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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.

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 nezávislým nekomerčním subjektům v oblasti kulturyposkytuje Kávéeska též technickou podporu akcím se záštitou starosty MČ Brno-střed, případně dalším
kulturním a osvětovým akcím s přesahem do městské části.
Zásadní pro činnost Kávéesky v roce 2020 byly kulturní a vzdělávací aktivity ovlivněné první a druhou vlnou pandemie koronaviru. I přes tuto obrovskou zkoušku byla všechna střediska organizace
aktivní, a i přes výrazná omezení provozu se podařil udržet smysl a cíl činnosti. Velké množství akcí
muselo být omezeno, zrušeno, přesunuto, nebo nahrazeno. Díky všem zaměstnancům Kávéesky
a podpoře zřizovatele městské části Brno-střed se podařilo udržet organizaci stabilní jak z hlediska organizačního, tak z provozně-technického a hospodářského.
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KÁVÉESKA

Kávéeska aktivně zajišťuje organizačně-provozní a hospodářský chod celé organizace včetně administrativní a technické podpory svých středisek (Divadlo Polárka, Klub Leitnerova a CVČ Botanka).
Samotné středisko 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 programy určené především pro
rodiny s dětmi či seniory (Cyklohrátky, Drakiáda, Čau prázdniny! atp.), realizované ve veřejném prostoru
městské části Brno-střed.
Ve spolupráci s jednotlivými odbory radnice městské části se Kávéeska podílí i na organizačně-technické
podpoře kulturně-společenských aktivit úřadu (Den radnice, Den IZS).
V roce 2020 produkční tým Kávéesky rozšířil a zkvalitnil kulturní a vzdělávací programy pro nejširší veřejnost i přes značná omezení kulturní činnosti v České republice. 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. K tomu dopomohlo především uvolnění mezi první a druhou vlnou pandemie, tj. v měsících červen – září 2020.

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.
Tříhodinový blok toho nejlepšího folkloru se sólisty
BROLNu a jejich hosty pod vedením primáše Františka Černého. Akce navazuje na dlouholeté Besedy u cimbálu s legendárním Jindřichem Hovorkou. V naší produkci má v Brně výsadní postavení
a zájem o ni je značný a to i z řad mladší populace.
Produkce:
Jana Huťová
Místo: 	Společenský sál radnice MČ
Brno-střed
Kapacita sálu:
100
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Plánovaná představení – posezení u cimbálu:
MĚSÍC

DATUM A ČAS KONÁNÍ

POČET NÁVŠTĚVNÍKŮ

LEDEN

17. 1. 2020

64

ÚNOR

14. 2. 2020

68

BŘEZEN

13. 3. 2020

zrušeno (opatření Vlády ČR)

DUBEN

17. 4. 2020

zrušeno (opatření Vlády ČR)

KVĚTEN

15. 5. 2020

zrušeno (opatření Vlády ČR)

ČERVEN

19. 6. 2020

zrušeno (opatření Vlády ČR)

ČERVENEC

17. 7. 2020

55; zdarma – v rámci festivalu Uprostřed

SRPEN

21. 8. 2020

36; zdarma – v rámci festivalu Uprostřed

ZÁŘÍ

11. 9. 2020

23

ŘÍJEN

23. 10. 2020

zrušeno (opatření Vlády ČR)

LISTOPAD

20. 11. 2020

zrušeno (opatření Vlády ČR)

PROSINEC

18. 12. 2020

zrušeno (opatření Vlády ČR)

CELKEM

246

2. 2. Akce pro rodiny s dětmi v roce 2020
Rodinné akce probíhají většinou v některém z parků MČ Brno-střed nebo ve Společenském sále radnice. Ve veřejném prostoru jsou pro účastníky zcela zdarma, ostatní za symbolické vstupné. Součástí
jsou vždy drobné odměny pro děti.

DĚTSKÝ KARNEVAL PRO NEJMENŠÍ
Pohádkové nedělní odpoledne plné písniček, tance, výtvarného tvoření a zábavy pro nejmenší.
Datum:
16. února 2020, 15:00 – 18:00
Místo konání:
Společenský sál radnice Brno-střed

SLOW FASHION WEEKEND NA LEITNERCE
Víkend věnovaný „pomalé módě“ a výtvarným workshopům.
Datum:
6. – 7. dubna 2020, vždy 13:00 – 18:00
Místo konání:
Klub Leitnerova
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CYKLOHRÁTKY NA KRAVÁKU
Sportovní a zábavné odpoledne pro malé cyklisty. Na účastníky čeká vyřazovací cyklozávod dětí do
12 let a také jízda zručnosti. Na své si ale přijdou i malí jezdci na šlapadlech, odrážedlech, tříkolkách
a koloběžkách, pro které je připravena „miminovská rychlovka“. Součástí je také zábavný doprovodný
program a další.
Datum:
19. května 2020, 14:00 – 18:00
Místo konání:
Park na Kraví hoře

ČAU PRÁZDNINY!
Vítání prázdnin – zábavné odpoledne plné městských her, soutěží i pohodové prázdninové angličtiny
s Helen Doron.
Datum:
13. září 2020, 15:00 – 18:00
Místo konání:
Björnsonův sad

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:
13. září 2020, 15:00 – 18:00
Místo konání:
Björnsonův sad
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DRAKIÁDA NA KRAVÍ HOŘE
Nebe nad Kraví horou plné draků! Výroba vlastních draků ve spolupráci s Domem dětí a mládeže
Helceletova, divadelní představení a soutěže o krásné ceny.
Datum:
20. října 2020, 14:00 – 17:00
Místo konání:
Park na Kraví hoře

MIKULÁŠ NA RADNICI
Tradiční mikulášská nadílka se spoustou zábavy a soutěžemi pro nejmenší děti.
Datum:
5. prosince 2020, 16:00 – 18:00
Místo konání:
Společenský sál radnice Brno-střed

Realizované akce pro rodiny s dětmi v roce 2020
NÁZEV AKCE

DATUM KONÁNÍ

MÍSTO KONÁNÍ

POČET
NÁVŠTĚVNÍKŮ

DĚTSKÝ KARNEVAL PRO NEJMENŠÍ

16. 2. 2020

Společenský sál MČ

89

ČARODĚJNICE V BJÖRNSONOVĚ SADU

30. 4. 2020

Björnsonův sad

zrušeno
(opatření Vlády ČR)

CYKLOHRÁTKY NA KRAVÍ HOŘE

17. 5. 2020

park Kraví hora

zrušeno
(opatření Vlády ČR)

ČAU PRÁZDNINY

28. 6. 2020

Björnsonův sad

350

ODPOLEDNE SE ZVÍŘÁTKY

13. 9. 2020

Björnsonův sad

780

DRAKIÁDA NA KRAVÍ HOŘE

10. 10. 2020

park Kraví hora

zrušeno
(opatření Vlády ČR)

MIKULÁŠ NA RADNICI

5. 12. 2020

Společenský sál MČ

zrušeno
(opatření Vlády ČR)
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2. 3. Akce pro širokou veřejnost
VELIKONOČNÍ SLAVNOSTI 2020
Místo konání:
náměstí Svobody, Brno
Termín konání:
3. – 12. dubna 2020
Propagace akce: www.velikonocnislavnosti.cz
www.facebook.com/velikonocnislavnosti
Tradiční jarní trhy se 40 stánky sortimentu s velikonoční tématikou, občerstvením a vinařskými výrobky.
Součástí trhů je doprovodný program s dětskými folklórními soubory, cimbálovou muzikou a rukodělnými
dílnami pro děti. Návštěvníci se mohou naučit či zdokonalit v tradičním pletení pomlázek, nebo se vyfotit
u unikátní dvoumetrové velikonoční kraslice, která v roce 2018 do Brna doputovala z chorvatského Zadaru.
Akce je určena široké veřejnosti se vstupem zdarma.
Těsně před jeho realizací vstoupila v platnost omezení kulturních a hromadných akcí v souvislosti
s nástupem pandemie koronaviru. Nařízením opatření Vlády ČR byla akce zrušena.

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

park na Moravském náměstí, Brno
27. listopadu – 23. prosince 2020
www.adventnamoravaku.cz
www.facebook.com/adventnamor

