus M. Gabriela „Země – voda – vzduch“ dílo jiného
renomovaného výtvarníka české provenience. Zahájí se tak nová etapa, směřující
k větší abstrakci.

BRNĚNSKÉ LEGENDY 2020
Zbrusu nové pověsti brněnské.
Termín realizace: 16. května — 31. srpna 2020
Charakteristika:	Po projektech Brněnské pověsti I – Multimediální místopis (2017), Brněnské pověsti II
(2018) a Urban legend – brněnské legendy (2019) navazuje na tyto projekty další část,
uzavírající zpracování brněnských legend a pověstí, Zbrusu nové pověsti brněnské.
Cílem projektu je propojit regionální dějiny Brna s tvůrčí činností nejmladší generace
a zároveň výsledkem projektu obohatit stávající městský prostor a vytvořit další část brněnské slovesnosti. Místa, která dosud neměla vlastní pověst (jedná se zejména o místa
spjatá s moderními dějinami), získají nové propojení s brněnským folklórem. Formou
literární soutěže budou osloveny základní školy a osmiletá gymnázia městské části
Brno-střed a vyzváni k participaci svých žáků na projektu. Participace škol proběhne
formou literární soutěže, následně podle vítězných textů budou brněnskými umělci vytvořeny vizuální panely, které se umístí na místa spjatá s „novými příběhy“.

FESTIVAL UPROSTŘED 2020
Místo konání:
veřejný prostor Brno-střed
Termín konání:
červen — srpen 2020
Základní idea:	Během letních měsíců se pravidelně v ulicích a na náměstích centra Brna představí
lidem to nejlepší z brněnské nezřizované kultury. Půjde o koncerty, DJ sety, workshopy,
happeningy a divadelní představení.

LETNÍ KINO 2020
Termín konání:
26. června — 28. srpna 2020
Místo konání:
nádvoří radnice MČ BS, Dominikánská 2
Pořadatelé: 	Kávéeska, ÚMČ Brno-střed, Noční motýl, z. s.
Dramaturgie:
Noční motýl, z.s.

ADVENT NA MORAVÁKU 2020
Místo konání:
Termín konání:
Charakter akce:

park na Moravském nám., Brno
27. listopadu — 23. prosinec 2020
Adventní trhy v parku na Moravském náměstí budou stejně jako v minulých letech koncipovány jako společný kulturně-obchodní prostor, ve kterém se budou potkávat kvalitní
řemeslníci, obchodníci, zaměřující se na prodej tematického zboží, dobrá gastronomie
a bohatý kulturní program. Prostor pro prezentaci své činnosti a prodej svých výrobků
dostanou také charitativní neziskové organizace. Důraz je kladen na doprovodný program, který bude zacílen především na rodiče s dětmi, školy i širokou veřejnost. Součástí
bude stejně jako v minulých letech adventní vyhlídkové kolo.

33

DIVADLO POLÁRKA
Kalendářní rok 2020 tvoří 2. část 22. sezóny (2019/2020) a 1. část 23. sezóny (2020/2021). Hlavním tématem
22. sezóny je „Pravda a lež... a kdo se v tom má vyznat?“, tématem 23. sezóny bude „Společná řeč“.
Divadlo Polárka plánuje na zbylou část sezóny 2019/2020 následující inscenace:
Titul:
Cílová skupina:
Režie:
Premiéra:

Ivan Martin Jirous: Magor dětem... a jejich strašidlům
pro diváky od pěti let
Jan Cimr
28. března 2020

Titul:
Cílová skupina:
Režie:
Premiéra:

Daisy Mrázková: Slon a mravenec
pro diváky od tří let
Radek Beran
9. května 2020 na Malé scéně

Titul:
Cílová skupina:
Premiéra:
Režie:

Patrick Ness, Libor Brzobohatý, Marek David: Jsi tu, Netvore?
pro diváky od sedmi let
13. června 2020
Marek David

Významné akce Divadla Polárka v roce 2020
Název akce:
Za vysvědčení Polárku
Termín:
30. ledna 2020
Charakteristika:	Další z již tradičních akcí: koncert kapely Polaris za odměnu pro všechny, kteří domů
přinesou pololetní vysvědčení.
Název akce:
Festival pro Zavěšenku
Termín:
7. a 8. března 2020
Charakteristika: 	Už třetím rokem bude v Polárce probíhat projekt Zavěšená vstupenka, v rámci něhož
můžou lidé kupovat vstupenky pro děti ze sociálně znevýhodněných rodin. Letos od
Divadla Polárka tento projekt přebírá i hradecké Divadlo Drak, českobudějovické Malé
divadlo a kladenské Divadlo Lampion. Na podporu Zavěšené vstupenky je plánován
v březnu víkendový festival.
Název akce:
Filipojakubská noc
Termín:
30. dubna 2020
Charakteristika:	Na konci dubna jako každý rok diváci společně s Polárkou oslaví Filipojakubskou noc.
Tentokrát roli Malé čarodějnice převezme malý ochránce strašidel Tamtadar. Diváci se
mohou opět těšit na workshopy, oheň a otevřené divadlo.
Název akce:
Divadelní svět Brno
Termín:
21. – 26. května 2020
Charakteristika:	I v roce 2020 se Polárka zapojí do festivalu Divadelní svět Brno. Na její scéně se opět se
svými inscenacemi pro děti vystřídají soubory nejen z České republiky.
Název akce:
Den matek
Termín:
10. května 2020
Charakteristika:	Druhou premiérou venkovní inscenace Slon a mravenec a dalším programem Polárka
oslaví Den matek.
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Název akce:
Den dětí
Termín:
31. května 2020
Charakteristika:	V poslední květnovou neděli oslaví divadlo s malým předstihem v Björnsonově sadu
i Den dětí. Tentokrát s inscenací Slon a mravenec a Tančírnou.
Název akce:
Termín:
Charakteristika:

Zakončení sezóny
20. června 2020
Červnové zakončení sezóny s Polarisem.

KLUB LEITNEROVA
V roce 2020 plánuje klub Leitnerova navázat na tradici pestré hudební dramaturgie. Jedna z největších
předností tohoto kulturního prostoru je žánrová různorodost hudebních produkcí, která je schopna přilákat publikum rozličných věkových skupin, zaměření a zájmů.
Ze soudku alternativy klub přivítá v roce 2020 hudební skupiny Dan Vertigo, Jarda Svoboda (a přátelé
člověka), Bezefšeho a další. Z jazzových produkcí plánuje klub pro tuto sezónu koncerty Beaty Hlavenkové,
Tara Fuki, Jiří Kotača Quartet, Radek Zapadlo Trio a další. Folkový žánr bývá taktéž hojně zastoupen –
moderní kapely čerpající z lidových inspirací jako Pátí na světě, Der Šenster Gob či Mirek Kemel taktéž
v klubu představí své skladby. Leitnerka také nezapomíná na kvalitní stálice české hudební scény. Skupina
Majerovy brzdové tabulky, Jaroslav Hutka, Poutníci, nebo oblíbené poslechovky Jiřího Černého nesmí v sezóně 2020 chybět.
I v roce 2020 nabídne klub svou kavárnu Café Leitnerka jako místo pro mladé začínající talenty, sólisty či
dua – tento „light formát“ pro prostorově a ekonomicky nenáročné produkce je způsob prezentace další
části místní hudební scény mimo tradiční koncertní sál. V roce 2020 klub takto hostí projekty Souvrat,
Solárium, Patrika Šímu a další.
Rok 2020 se zejména ponese v duchu vývoje tématicky nosných koncertních linek stabilně rozprostřených po dobu celé sezóny tak, aby posluchač měl potřebu a příležitost kdykoliv v tomto roce navštívit klub.
Pro letní sezónu připravuje Leitnerka obnovu úspěšných komunitních setkání u grilu, kde taktéž nabídne
prostor pro akustické venkovní koncerty pro mladé talenty.

CVČ BOTANKA
Centrum volného času Botanka bude v roce 2020 navazovat na aktivity z předchozího roku a zaměří se
tak především na cílové skupiny dětí a seniorů.
Mimo své pravidelné kurzy a kroužky pro děti, dospělé a seniory Botanka plánuje několik jednorázových
projektů pro seniory. Půjde například o:
C
 yklus přednášek pro seniory na téma zdraví od 27. února do 2. dubna. Témata: Výživa v seniorském věku,
Pravda a mýty o výživě, Pravidelný pohyb atp.
M
 ladí seniorům: jarní koncerty klasické hudby v provedení studentů Brněnské konzervatoře a JAMU,
v plánovaných termínech 19. března, 2. dubna, 16. dubna, 30. dubna, 7. května 2020 ve Společenském
sále MČ Brno-střed.
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8.

ZÁVĚR A PODĚKOVÁNÍ

Naše poděkování patří bez výjimky všem kolegům v Kávéesce, všem partnerům, spolupracovníkům, divákům, prodejcům a veřejnosti, bez kterých by celá naše práce postrádala smysl.
Velmi děkujeme a upřímně si vážíme pomoci pana starosty, pana tajemníka, členů dozorčí rady a všech
úředníků ÚMČ Brno-střed, bez jejichž cenných rad, pomoci a trpělivé podpory bychom se neobešli.
V neposlední řadě děkujeme všem radním a zastupitelům za podporu, podnětné názory, dotazy a zájem
o aktivity Kávéesky.

V Brně, dne 24. února 2020
Mgr. Tomáš Pavčík, ředitel organizace

ZPÁVU O ČINNOSTI ZPRACOVALI:
T. Pavčík, ředitel organizace
B. Kocmánková, vedoucí Kávéesky
J. Cimr, umělecký vedoucí divadla Polárka
K. Ondrová, dramaturg Divadla Polárka
O. Chladilová, vedoucí CVČ Botanka
M. Taufarová, vedoucí Klubu Leitnerova
J. Holešovská, ekonom
M. Mazlová, OŠMT ÚMČ BS, koordinátorka projektů
J. Preis, analytik
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děkujeme

Kávéeska, příspěvková organizace
Koliště 645/29, 602 00 Brno | IČO: 00101508 | DIČ: CZ00101508
tel.: 543 212 508 | mobil: 725 825 598
info@kaveeska.cz | www.kaveeska.cz | www.facebook.com/kaveeska