Adventní trhy v parku na Moravském náměstí jsou od roku 2016 koncipovány jako společný kulturně-obchodní prostor, ve kterém se potkávají kvalitní řemeslníci i obchodníci. Prostor dostává prodej tematického zboží, dobrá gastronomie a bohatý kulturní program. Prezentaci činnosti a prodej svých výrobků
umožňujeme každoročně i charitativním neziskovým organizacím. Důraz je kladen na doprovodný program zacílený na širokou veřejnost, součástí adventních trhů je též 33 metrů vysoké vyhlídkové kolo.
Advent na Moraváku 2020, plánovaný v termínu od 27. listopadu do
23. prosince, měl být tradičně realizován podle konceptu architektonické kanceláře Chybik + Kristof. Projekt je postaven na velkokapacitních
šapitó s prodejními stánky, dřevěným centrálním barem na kašně, doplněný slaměným betlémem výtvarnice Kateřiny Veselé, adventní edukativní stezkou a stánky věnovanými neziskovým a charitním organizacím.
Součástí mělo být opět 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 také čajovna ve vyhřívané jurtě, úspěšný charitativní antikvariát v jurtě a charitativní jurta
Paracentra Fenix. Rodinám s dětmi byly určeny tři dětské kolotoče
i hojně využívaný baby-point (vyhřívaná jurta vybavená přebalovacím
pultem a skromným dětským koutkem). Kulturní program byl naplánován ve velkokapacitním šapitó. Ke spolupráci na dramaturgii hudebního
programu byl osloven klub Stará pekárna, součástí měly být i oblíbené
rock´n rollové a swingové tančírny.
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Stejně jako do všech aktivit určených pro veřejnost však vstoupila omezení kulturních a hromadných
akcí v souvislosti s 2. vlnou pandemie koronaviru. Projekt byl plánován od června 2020, kdy se pandemická situace jevila poměrně optimisticky. Koncept byl připravován zpočátku bez omezení, byla vyvěšena
výběrová řízení na obsazení prodejních míst, avšak v říjnu bylo nutné začít vypracovávat nové koncepty,
které zohledňovaly větší rozestupy mezi stánky, omezení prodeje určitého sortimentu apod. Společně
s architektem Kryštofem Foltýnem byly zpracovány 4 možné varianty dle předpokládaných omezení, současně probíhala pravidelná komunikace mezi potenciálními zájemci o prodejní místa. Z důvodu stále
se zhoršující situace bylo nakonec na koordinačních poradách zástupců statutárního města Brna,
městské části Brno-střed, TIC Brno a dalších organizací společně rozhodnuto, že adventní trhy na
všech brněnských plochách budou realizovány ve velmi omezené míře se zaměřením na sortiment
tradičního zboží a prodeje alkoholu pouze v uzavřených nádobách. Koncept velkokapacitních šapitó
byl zrušen, v parku na Moravském náměstí bylo nakonec využito 14 ks dřevěných prodejních stánků
(stejných jako na Zelném trhu), na kašně uprostřed parku byl umístěn slaměný betlém, adventní
naučná stezka a v omezeném režimu bylo v provozu i vyhlídkové kolo.
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FESTIVAL UPROSTŘED 2020
Kulturní multižánrový festival, jehož smyslem je setkávání a propojování lidí bez ohledu na věk anebo
kulturní vkus.
Termín konání:
19. června – 9. září 2020
Místo konání: 		nádvoří Staré radnice, Dům pánů z Kunštátu, Björnsonův sad, Moravské
náměstí u Jošta, Klub Leitnerova, Denisovy sady, nádvoří radnice Brno-střed,
tř. Kpt. Jaroše, prostor před OD Centrum, náměstí Svobody, Vila Tugendhat,
Alžbětinská scéna – Divadlo Husa na provázku
Počet festivalových dní:
49
Počet návštěvníků celkem: 6 575 osob
Průměrná návštěvnost:
134 osob
Realizační tým: 	Adéla Špánková, Michael Werner, Tomáš Pavčík (Kávéeska), Pavla Muchová,
David Velčovský a další (TIC Brno)
Elektronická propagace:
facebook.com/festival.uprostred
		
kaveeska.cz/fotogalerie/festival-uprostred-2020
		
ticbrno.cz/tisk/festival-uprostred-2020-2020
		
gotobrno.cz/akce/festival-uprostred
Čtvrtý ročník festivalu UPROSTŘED opět přinesl i přes nepříznivou situaci po 1. vlně pandemie
koronaviru kulturní a sportovní vyžití všem, kdo se rozhodli strávit letní dny v centru Brna. V období
od 19. června do 9. září 2020 mohli zájemci bezplatně navštívit 49 různorodých kulturních akcí.
Jedinečná spolupráce dvou brněnských příspěvkových organizací TIC Brno a Kávéesky společně
s desítkami nezávislých uměleckých subjektů významně přispěla k dění v centru Brna během letního
rozvolnění protiepidemiologických opatření.
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 osvěžují tak letní parné dny v centru
města.
Festival Uprostřed není jen o kultuře, je hlavně o setkávání a propojování různých lidí bez ohledu na věk
či kulturní vkus. A to platilo i při tvorbě jeho programu – za tímto účelem byly osloveny různé kulturní
subjekty z brněnských klubů, spolků či občanských sdružení. Vznikla tak jedinečná spolupráce v produkční i dramaturgické rovině, kterou obohatila i programová linie brněnských nezávislých hudebních
klubů v režii TIC Brno. Festival byl určen pro ty, kteří se po práci potřebují pobavit, byl přístupný a otevřený všem a zdarma na různých místech městské části Brno–střed.
Kávéeska se v roce 2020 dramaturgicky zaměřila na drobnější produkce, i s ohledem na omezený počet
návštěvníků venkovních akcí. V ulicích Brna tak bylo možné užít si tradiční swingové a rock´n´rollové
tančírny, „Hudební promořování“ díky Dj´s z Anody+, s Efemér bylo možné užít si duchovního sepjetí
města, přírody a starých zvyků. Novým přírůstkem festivalového dění se stal Balet Uprostřed – dvacetiminutová vystoupení sboristů Baletu Národního divadla Brno s Miniaturou současného tance inspirované hudbou Frédérica Chopina. Divadelní zážitky pro děti i dospělé přineslo Divadlo Facka, Divadlo
Líšeň a Buranteatr. Nová spolupráce s Divadlem Husa na provázku se koncem srpna nesla v hudebním
duchu na Alžbětinské scéně Domu pánů z Fanalu. Pro seniory pak byly určeny odpolední koncerty
s cimbálkou na nádvoří radnice městské části Brno-střed.
Původní myšlenka uspořádat multižánrový festival Uprostřed vznikl v roce 2016 v hlavách filmového
produkčního a režiséra 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.
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Zároveň vnímali velký potenciál místních nezávislých spolků, klubů a dalších subjektů, které měly nápady, ale realizace akcí byla příliš náročná. Všechny ročníky potvrdily, že potenciál nezávislé brněnské
scény je ideální kombinací pro letní období a využití volného času v Brně.

13

DATUM

NÁZEV PRODUKCE

MÍSTO – LOKALITA

POŘADATEL

NÁVŠTĚVNOST

19. 6. 2020

Uprostřed & Podobrazy: Swingový taneční
večer na nádvoří, DJ Cuba6

Nádvoří Staré radnice

TIC

–

26. 6. 2020

Uprostřed & Podobrazy: Elvis night and 60´s,
DJ Cuba6

Nádvoří Staré radnice

TIC

–

28. 6. 2020

Uprostřed: Čau prázdniny

Bjornsonův sad

Kávéeska

350

1. 7. 2020

Uprostřed & Podobrazy: Martin Kudlička
s kapelou v krabici

Nádvoří Staré radnice

TIC

–

2. 7. 2020

Uprostřed & Jukebox: Služebníci lorda
Alfréda

Dům pánů z Kunštátu

TIC

–

3. 7. 2020

Uprostřed & Anoda+: Hudební promořování

Moravské náměstí u Jošta

Kávéeska

550

8. 7. 2020

Uprostřed & Podobrazy: Minami

Nádvoří Staré radnice

TIC

–

10. 7. 2020

Uprostřed & Leitnerka: Čeština 2.0

Klub Leitnerova

Kávéeska

35

10. 7. 2020

Uprostřed & Podobrazy: Best od 70´s, DJ
Libor Velek

Nádvoří Staré radnice

TIC

–

14. 7. 2020

Uprostřed & Efemér & Hana Kubešová:
Ultreia!

start před kostelem Neposkvrněného početí
Panny Marie

Kávéeska

15

15. 7. 2020

Uprostřed & Café Biograf: Rock´n´rollová
tančírna

Denisovy sady

Kávéeska

110

17. 7. 2020

Uprostřed: Posezení u cimbálu

Nádvoří radnice Brna-střed, Dominikánská

Kávéeska

55

–

Uprostřed & Podobrazy: Swingový taneční
večer, DJ Harosh

Nádvoří Staré radnice

TIC

–

22. 7. 2020

Uprostřed & Café Biograf: Swingová tančírna
pod Petrovem

Denisovy sady

Kávéeska

105

23. 7. 2020

Uprostřed & Divadlo Facka: Harlekýnova
dobrodružství

Nádvoří Staré radnice

TIC

–

24. 7. 2020

balet Uprostřed: Nocturne

prostor před OD Centrum

Kávéeska

145

24. 7. 2020

Uprostřed & Podobrazy: Chillout Friday

Nádvoří Staré radnice

TIC

25. 7. 2020

Uprostřed & Vínovníci: Láskyplné ovínění
2020

Björnsonův sad

Kávéeska

305

26. 7. 2020

Uprostřed & Mikro-teatro: Neviditelná

zahrádka před klubem Leitnerova

Kávéeska

260

29. 7. 2020

Uprostřed & Podobrazy: Funky Chicken

Nádvoří Staré radnice

TIC

–

30. 7. 2020

balet Uprostřed: Nocturne

Moravské náměstí u Jošta

Kávéeska

220

31. 7. 2020

balet Uprostřed: Nocturne

Náměstí Svobody u Morového sloupu

Kávéeska

285

5. 8. 2020

Uprostřed & Podobrazy: D.N.A. Brno

Nádvoří Staré radnice

TIC

–

6. 8. 2020

Uprostřed & Podobrazy: Golden czech hits

Nádvoří Staré radnice

TIC

–

7. 8. 2020

Uprostřed & Podobrazy: Swingový taneční
večer na nádvoří

Nádvoří Staré radnice

TIC

–

9. 8. 2020

Uprostřed & Divadlo Facka: Pižďuchové

zahrádka před klubem Leitnerova

Kávéeska

35

11. 8. 2020

Uprostřed & Divadlo Líšeň: Sávitrí

Dům pánů z Kunštátu

TIC

–

12. 8. 2020

Uprostřed & Café Biograf: Swingová tančírna
pod Petrovem

Denisovy sady

Kávéeska

125

13. 8. 2020

Uprostřed & Efemér: Vyšla hvězda na kraj léta

Sraz u fakulty architektury VUT, Poříčí

Kávéeska

13

17. 8. 2020

Uprostřed & Café Biograf: Biograf Sound
v zahradě

Vila Tugendhat

Kávéeska

55

17. 8. 2020

Uprostřed & Divadlo Líšeň: Spoutaný trávou

Dům pánů z Kunštátu

TIC

–

18. 8. 2020

Uprostřed & Podobrazy: Aivn´s naked trio

Nádvoří Staré radnice

TIC

–

14

DATUM

NÁZEV PRODUKCE

MÍSTO – LOKALITA

POŘADATEL

NÁVŠTĚVNOST

18. 8. 2020

Uprostřed & Podobrazy: Tyjátrio

Nádvoří Staré radnice

TIC

–

21. 8. 2020

Uprostřed: Posezení u cimbálu

Nádvoří radnice Brna-střed, Dominikánská

Kávéeska

36

21. 8. 2020

Uprostřed & Podobrazy: Tanečky pod věží, DJ
Cliché

Nádvoří Staré radnice

TIC

–

26. 8. 2020

Provázek Uprostřed: Budoár staré dámy

Alžbětinská scéna – Divadlo Husa na provázku

Kávéeska

69

26. 8. 2020

Uprostřed & Café Biograf: Rock´n´rollová
tančírna

Denisovy sady

Kávéeska

175

27. 8. 2020

Uprostřed & Efemér & Petr Karlíček: Do sadu
bez hospodáře

Sraz Hlavní nádraží před poštou

Kávéeska

14

27. 8. 2020

Uprostřed & Buranteatr: DEEP SHIT

Moravské náměstí u Jošta

TIC

–

27. 8. 2020

Provázek Uprostřed: Ritmo Factory

Alžbětinská scéna – Divadlo Husa na provázku

Kávéeska

98

28. 8. 2020

Uprostřed & Podobrazy: Best of 80´s, DJ Libor
Velek

Nádvoří Staré radnice

TIC

–

28. 8. 2020

Provázek Uprostřed: Oranžáda

Alžbětinská scéna – Divadlo Husa na provázku

Kávéeska

75

29. 8. 2020

Uprostřed & Anoda+: Hudební promořování

tř. Kpt. Jaroše

Kávéeska

110

29. 8. 2020

Provázek Uprostřed: FERI and the GYPSIES

Alžbětinská scéna – Divadlo Husa na provázku

Kávéeska

85

2. 9. 2020

Uprostřed & Podobrazy: Mezzanine

Nádvoří Staré radnice

TIC

–

Nádvoří Staré radnice

TIC

–

4. 9. 2020

Uprostřed & Podobrazy: Swingový taneční
večer, DJ Cuba6

7. 9. 2020

Provázek Uprostřed: Vítrholc

Alžbětinská scéna – Divadlo Husa na provázku

Kávéeska

55

9. 9. 2020

Uprostřed & Podobrazy: Vanua2

Nádvoří Staré radnice

TIC

–

9. 9. 2020

Provázek Uprostřed: The 6 Fireballs

Alžbětinská scéna – Divadlo Husa na provázku

Kávéeska

95

CELKEM 26 AKCÍ KÁVÉESKA, 23 AKCÍ TIC

CELKEM NÁVŠTĚVNOST AKCÍ KÁVÉESKY
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3 475

LETNÍ KINO BRNO-STŘED
Termín realizace:
Místo konání:
Pořadatel:
počet projekcí:
Počet diváků:

26. června – 29. srpna 2020
nádvoří radnice MČ BS, Dominikánská 2
ÚMČ Brno-střed, Noční motýl, Káveeska
65
3200 (49 diváků / 1 promítání)

Filmové projekce pod širým nebem jsou fenoménem, který neopakovatelným způsobem dotváří
atmosféru letních dnů ve městě. Jedinečný zážitek přináší nejen samotné filmové představení, ale
i horký letní vzduch, prostředí usínajícího města
a možnost při představení popíjet osvěžující nápoje.
Aby letní filmové noci byly co nejpestřejší a nejzajímavější, připravuje Noční motýl prostřednictvím
svých dramaturgů Hany Šmerkové a Moniky Šimkové na každý prázdninový večer jiný titul. Ve spolupráci s tradičními distribučními firmami, ale i dalšími subjekty, sestavuje Noční motýl dramaturgii pod širým nebem vždy s velkou láskou a péčí tak, aby
si v nabídce mohli přijít na své milovníci všech žánrů.
Pátá sezóna letního kina na nádvoří MČ Brno-střed byla ještě více než pandemickou situací ovlivněna
rozmary počasí, zejména chladnými večery a častým deštěm, což se projevilo poklesem návštěvnosti
oproti předchozímu ročníku. I přes to lze považovat „nejistou sezónu“ 2020 za úspěšnou. Za pět let fungování kina se zde vytvořil stabilní okruh diváků, kteří do “svého” kina chodí opakovaně a za jakéhokoliv
počasí. V roce 2020 jich tak dorazilo 3 200.

RELAXAČNÍ ZÓNA V PARKU NA MORAVSKÉM NÁMĚSTÍ
Termín konání:
Realizace

1. července – 30. září 2020
Kávéeska, ÚMČ Brno-střed, TIC Brno

Relaxační zóna v parku na Moravském náměstí měla za úkol zvelebit park na Moravském náměstí vytvořením místa, kde si může návštěvník odpočinout a občerstvit se. Do prostoru kolem kašny byla umístěna
dřevěná mola s lehátky, oddechové tepee, mlžítka a beertruck s chlazenými nápoji. V parku bylo realizováno také několik kulturních akcí a výstava Brněnských legend.
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GALERIE ŠILINGRÁK
Zahájení:
vernisáž 23. července 2020
Autor díla:
Tomáš Medek
Název díla:
Kapsule
Spolupráce:
Sculpture line
Propagace akce: www.facebook.com/galeriesilingrak
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. Sochařská díla jsou obměňována cca jedenkrát ročně a návštěvníci tak mohou spatřit
díla různých autorů. V červenci 2020 bylo na dílo M. Gabriela „Žraloci“ z cyklu „Země – voda – vzduch“ navázáno objektem Tomáše Medka „Kapsule“. Akce byla realizována ve spolupráci se společností Sculpture line.
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BRNĚNSKÉ LEGENDY 2020 – Zbrusu nové pověsti brněnské
Termín konání:		
Místo konání: 		

21. července (vernisáž) – 30. září 2020
park Moravské náměstí

Cílem projektu bylo 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), získala nové propojení s brněnským folklórem. Formou literární soutěže byly osloveny základní školy a osmiletá gymnázia
městské části Brno-střed s pozváním k participaci svých žáků na projektu. Participace škol proběhla formou literární soutěže, následně byly vítězné texty brněnskými umělci kolem sdružení Hearts of Creation
přetvořeny v ilustrace, které byly vystaveny v parku na Moravském náměstí. Do projektu bylo přihlášeno
více než 60 textů, nejlepších 9 se poté dočkalo realizace.
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Poskytování technické podpory kulturních akcí ÚMČ Brno-střed
Káveeska na těchto akcích zajišťuje především technickou podporu (poskytnutí pódia, party stanů,
ozvučení, personálu pro montáž a demontáž, práce zvukaře, zapůjčení drobného inventáře).
Otevřená radnice
28. srpna 2020 – kulturní a společenská akce pro všechny obyvatele a návštěvníky MČ Brno-střed
Babí léto a Dědský den
29. srpna 2020 – minifestival třetího věku v sobotu v parku Lužánky

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, party stany, ozvučení, personál pro
montáž a demontáž, práce zvukaře), eventuálně zapůjčení inventáře a také pomoc s administrativními
úkony při pořádání kulturních akcí. Jedná se především o projekty, jež mají záštitu starosty MČ Brno-střed.
Z důvodů omezení kulturních akcí kvůli vládním opatřením v souvislosti s pandemií koronaviru byla však
většina plánovaných akcí zrušena.

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 nejlepších akcí, které mohou
navštívit. Informace jsou publikovány na webových stránkách Kávéesky (kaveeska.cz/kulturni-servis) a na
facebookové stránce (facebook.com/kulturniservisBRNO) formou spolupořádání události. Současně existuje i velkoformátová tištěná mutace, která je umísťována v reklamních vitrínách na území městské
části Brno-střed.
V roce 2020 činnost kulturního servisu byla pozastavena od dubna do června s ohledem na opatření
v souvislosti s koronavirem.
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3

DIVADLO POLÁRKA

I fungování Divadla Polárka v roce 2020 pochopitelně výrazně ovlivnila pandemie koronaviru. Od poloviny
března byla až na výjimky znemožněna běžná činnost divadla, zkomplikovala se příprava nových inscenací, zrušena byla celá řada plánovaných akcí atd. Na druhé straně se vzniklá situace stala inspirací k celé
řadě nových projektů a činností, ať už přímo souvisely s pomocí během pandemie, nebo měly za cíl alespoň částečně nahradit chybějící živou produkci divadla.
V období od 1. ledna do 12. března (tj. do prvního uzavření divadel) probíhala činnost Divadla Polárka obvyklým způsobem. První premiérou roku 2020 byla adaptace románu Antonína Zhoře Kulhavý šermíř
v režii Matěje T. Růžičky, provedená 25. 1. pro diváky od jedenácti let. Kromě pravidelného hraní pro školy
i veřejnost stojí za zmínku účast na Festivalu 13+ v Divadle v Dlouhé v Praze s inscenací Ve jménu republiky 16. 1. 2020, akce Za vysvědčení Polárku s koncertem kapely Polaris 30. 1. 2020 a zejména Festival pro
Zavěšenku – akce organizovaná Divadlem Polárka na podporu sociálního projektu Zavěšená vstupenka.
Se svými inscenacemi do Polárky přijela tři další profesionální divadla pro děti, která se od září 2019 do projektu zapojila: Divadlo Drak z Hradce králové, Divadlo Lampion z Kladna a Malé divadlo České Budějovice.
Festival proběhl o víkendu 7. a 8. 3. 2020 a stal se tak v podstatě poslední akcí divadla před jeho uzavřením.
V období od začátku roku do poloviny března také nadále fungovala dětská studia Polárníček a Polaro-id.
Divadlo Polárka se také od září 2019 zapojilo do brněnského Klubu mladého diváka, společného projektu
brněnských divadel, zaměřeného na studenty SŠ a VŠ.
Dalším výrazným projektem, který se realizoval ještě před uzavřením divadel, bylo nahrávání CD Po(pu)
lárka, výběru písní z inscenací divadla z let 2014 – 2020. Proběhlo 15. – 20. 2. 2020 v nahrávacím studiu
Divadla na Orlí pod vedením kapelníka Davida Smečky. Během jarní uzávěry proběhla postprodukce
a křest CD se odehrál v září na festivalu Polárkový dort.
V době jarního uzavření divadel se značná část zaměstnanců a spolupracovníků divadla věnovala šití roušek jak pro veřejnost, tak pro zaměstnance a organizace Městské části Brno-střed a Jihomoravského kraje.
Ve foyer divadla byla zřízena šicí dílna, která fungovala po značnou část jarního lockdownu.
Paralelně s tím začal vznikat první online projekt Divadla Polárka, vysílání nepravidelné internetové televize PolarTV. Její obsah tvořila z větší části videa „herců na homeoffice“ tak, aby byl minimalizován sociální
kontakt. Dále pak proběhlo streamované vysílání Tanečních hodin pro malé a ještě menší neboli Tančírny
a v dubnu také stream premiéra nové inscenace Slon a mravenec pro děti od tří let (režie: Radek Beran).
Během krátkého letního otevření odehrála Polárka několik představení pro veřejnost za příslušných hygienických opatření. Provoz pro školy již do konce roku obnoven nebyl.
Během letních měsíců proběhla ve velkém sále Divadla Polárka výměna sedadel. Paralelně s tím probíhaly i drobné práce údržby.
Během srpna bylo obnoveno zkoušení inscenace Pohádky o strašidlech, kohoutech a duze pro děti
od pěti let (režie: Jan Cimr), jejíž premiéra pak proběhla během krátkého otevření divadel na festivalu
Polárkový dort 18. 9. 2020. Samotný festival proběhl prakticky v plné míře, v termínu 18. – 20. 9., a to včetně
osmi hostujících divadelních souborů, tří koncertů a různých dalších doprovodných programů. Ihned poté
ovšem následovalo další uzavření divadel a činnost divadla byla opět radikálně omezena. Předpremiéra
inscenace Proces pro diváky od třinácti let (režie: Filip Nuckolls) tak již proběhla online formou živého
přenosu 31. 10. 2020.
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Během podzimních měsíců probíhala svépomocná rekonstrukce prostor bývalé vinárny Severka, která
byla MČ Brno-střed svěřena do užívání Kávéesce — potažmo Divadlu Polárka jako budoucí skladové prostory a zkušebna. Na rekonstrukci se podíleli prakticky všichni pracovníci divadla a v tuto chvíli (k lednu
2021) jsou prostory připraveny ke kolaudaci.
Namísto přípravy nových inscenací se pak Divadlo Polárka zaměřilo na dva projekty pro online prostředí:
v prosinci byla realizována interaktivní divadelní hra Cesta za královnou severu, inspirovaná vánoční
inscenací Polárky. V ní diváci za pomocí chytrých telefonů procházeli Brnem, kde se jim na jednotlivých
stanovištích pomocí videí a úkolů odkrýval příběh hry. Dále pak začala příprava dílny Divadlo Fórum:
Najděte mě, distančně, původně určeného přímo do škol (na druhý stupeň ZŠ), nicméně vzhledem k aktuální stále se nelepšící situaci vzniká i online verze pro distanční výuku. Cílem dílny je pomoci žákům
reflektovat období pandemie, distanční výuky a problémů s nimi spojených.

PREMIÉRY
Divadlo Polárka v roce 2020 uvedlo v premiéře 4 nové inscenace.
NÁZEV INSCENACE

TERMÍN

DIVÁCI / ÚČASTNÍCI

Kulhavý šermíř

25. 1. 2020

Velká scéna

Slon a mravenec

31. 5. 2020

Malá scéna

Pohádky o strašidlech, kohoutech a duze

18. 9. 2020

Velká scéna

Proces

31. 10. 2020

Velká scéna

POČET PŘEDSTAVENÍ A DIVÁKŮ
Vlastní soubor Divadla Polárka v roce 2020 odehrál na mateřské scéně:
45 představení pro mateřské, základní, střední a vysoké školy
Malá scéna: 22
Velká scéna: 20
Klub Leitnerova: 3
Celková návštěvnost činila 3 123 diváků.
46 představení pro veřejnost
Malá scéna: 25
Velká scéna: 17
Klub Leitnerova: 3
Björnsonův sad: 1
Celková návštěvnost činila 2 800 diváků.

DOPROVODNÉ PROGRAMY
Divadlo Polárka připravilo v roce 2020 několik typů doprovodných programů a pravidelných kurzů:
Workshop: 16× (777 diváků)
Polárníček: 12× (pravidelný kurz)
Polaro-ID: 12× (pravidelný kurz)
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Další doprovodné programy a akce:
PROGRAM/AKCE

TERMÍN

DIVÁCI / ÚČASTNÍCI

Za Polárkou nekonečno 2: Mezidivadelní předplatné + závěrečný

–

7

Za vysvědčení polárku 2020

–

105

Festival pro Zavěšenku; festival na podporu sociálního projektu

30. 1. 2020

558

Čtení v kavárně s Radkem Malým

7. – 8. 3. 2020

15

Polár TV

11. 1. 2020

–

Festival: Polárkový dort 2020

během nouzového

–

seminář

divadel pro děti

stavu
Nedělní workshopy online

18. 9. – 20. 9. 2020

2 063

POLÁRKU SOBĚ - Online

3×

–

Interaktivní procházka vánočním Brnem

Zima 2020

–

Loutkové spin-offy

5. 12. 2020 – 3. 1. 2021

–

CD PO(PU)LÁRKA - Soundtrack Divadla Polárka 2014 – 2020

–

–

KAPELA POLARIS
Kapela Divadla Polárka odehrála 3 koncerty, z toho 1 mimo mateřskou scénu.
Celkem 283 diváků.
HRA

TERMÍN

POČET DIVÁKŮ

POZNÁMKA

Polaris

30. 1. 2020

105

Za vysvědčení Polárku 2020

Polaris

12. 2. 2020

65

ArtBar

Polaris

20. 9. 2020

113

POLÁRKOVÝ DORT 2020

HOSTUJÍCÍ SOUBORY / akce
Divadlo Polárka v roce 2020 připravilo 21 představení / akcí hostujících souborů.
Celkem: 1 395 diváků
NÁZEV

DATUM

POČET

POZNAMKA

DIVÁKŮ
Čtení v kavárně s Radkem Malým

11. 1. 2020

15

akce v kavárně

Myši patří do nebe (Divadlo Lampion, Kladno)

7. 3. 2020

66

Festival pro Zavěšenku

Divadelní dílna lektorů (Divadla Lampion, Kladno)

7. 3. 2020

19

Festival pro Zavěšenku

Šípková Růženka (Divadlo Drak, Hr. Králové)

7. 3. 2020

153

Festival pro Zavěšenku

Divad. dílna lektorů Labyrintu – Divadlo Drak

7. 3. 2020

22

Festival pro Zavěšenku
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NÁZEV

DATUM

POČET

POZNAMKA

DIVÁKŮ
Moji blízcí / Dušan Hřebíček

7. 3. 2020

36

Festival pro Zavěšenku

Moc bezmocných (Divadlo Feste, Brno)

7. 3. 2020

32

Festival pro Zavěšenku

Nuda (Malé divadlo, České Budějovice)

8. 3. 2020

81

Festival pro Zavěšenku

Divadelní dílna

8. 3. 2020

15

Festival pro Zavěšenku

Glashtin band – koncert ve foyer

8. 3. 2020

40

Festival pro Zavěšenku

Malý pán (Divadlo B)

18. 9. 2020

74

Polárkový dort 2020

Bombarďák (koncert kapely)

18. 9. 2020

351

Polárkový dort 2020

Jánošík – legenda o hrdinství (Divadlo rozmanitostí Most)

19. 9. 2020

72

Polárkový dort 2020

Příběhy malé Lupitiny Gonzáles (Loutky bez hranic)

19. 9. 2020

95

Polárkový dort 2020

Loutková dílna (Loutky bez hranic)

19. 9. 2020

98

Polárkový dort 2020

Urband (koncert kapely)

19. 9. 2020

123

Polárkový dort 2020

Vlaštovky (ORBA: pěstujeme příběhy)

20. 9. 2020

52

Polárkový dort 2020

Karlova a Jaromírova pohádka (Jakub Folvarčný)

20. 9. 2020

76

Polárkový dort 2020

Robin Hood (Divadelní uskupení Jaromír)

20. 9. 2020

187

Polárkový dort 2020

Elfové Země, skrytý svět (Umělecká skupina Future Vision)

20. 9. 2020

75

Polárkový dort 2020

ZÁJEZDOVÁ ČINNOST
Vlastní soubor Divadla Polárka odehrál v roce 2020 celkem 6 představení / akcí na zájezdech nebo mimo
mateřskou scénu.
Celkem: 655 diváků.

INSCENACE

DATUM

DIVÁCI

AKCE

KRAJ

CELKEM
Ve jménu republiky

16. 1. 2020

225

PRAHA: Festival 13+

Hl. m. Praha

Vinnetou

23. 2. 2020

114

Vsetín

Zlínský

Slon a mravenec

16. 8. 2020

45

Festival Na prknech dlažbě i trávě –

Jihomoravský

Brno (Moravské náměstí)
Slon a mravenec

9. 8. 2020

113

Uherské Hradiště

Zlínský

Slon a mravenec

22. 8. 2020

40

Zahrada Orlovny, Brno-Líšeň

Jihomoravský

Slon a mravenec

13. 9. 2020

118

Hradec Králové

Královéhradecký
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ROK
POČET ZÁJEZDŮ
DIVÁKŮ
POČET
TRŽBA

242011
175
37
1 958 903 Kč

232012
658
21
1 669 635 Kč

222013
405
26
1 666 295 Kč

192014
468
29
1 295 806 Kč

212015
478
25
1 535 532 Kč

292016
649
33
1 850 823 Kč

282017
353
44
2 143 916 Kč

252018
336
312019
191
26
36
1 788 499 Kč 2 131 476 Kč 609
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Grafy a statistiky od roku 2011:
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POČET REPRÍZ

(od premiéry do prosince 2020_včetně zájezdů)
31.10.2020 Proces 1
18.9.2020 Pohádky o strašidlech, kohoutech a duze

2

31.5.2020 Slon a mravenec

17

25.1.2020 Kulhavý šermíř

8

8.12.2019 Ježíškova košilka

13

7.12.2019 Královna Severu

0

10

2.11.2019 O Glashtinovi

0

6

15.6.2019 Ve jménu republiky

8
9

18.5.2019 Jak děti zach. motýly

3

17

5

23.3.2019 Co šeptají stromy

37

23.2.2019 Vinnetou

10

30

15.12.2018 Homo zabijensis

4

20

24.11.2018 Tančírna 1
20.10.2018 Siddhártha

6

14

4

7

16.6.2018 Alenka za zrcadlem

0

22
13

2

13

21.4.2018 František z kaštanu

5

21

2.4.2018 Obři

19

24.2.2018 Tamtadarova dobrodr.

19

6

16

21

13.1.2018 Vnitřní nepřítel

20

3

12

3

11

7

07.10.2017 Pohádky 1000+1 noci

21

2
7

13

16

25

2017

2018

25

20
2019

30
2020

0

15

16

15
10

4

23

15
0

0

21

22.4.2017 Malá čarodějnice
08.04.2017 Naše třída

7

19

10.2.2018 Prezidenti

28.10.2017 Enšpígl! Nasreddin!

20

40

1
50

60

70

26
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4

KLUB LEITNEROVA

Pandemie koronaviru ovlivnila činnost Klubu Leitnerova v roce 2020 zásadním způsobem. Vládní
nařízení zakázala pořádání kulturních akcí hned dvakrát, a to na většinu roku. Kulturní akce na Leitnerce
tak probíhaly od ledna do poloviny března, posléze od 1. června do 30. září. Více než polovinu roku
2020 se tak nerealizovaly plánované akce a tím pádem se více než 150 plánovaných akcí přesunulo do
roku 2021.
Celková návštěvnost 3 238 je výrazně nižší než v předchozích letech, navíc je nepříznivě ovlivněná
vládními nařízeními, které činnost kulturních zařízení zastavila v kvartálu, kdy je početnost akcí a jejich návštěvnost nejvyšší. Dalším faktorem je i neobnovení dopoledních představení pro školy a školky
v září, kdy vzhledem ke zhoršující se epidemiologické situaci nebyl mezi školami zájem o setkávání ve
větších kolektivech případně s dětmi z jiných školských zařízení.
Hudební program se začátkem roku realizoval ve standardním režimu – v programu byl výběr menších a větších koncertů v kavárně i sále (například úspěšný komorní koncert Souvrat + Solarium a vyprodaný koncert Poutníků na sále). Koprodukční Highlight roku 2020 se stal koncert špičkové umělkyně
Beaty Hlavenkové ve spolupráci s Českou televizí, která koncert natáčela (k vidění v archivu ČT – ivysílání).
Konal se tu i výběr dobročinných akcí, jako například folkový benefiční trojkoncert pod vedením kapely
Bounty pro lidi trpící nemocí motýlích křídel, či výroční show uskupení Handsdance, složený z neslyšících
a slyšících tlumočníků.
Divadelní program tradičních brněnských souborů a uskupení doplnily zájezdy mimobrněnských
divadel, konkrétně souborů Handa Gote a Wariot Ideal. Tradičně mají na Leitnerce prostor i nezávislé soubory jako je Divadlo Facka a Brněnské dětské divadlo, Leitnerka též uvádí divadelní projekty
studentů a začínajících autorů.
Klub Leitnerova poskytoval prostor i vizuálním tvůrcům, v prostorách kavárny proběhly i tři vernisáže
představující kresbu, malbu i fotografii. Konal se tu i víkend s výměnným bazarem módy a promítání
dokumentů o udržitelnosti a ekologičnosti módy a módního průmyslu. Snad nejzajímavější akcí roku byla
partnerská přednáška a beseda Terapie sdílením LIVE. Ze tří téměř vyprodaných termínů se však mohl
uskutečnit naživo pouze ten první, další dva termíny proběhly online.
Leitnerka druhým rokem pořádala kulturní program během léta, a to venku na své předzahrádce.
V roce 2020 se rozšířil počet akcí a vyzkoušely se i nové formáty, včetně venkovního autorského čtení
nebo mini letního kina. Každý týden klub nabízel koncerty, divadelní představení, případně další kulturní
novinky pod širým nebem. Kulturní program každý týden doplňovalo komunitní do-it-yourself grilování,
které každoročně navštěvují jak sousedé z nejbližších domů, tak i vzdálenější účastníci. Venkovní program
byl zakončen koncertem 10. září a poté se program opět orientoval na vnitřní prostory sálu případně prostor kavárny. Se zahrádkou jakožto třetí „open-air scénou“ se počítá i během příštího léta a již teď se připravuje řada zajímavých akcí vhodných do venkovního prostoru. Alespoň symbolicky se tak nahradí část akcí
zrušených z důvodu pandemie.
V první vlně pandemie se Leitnerka připojila k velké většině kulturních institucí, které začaly kulturní
akce přenášet online. Během lockdownu se tak podařilo dostat kulturu k divákům alespoň přes internet.
Další akce se z důvodu karantény některých umělců a poté z důvodu zákazu hromadných akcí na území
ČR zrušily. Programová představení se buďto rušila bez náhrady nebo se překládala na pozdější termíny
(což se řešilo v následujících týdnech). Náhradní termíny se cílily s dostatečným odstupem na podzimní
sezónu. Během jarních měsíců se zaměstnanci klubu věnovali především úpravám prostor, a to zejména
těm, které není možné za běžného provozu realizovat. Jednalo se konkrétně o údržbu techniky a mobiliáře,
28

malířské práce, hloubkové čištění a dezinfekce prostor. V jarních měsících se zároveň uzavírala programová dramaturgie na letní venkovní sezónu klubu a následující podzimní sezónu, která se již měla konat
v jejich vnitřních prostorech. Obnova klubového provozu probíhala postupně, jak to umožňovala vládní
opatření. V první části (od 18. května) se otevřela zahrádka kavárny, poté samotná kavárna a lekce cvičení
(které se konaly dle přísných hygienických nařízení). Podzimní lockdown opět narušil pořádání kulturních
akcí a tak zase zafungoval internet. Kromě toho na zavřené Leitnerce proběhla řada dalších úprav, a to
přímo pracovníky klubu. Klub Leitnerova dále sloužil drobným uměleckým subjektům jako prostor na
nazkoušení budoucích projektů. Klub nabídl spolupráci například divadlu Líšeň, divadlu DNO, divadlu
Facka či uměleckému uskupení Terén.
Klub Leitnerova vstupuje do roku 2021 na vlně nejistoty, a to z důvodu probíhající celosvětové pandemie
koronaviru. Vzhledem k situaci není nadále možné pořádat žádné akce pro veřejnost a očekává se, že odložené a přeplánované akce se budou realizovat pravděpodobně až s příchodem jarních a letních měsíců.
Program bude vždy reflektovat vládní opatření, které jsou v platnosti.
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CENTRUM VOLNÉHO ČASU BOTANKA

Centrum volného času Botanka navázalo v lednu 2020 na kurzy rozběhnutými a naplněnými od září. Od
začátku roku 2020 byl připravován přednáškový cyklus pro seniory „O zdraví“ a koncertní cyklus „Mladí
seniorům“, v němž studenti hrají klasickou hudbu pro seniory. Cyklus „O zdraví“ proběhl díky vládním
omezením jen částečně, projekt „Mladí seniorům“ nebylo možné uskutečnit vůbec. Zvyšující se tlak ze
strany zájemců na rozšíření hodin „Cvičení pro seniory“ přinesl od září navýšení hodin fitness cvičení pro
seniory. Zároveň byl zprovozněn jednoduchý rezervační systém, který se naučili senioři využívat.
Ještě před první vlnou pandemie koronaviru se podařilo uskutečnit některé proseniorské jednorázové
akce. Výletu na Helenčinu studánku dne 27. 2. 2020 se zúčastnilo 22 seniorů.
Vedoucím výprav byl Ing. Antonín Moravec, zkušený turista a předseda KČT v Ivančicích.
Přednáškový cyklus „O zdraví“ byl nakonec realizován v počtu dvou přednášek:
1. přednáška O výživě, s měřením BMI, 27. 2. 2020
přednášející: Ing. Vladimír Klescht (zakladatel a odborný garant Institutu zdravého života Welko Team)
2. přednáška O výživě v seniorském věku, 3. 3. 2020
přednášející: Ing. Vladimír Klescht (zakladatel a odborný garant Institutu zdravého života Welko Team).
Další přednášky byly odvolány 13. března s výhledem realizace na podzim.
Od 13. 3. 2020 byl pozastaven veškerý provoz Botanky, včetně Miniškolky Maceška, dle vládních nařízení. Na Botance se po celou dobu první vlny pandemie šily roušky. Cca 200 ks bylo rozdáno seniorům, roušky byly také seniorům rozváženy pracovníky Botanky přímo domů, na vyžádání i zasílány poštou.
Po dobu uzavření byl zaveden tzv. „rouškoplot“, který byl volně dostupný pro všechny občany před CVČ
Botanka.
Od 13. 7. 2020 byl zahájen provoz letních příměstských táborů a cvičení pro seniory. Během léta proběhlo šest turnusů táborů. Táborů se zúčastnilo 83 dětí ve věku od 3 – 12 let, aktivity na různá témata s výlety, výtvarnou činností, pohybem, jógou a cvičením. Během prázdnin nemohl být na Botance souběh dětí
a seniorů z hygienických důvodů, proto tolik oblíbené cvičení pro seniory jsme byli nuceni přesunout do
nedalekého Občanského klubu BS na ul. Kounicova; zde celé léto pravidelně cvičilo každý týden v pondělí
7 – 9 cvičenek. V Občanském klubu byly také realizovány čtyři cestovatelské přednášky o Jihovýchodní Asii,
Střední Asii, Jižní Americe, Norsku a s ochutnávkami, s průměrnou účastí 12 osob.
Podvečerní procházky za architekturou dne 17. 7. a 21. 8. vyšly díky pěknému počasí, kdy se skupina 15
seniorů prošla městem s různými vyhlídkami a zapadajícím sluncem.
Jako každý rok je Botanka spolupořadatelem a účastníkem akce Otevřená radnice (27. 8. 2020), kde na
nádvoří vedou pedagogové kurzy pletení košíků, drátkování, výtvarné dílny.
Botanka se také se svým programem účastnila 28. 8. 2020 minifestivalu Babí léto a Dědský den věnovanému seniorům. Hlavním pořadatelem je městská část Brno-střed a Zahrady soutoku. Pod našim vedením zde probíhala na stanovištích dílna drátkování, výroba textilních broží, cvičení pro seniory a poradna
zaměřená na tzv. chytré telefony.
4. 9. 2020 byl na Botance zahájen školní rok vernisáží výstavy obrazů malířů z našich kurzů. Účastnilo se
45 osob, na zahájení hrál soubor cimbálové kapely z Hluku.
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V neděli 6. 9. 2020 se Botanka prezentovala v AvionShopping parku na akci Kroužkobraní. 14. 9. 2020 byly
otevřeny kurzy a kroužky na Botance v rámci prvního pololetí školního roku 2020/2021. Kurzovné za
nerealizované lekce bylo z 1. poloviny roku převedeno na podzimní měsíce. Účastníci kurzů měli možnost
požádat o vrácení kurzovného, čehož využilo pouze 45 osob. Doplnil se počet účastníků do plného stavu,
ale kurzy běžely pouze do konce října. Měly se uskutečnit přednášky „O včelách a včelích produktech“
na radnici Brno-střed a v Arboretu. Akce nebyly realizovány z důvodu nástupu 2. vlny pandemie, stejně tak
přednášky „O zdraví“, které byly odloženy na podzim.
Ještě před vládními opatřeními v souvislosti s 2. vlnou pandemie a uzavření centra se v září a začátkem
října podařilo pro seniory zajistit prohlídku kostela sv. Restituty v Brně na Lesné v rámci procházek za
architekturou, výlet do Rosic v souvislosti s akcí Dny evropského dědictví na zámek s prohlídkou okolí
s panem Ing. Antonínem Moravcem (účastnilo se 23 seniorů) a dvoudenní výlet do Telče pro 25 seniorů
(byla zajištěna snídaně a obědy v rámci spolupráce s Panským Dvorem). Zde senioři zažili prohlídku města
s průvodkyní, prohlídku Jezuitských kolejí, muzeum starých věcí a prohlídku pivovaru Panský Dvůr.
Během podzimních opatření a uzavření Botanky začali zaměstnanci realizovat on-line pořady s cílem
účastníkům zpříjemnit karanténu a zmírnit izolaci a osamělost. Již při první vlně pandemie bylo jasné,
že senioři nemohou zůstat bez alespoň minimálního kontaktu. Každý týden byly tedy pravidelně posílány všem, kteří mají e-mailovou adresu, zajímavé kulturní a vzdělávací tipy na shlédnutí i poslech na
internetu. Pro zvídavé seniory byly zpracovány vzdělávací cestopisné on-line přednášky na pokračování na základě poznatků z cest s lektorkami Botanky. V tipech on-line se objevil např. zajímavý časopis
Povzbuzení, který vydává MPSV pro seniory. V prosinci bylo na čtyři dny otevřeno „Mikulášské okénko“,
jako náhrada za akci „Mikulášoviny na radnici Brno-střed“. Takto bylo rozdáno cca 40 ks balíčků dětem příchozím k okénku za básničku nebo písničku. Před vánocemi byly za pomoci účastníků kurzů zhotoveny
malé vánoční dárečky, ozdoby a přání osamělým seniorům, a také pro potěchu jako poděkování lidem
v první linii za obětavou práci v pandemii. Do domova pro seniory na Kociánce bylo předáno 150 ks
vánočních ozdob a přání, na DPS Hybešova cca 60 ks a ZZS na výjezdovou stanici Ponava cca 50 ks.
Během uzavření byla na Botance částečně v provozu Miniškolka Maceška s provozní dobou od 8:30 – 12:30
hodin čtyři dny v týdnu.
I přes pandemií omezený provoz se pracovnice Botanky snažily poskytnout dětem, dospělým i seniorům
co nejvíce přátelské zázemí, aby zde mohli zažít příjemné dny naplněné poznáním, pohybem a společnými zážitky.

Kurzy pro děti 2020
NÁZEV KROUŽKU

POČET LEKCÍ /

POČET FREKVENTANTŮ

POČET FREKVENTANTŮ

TÝDEN

LEDEN — ČERVEN

ZÁŘÍ — LEDEN

Jóga děti

1

6

6

Výtvarná dílna

1

10

8

Baby atelier

1,5

6

5

Rytmika

1

7

7

Batolata hýbejte se

1

–

10

Cvičení maminek a batolat

3

17

17

CELKEM

8,5

46

53
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PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY LÉTO 2020
NÁZEV KROUŽKU

TERMÍN KONÁNÍ

POČET ÚČASTNÍKŮ

1. turnus

13. 7. – 17. 7. 2020

14

2. turnus

20. 7. – 24. 7. 2020

14

3. turnus

27. 7. – 31. 7. 2020

11

4. turnus

3. 8. – 7. 8. 2020

14

5. turnus

10. 8. – 14. 8. 2020

16

6. turnus

17. 8. – 21. 8. 2020

14

CELKEM dětí

83

KURZY PRO DOSPĚLÉ 2020
NÁZEV KURZU

POČET LEKCÍ /

POČET FREKVENTANTŮ

POČET FREKVENTANTŮ

TÝDEN

LEDEN— ČERVEN

ZÁŘÍ— LEDEN

Jóga s hlídáním dětí

1

8

8

Jóga pro dospělé

2,5

15

18

Pilates

3

21

20

Kalanetika

2

12

12

Základy výtvarných. technik

2

14

9

CELKEM

10,5

70

67

POČET LEKCÍ /

POČET FREKVENTANTŮ

POČET FREKVENTANTŮ

TÝDEN

LEDEN— ČERVEN

ZÁŘÍ— LEDEN

Cvičení

2

8

20

Poradna počítače

1

5

6

Procházky za architekturou

1

16

16

Zpívání lidovky

1

6

6

Ruční práce

1

3

4

CELKEM

6

38

42

KURZY PRO DOSPĚLÉ 2020
NÁZEV KURZU
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Jednorázové akce 2020
K
 urz pletení košíků 3×
K
 urzy vitráží 4×		
V
 ýlet Helenčina studánka
V
 ýlet Rosice		
V
 ýlet do Telče, Panský dvůr
P
 řednáškový cyklus O zdraví
P
 rocházky za architekturou
C
 estovatelské přednášky
L
 etní cvičení pro seniory
V
 ernisáž		
M
 ikulášské okénko

celkem 18 účastníků
celkem 24 účastníků
22 osob
23 osob
25 seniorů
celkem 88 osob
15 osob
8 – 12 osob / přednáška
6 – 9 osob / lekce
45 osob
40 osob
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VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ V ROCE 2020

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. 2020 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 2020

Typ činnosti

pracoviště

Divadlo

Klub

CVČ

Koliště

Polárka

Leitnerka

Botanka

divadlo 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

kapela Polaris

cvičení

vzdělávacích akcí

podpory akcím MČ

aktivity pro rodiny

workshopy

spolupořádání

festival Polárkový

kavárna

akce pro rodiny

kulturních akcí

dort
PolárKafé

Výnosy

456 400 Kč

616 668 Kč

213 021 Kč

405 855 Kč

6 021 695 Kč

13 004 385 Kč

2 875 009 Kč

2 057 182 Kč

z činnosti
Náklady
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Zjednodušená výsledovka středisek Kávéesky za rok 2020

středisko

KÁVÉESKA

POLÁRKA

LEITNERKA

BOTANKA

ORGANIZACE
CELKEM

NÁKLADY (Kč)
č. ú
50 ×

druh nákladů
Spotřeba materiálu,

570 020

964 889

341 535

165 633

2 042 077

energií
51 ×

Služby

1 401 848

5 247 968

405 929

192 965

7 248 710

52 ×

Osobní náklady

3 895 847

6 645 257

2 027 269

1 652 464

14 220 837

54 ×

Ostatní náklady

103 276

64 737

1 688

9 164

178 865

55 ×

Odpisy, rezervy, opr. pol.

50 704

81 534

98 588

36 956

267 782

56 ×

—
Náklady celkem

—

6 021 695

13 004 385

—

—

—

2 875 009

2 057 182

23 958 271

VÝNOSY (Kč)
60 ×

Výnosy z vlastních výkonů

64 ×

Ostatní výnosy

672

Výnosy z transferů

456 400

616 668

213 021

405 855

1 691 944

29 267

207 133

329 209

27 685

593 294

5 477 995

12 150 584

2 182 779

1 623 642

—

—

150 000

—

21 435 00

(MMB/MČ)
Transfery (JMK)

—

30 000

Dotace, transfery další -

65 000

—

30 000
125 000

MČBS
Výnosy celkem
Rozdíl

6 028 662

13 004 385

6 967

—

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK (Kč)

2 875 009
—

2 057 182
—

23 965 238
6 967

6 967
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PLÁN ČINNOSTI KÁVÉESKY NA ROK 2021

KÁVÉESKA v roce 2021
Akce pro seniory
POSEZENÍ U CIMBÁLU
Termíny projektu: 22. ledna, 12. února, 26. března, 23. dubna, 21. května, 18. června, 17. září, 15. října,
12. listopadu a 10. prosince 2021
Místo konání: Společenský sál radnice Brno-střed
Charakteristika akce: Večer lidové muziky.

CYKLUS PŘEDNÁŠEK (nejen) pro 60+
Termíny projektu: 17. ledna, 14. února, 13. března, 17. dubna, 15. května, 19. června, 11. září, 23. října,
20. listopadu, 18. prosince 2021
Místo: Společenský sál radnice Brno-střed
Charakter projektu: přednášky a besedy na společenská témata; snaha o osvětu seniorů.

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

21. února 2021, 15:00 – 18:00
Společenský sál radnice Brno-střed
Karneval se soutěžemi, hrami, tancem, divadlem a výtvarnými dílnami.

BRNĚNSKÉ POVĚSTI OFF-LINE
Datum:
4. března – 7. dubna 2021
Místo konání:
centrum Brna
Charakteristika: 	U příjemné procházky se budete moci něco dozvědět, plnit úkoly, řešit záhady a odpovídat na záludné otázky. Hra je určena pro skupiny, jednotlivce, rodiny s dětmi, ale
i seniory. Poslední dobou tráví většina z nás mnoho hodin u počítačů a chytrých telefonů – dospělí v práci, děti při distanční výuce. Naše hra se proto odehrává ve světě
off-line. Odpojte se, vypněte telefony a vychutnejte si procházkovou hru po staru.

SLOW FASHION WEEKEND NA LEITNERCE
Datum:
5. – 7. března 2021
Místo konání:
Klub Leitnerova
Charakteristika: 	Swap s oblečením, filmy se slowfashion tématikou a upcyclingový vyšívací workshop.
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VÍTÁNÍ JARA
Datum:
14. března 2021, 14:00 – 17:00
Místo konání:
park u Anthroposu, Pisárky
Charakteristika: 	Nenáročná odpolední vycházková trasa podle mapky do kopce i z kopce s plněním
jednoduchých úkolů, které zvládnou velcí i malí. Kromě příjemné vycházky parkem
u Anthroposu si děti budou moci v dílničce vyrobit jednoduchou jarní dekoraci, k dispozici bude též ohniště s možností opečení doneseného buřtíku.

VÍTÁNÍ JARA V PARKU U ANTHROPOSU
Datum:
10. 3. – 31. 5. 2021
Místo konání:
park u Anthroposu, Pisárky
Charakteristika: 	Vzhledem ke stále platným omezením jsme se společně nepotkali, vy se ale můžete na
procházku kdykoli vydat, zpříjemnit si odpoledne a trochu se i pobavit naším úkolovníkem. Na trase dlouhé cca 2 km vás čeká 20 zastavení s jednoduchými úkoly, okruhem
podél řeky se vrátíte na výchozí místo. Postupně tak můžete přivítat všechna roční období...

JOM-HA-ŠOA
Datum:
8. dubna 2021, 14:00 – 18:00
Místo konání:
Moravské nám. u Jošta
Charakteristika: 	Celostátní vzpomínkový akt čtení jmen obětí holocaustu ve spolupráci s Židovskou obcí
Brno.

JEŽIBABÍ SLET V BJÖRNSONOVĚ SADU
Datum:
Místo konání:
Charakteristika:

30. dubna 2021, 15:00 – 18:00
Björnsonův sad
Tradiční rodinná akce se soutěžemi, opékáním špekáčků a výtvarnými dílnami.

CYKLOHRÁTKY NA KRAVÍ HOŘE
Datum:
23. května 2021, 14:00 – 18:00
Místo konání:
park Kraví hora
Charakteristika: 	Lehce sportovní a zábavné odpoledne pro malé cyklisty. Vyřazovací cyklozávod dětí do
12 let ve 4 kategoriích, jízda zručnosti a další doprovodný program pro celou rodinu.

ČAU PRÁZDNINY
Datum:
27. června 2021, 15:00 – 18:00
Místo konání:
Björnsonův sad
Charakteristika: 	Rozloučení se školním rokem již tradiční akcí pro celou rodinu se soutěžemi, výtvarnými
dílnami a divadelním představením.
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ODPOLEDNE SE ZVÍŘÁTKY
Datum:
12. září 2021, 15:00 – 18:00
Místo konání:
Björnsonův sad
Charakteristika: 	Seznámení dětí se zvířátky nejen domácími a jejich různými rolemi v životě lidí. Spolupráce se ZOO Brno, střediskem pro výcvik vodících psů, neziskovými organizacemi
pečujícími o týraná a osamělá zvířata.

DRAKIÁDA NA KRAVÍ HOŘE
Datum:
10. října 2021, 14:00 – 17:00
Místo konání: 	park Kraví hora
Charakteristika: 	Tradiční rodinná akce s výrobou a pouštěním draků, soutěžemi a divadelním představením.

MIKULÁŠ NA RADNICI
Datum:
5. prosince 2021, 15:00 – 18:00
Místo konání:
Společenský sál radnice Brno-střed
Charakteristika: 	Tradiční rodinná akce s mikulášskou nadílkou a soutěžemi.

Akce pro nejširší veřejnost
VELIKONOČNÍ SLAVNOSTI 2021
Místo konání:
náměstí Svobody, Brno
Termín konání:
3. – 12. dubna 2021
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 ní vstupné.

GALERIE ŠILINGRÁK 2021
Zahájení:
vernisáž – září 2021
Charakteristika: 	Galerijní prostor na exponovaném Šilingrově náměstí určený pro prezentaci sochařských
realizací. V roce 2021 vystřídá Kapsuli Tomáše Medka dílo jiného renomovaného výtvarníka české provenience.

BRNĚNSKÉ LEGENDY 2021
Zbrusu nové pověsti brněnské.
Termín realizace: 1. července – 31. srpna 2021
Charakteristika:	Po projektech Brněnské pověsti I – Multimediální místopis (2017), Brněnské pověsti II
(2018), Urban legend – brněnské legendy (2019) a Zbrusu nové pověsti brněnské (2020)
přichází poslední část zaměřená na pověsti a legendy Brna. Tato poslední etapa se vrací
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zpět na začátek – brněnští ilustrátoři a grafici dostanou za úkol vytvořit velkoformátové
kresby osmi vybraných tradičních brněnských pověstí. Cílem projektu je propojit regionální dějiny Brna s tvůrčí činností mladší generace a zároveň výsledkem projektu obohatit stávající městský prostor. Výsledná díla budou i s předchozími ročníky vystavena
po dobu letních prázdnin v parku na Moravském náměstí v Brně.

FESTIVAL UPROSTŘED 2021
Místo konání:
veřejný prostor Brno-střed
Termín konání:
červen – srpen 2021
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 2021
Termín konání:
9. července – 27. srpna 2021
Místo konání:
nádvoří radnice MČ BS, Dominikánská 2
Pořadatelé: 	Kávéeska, ÚMČ Brno-střed, Noční motýl, z. s.
Dramaturgie:
Noční motýl, z.s.

RELAXAČNÍ ZÓNA NA MORAVÁKU 2021
Místo konání:
Termín konání:
Charakter akce:

park na Moravském nám., Brno
1. června – 31. srpna 2021
Relaxační zóna v parku na Moravském náměstí bude mít stejně jako v roce 2020 za
úkol zvelebit park na Moravském náměstí vytvořením místa, kde si může návštěvník
odpočinout a občerstvit se. Do prostoru kolem kašny budou umístěna dřevěná mola
s lehátky, mlžítka a beertruck s chlazenými nápoji.

CENTRUM VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT NA ULICI VOJTOVA
V březnu 2021 bude mít Kávéeska k dispozici nový prostor na ulici Vojtova 7 v Brně. Mimo kancelářských
prostor disponuje objekt dvěma menšími sálky, dvěma učebnami a kompletním sociálním zázemím.
Bytový komplex, jehož bude Kávéeska součástí, disponuje 36 startovacími byty pro mladé rodiny a 80 byty
pro seniory, dále pečovatelskou službou a knihovnou.
Plánované centrum volnočasových aktivit bude moci v budoucnu nabídnout širokou škálu služeb pro
rodiny s dětmi – od dopoledního hlídání dětí, přes volnočasové aktivity dětí, příměstské tábory, až po
prorodinné komunitní aktivity. Velmi důležitým aspektem je přitom využití prostoru pro dvě na první
pohled vzdálené cílové skupiny – děti a seniory. Mezigenerační setkávání je jedním z hlavních cílů provozu
volnočasového komunitního centra. Cílem je paralelní provoz rodinné a seniorské části se vzájemným
propojováním aktivit. Těžiště následujícího projektu je v prorodinných aktivitách.
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DIVADLO POLÁRKA v roce 2021
Činnost Divadla Polárka se bude v roce 2021 odvíjet od toho, kdy bude opět umožněno hrát pro „živé” publikum. Po zkušenostech z předchozího roku se ale nelze upínat k tomu, že jsou covidová opatření pouze
dočasná a značná část aktivit divadla se tedy minimálně v první polovině roku bude tematicky i formálně
věnovat aktuální situaci.
V první řadě bude v lednu dokončena realizace Divadla Fórum, divadelní dílny určené pro druhý stupeň
základních škol, která tematizuje samotnou distanční výuku a problémy dětí s ní spojené. Tento projekt
bude realizován přímo ve školách. Neumožní-li to situace, vznikne i varianta online streamu pro distanční
výuku, ve které budou diváci interagovat přes některou z obvyklých platforem (MS Teams, Zoom,...).
Na březen jsou plánovány dvě premiéry pro nejmladší diváky, a to Co by kdyby podle knížky Daisy
Mrázkové v režii Anny Davidové, umělecké šéfky Divadla Husa na provázku, na velké scéně a Zlatovláska
v režii skupiny vi.tvor. V případě, že by v době premiér nebylo možné je realizovat živě, nemáme v úmyslu
je (i vzhledem k cílové skupině) přenášet online či jiným způsobem zpřístupňovat na dálku, ale počkáme
s jejich uvedením na vhodnější dobu.
Obecně i další aktivity divadla by měly směřovat k tomu, aby nepřispívaly k až patologickému usazení
dětí před obrazovkami počítače. Naopak bude snahou je motivovat k alternativnímu trávení volného času,
aktivitám venku atd.
Na konci školního roku bude realizována již jednou odložená premiéra inscenace Tobiáš Lolness v režii
uměleckého šéfa Polárky Jana Cimra.
Výhled na příští sezónu, tj. od září 2021 dál, se bude odvíjet od situace v prvním pololetí. Je možné (a podle
aktuálních zkušeností velmi pravděpodobné), že se vyskytne celá řada okolností, které na jednu stranu
část plánovaných projektů zdrží a zkomplikují (už jen např. opakované karantény v hereckém souboru),
ale které na druhou stranu mohou vést k tvorbě nových formátů a aktivit. Dramaturgický plán na tuto sezonu tak bude vznikat s mírným zpožděním oproti minulým rokům (cca v březnu-dubnu 2021), aby mohl
aktuálně reagovat na danou situaci.
Cílem, ke kterému je nejspíš možné legitimně směřovat, je do konce roku obnovit obvyklou divadelní
činnost, znovu navázat kontakt se školami i veřejností, konsolidovat repertoár a navázat (byť obohaceni
o novou zkušenost) na naše dosavadní působení.

KLUB LEITNEROVA v roce 2021
D
 ivadelní sezóna bude pokračovat ihned po uvolnění koronavirových opatření a to jednak programem
přerušeným v říjnu 2021, tak i divadelními hrami nově připravenými během této nedobrovolné pauzy.
Týkat se to bude především Divadla Facka, které odehrálo minimum z připraveného repertoáru, včetně
premiéry z roku 2020 Historky z Protektorátu. Odložené premiéry uvede i Brněnské dětské divadlo.
Během pandemie na Leitnerce vzniklo představení Zpověď Bachaře od Divadla Líšeň (premiéra proběhne během roku 2021) stejně tak koprodukce Klubu Leitnerova a Divadla DNO: Liška Bystrouška, která
cílí na mladší publikum.
P
 rogram pro děti a školní kolektivy bude obnoven na základě vývoje pandemie a zájmu škol a školek o kulturní program, s největší pravděpodobností až s novým školním rokem. Při představeních pro
veřejnost a rodiny s dětmi bude záležet na vývoji opatření, z premiér to bude například Kočka Lexa od
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Divadla DNO, tematicky zaměřené akce pak proběhnou například ke Dni dětí nebo začátku prázdnin.
Naopak starší publikum může očekávat pokračování progresivních projektů typů Terapie sdílením LIVE
nebo Vyhonit ďábla.
H
 udební dramaturgie pro podzimní sezónu roku 2021 je složena z několika žánrů populárních mezi
různorodou návštěvnickou základnou klubu. Část dramaturgie zahrnuje skupinu neuskutečněných koncertů ze sezón 2020 a prvního pololetí 2021 a ta je doplněna o několik nově plánovaných akcí.
Na podzim se může návštěvník těšit na tzv. „Starou klubovou klasiku“ – matadory folkové scény s již historickými vazbami na Leitnerku. Jsou to umělci, kteří na Leitnerku lákali posluchače mladší, a nyní se
z těchto akcí stává multigenerační zábava. Jsou to například Majerovy brzdové tabulky či Poutníci. Do
výběru novodobé indie- či neo-folkové hudby spadají významní hosté jako Mirek Kemel s kapelou, písničkářka Prune či pohodová kapela Frappé. K prohloubení programového výběru v klubu dochází neustále – dramaturgie budoucích sezón bude čerpat i z úspěšných soutěží folkového festivalu Porta a dalších
projektů podobného ražení. Leitnerka se věnuje i dalším hudebním žánrům. Z cyklu jazzového nabídne
klub posluchačům koncert Beaty Hlavenkové či oceněného dua Tara Fuki, které představí nové album.
Další žánry, spadající pod širší pojem world-music (etno, klezmer, latino) se v programu taktéž objeví.
V neposlední řadě nebudou chybět ani hudební sondy Jiřího Černého, významného kritika a oblíbeného
hosta Klubu Leitnerova.

CVČ BOTANKA v roce 2021
P
 lánované kroužky pro děti: Baby ateliér pro děti od 2 let s rodiči, Keramická a výtvarná dílna pro děti od
4 do 7 let, Klubíčko pro rodiče a prarodiče s batolaty, Jóga pro děti, Rytmika – pohybová taneční přípravka.
Moderní tanec, street dance a hip hop, Batolata hýbejte se – muzikoterapeutické cvičení, Hra na klavír
P
 říměstské tábory v prostoru Botanky (6 prázdninových týdnů): pro větší děti 4 – 12 let, tematicky
zaměřené v čase 8 – 16 hod., včetně obědů a svačin; pro menší děti předškoláky od 3 – 6 let dopolední
„táborníček – miniškolka“ 8 – 12.30 hod.; Letní prázdninová výtvarka pro děti bez rodičů a děti s rodiči,
dvouhodinovka „výtvarky pro děti (i rodiče) pod vedením zkušených pedagoů.
P
 ro dospělé a seniory jsou připraveny především pravidelné akce, kurzy a kroužky: Základy výtvarných
technik pro seniory a dospělé, Jóga, Jóga proti bolestem zad, Pilates, Kalanetika, Cvičení pro seniory,
Tancování pro dámy 55+, Angličtina, Norština, Kurz šití, Vitráže, Pletení košíků a drátkování, Počítačová
zručnost, Fotokroužek, Hra na klavír.
P
 ravidelný program pro seniory „Setkávání seniorů“ nabídne zaběhnutá klubová setkávání při procházkách za architekturou, kdy si v páteční dopoledne zájemci prohlédnou zajímavá architektonická
místa v Brně. V rámci klubového cvičení s rehabilitačními a posilovacími prvky plánujeme cvičení i na
prázdninové dny. Probíhat bude také poradna pro seniory s tablety, chytrými telefony a další technikou.
Milovníci zpěvu budou moci opět navštěvovat Zpívání s hudebním nástrojem a zpívání lidových písní
v klubovně na Botance. Probíhat bude také Setkávání při pletení a háčkování pro dámy, které baví ruční
práce a předávají si své zkušenosti. Celodenní výlety s turistickým průvodcem za pamětihodnostmi a přírodními krásami jsou plánovány vždy jedenkrát v měsíci.
P
 řednášky a akce nejen pro věk 55+ nemohly v roce 2020 kvůli situaci kolem pandemie proběhnout,
proto budou přesunuty na rok 2021, pokud to situace dovolí. Jde především o odborné přednášky pro
seniory: Nelekej se léků – přednáška o bezpečnosti užívání léků a jejich nežádoucích účincích; Mladí
seniorům – pořad několika koncertů pro seniory, studenti Konzervatoře a JAMU hrají klasickou hudbu;
Letní cestovatelské přednášky. Program bude realizován ve Společenském sále radnice Brno-střed.
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ZÁVĚR A PODĚKOVÁNÍ

Naše poděkování patří bez výjimky všem, kteří v Kávéesce pracují, nebo s ní spolupracovali, všem partnerům, divákům a veřejnosti, bez kterých by celá naše práce postrádala smysl. Speciální poděkování patří
všem lidem, kteří pomáhali zvládat okolnosti pandemie koronaviru, kteří pomáhali oficiálně i na neoficiální rovině a kteří trpělivě a s pochopením čekali, až budou moci zase žít běžným životem.
Velmi děkujeme a upřímně si vážíme pomoci pana starosty, pana tajemníka a všech zaměstnanců Úřadu
městské části Brno-střed, bez jejichž cenných rad, pomoci a trpělivé podpory bychom se neobešli.
V neposlední řadě děkuji všem radním a zastupitelům za podporu, podnětné názory a zájem o aktivity
Kávéesky.

V Brně, dne 20. února 2021
Mgr. Tomáš Pavčík, ředitel organizace

ZPÁVU O ČINNOSTI ZPRACOVALI:
Tomáš Pavčík, ředitel organizace
Šárka Jelínková, vedoucí Kávéesky
Jan Cimr, umělecký vedoucí divadla Polárka
Karolína Ondrová, dramaturg Divadla Polárka
Olga Chladilová, vedoucí CVČ Botanka,
Monica Taufarová, vedoucí Klubu Leitnerova
Jitka Holešovská, ekonom
Jakub Preis, analytik
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