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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 5 středisek:

  Kávéeska
  Volnočasové centrum Vojtova 
  Divadlo Polárka
  Centrum volného času Botanka
  Klub Leitnerova

V souvislosti s dotační podporou MČ Brno-střed nezávislým nekomerčním subjektům v oblasti kultury 
poskytuje 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 2021 byly kulturní a vzdělávací aktivity ovlivněné stejně jako 
v  roce 2020 pandemií koronaviru. I přes výrazná omezení provozu se podařil udržet smysl a cíl  
činnosti. Velké množství akcí muselo být omezeno, zrušeno, přesunuto, nebo nahrazeno. Díky  
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 administra-
tivní a technické podpory svých středisek (Divadlo Polárka, Klub Leitnerova a CVČ Botanka a od dubna 
2021 Volnočasové centrum Vojtova).

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 (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! a další), realizované ve veřejném prostoru městské části Brno-střed. Ve spolu-
práci s jednotlivými odbory radnice městské části se Kávéeska podílí i na organizačně-technické podpoře
kulturně-společenských aktivit úřadu (Otevřená radnice, Den IZS).

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
Významnou a tradiční akcí je Posezení  
u cimbálu;velké množství dalších významných 
akcí pro tuto cílovou skupinu se realizovalo 
v roce 2021 pod hlavičkou nově vybudovaného  
Volnočasového centra na Vojtově, nebo v CVČ 
Botanka. Jedná se o pravidelné aktivity pro  
seniory, ale i aktivity jednorázové – výlety, 
poznávací procházky, workshopy tradičních 
řemesel, přednášky a další.

POSEZENÍ U CIMBÁLU

Večer s kvalitní lidovou muzikou a dobrým  
vínem, určený nejen seniorům.
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.
Program probíhá ve Společenském sále  
radnice Brno-střed s kapacitou 100 osob,  
nebo v letních měsících na nádvoří radnice 
(Dominikánská 2, Brno). Vstupné činí 150 Kč, 
prázdninové akce jsou zdarma.

Plánovaná představení – posezení u cimbálu: 

MĚSÍC
DATUM A ČAS 
KONÁNÍ

POČET NÁVŠTĚVNÍKŮ

LEDEN 17. 1. 2021 64

ÚNOR 14. 2. 2021 68

BŘEZEN 13. 3. 2021 zrušeno (opatření Vlády ČR)

DUBEN 17. 4. 2021 zrušeno (opatření Vlády ČR)

KVĚTEN 15. 5. 2021 zrušeno (opatření Vlády ČR)

ČERVEN 19. 6. 2021 zrušeno (opatření Vlády ČR)

ČERVENEC 16. 7. 2021
95; zdarma  

– v rámci festivalu Uprostřed

SRPEN 20. 8. 2021
60; zdarma  

– v rámci festivalu Uprostřed

ZÁŘÍ 17. 9. 2021 40

ŘÍJEN 15. 10. 2021 56

LISTOPAD 12. 11. 2021 32

PROSINEC 10. 12. 2021 zrušeno (opatření Vlády ČR)

CELKEM 5 akcí 260
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2. 2. Akce pro rodiny s dětmi v roce 2021
Rodinné akce probíhají většinou v některém z parků MČ Brno-střed nebo ve Společenském sále  
radnice,  nebo nově ve Volnočasovém centru na ul. Vojtova. Ve veřejném prostoru jsou pro účastníky 
zcela zdarma, ostatní za symbolické vstupné.

Plánované akce v roce 2021

DĚTSKÝ KARNEVAL PRO NEJMENŠÍ

Pohádkové nedělní odpoledne plné písniček, tance, výtvarného tvoření a zábavy pro nejmenší.
Datum: 17. února 2021 / Místo konání: Společenský sál radnice Brno-střed

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: 16. května 2021 / Místo konání: Park na Kraví hoře

ČAU PRÁZDNINY!

Vítání prázdnin – zábavné odpoledne plné městských her, soutěží i pohodové prázdninové angličtiny  
s Helen Doron.
Datum: 27. červen 2021 / 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: 12. září 2021 / Místo konání: Björnsonův sad

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: 10. října 2021 / Místo konání: Park na Kraví hoře

VÁNOČNÍ TVOŘENÍ S BETLÉMEM

Tradiční mikulášská nadílka se spoustou zábavy a soutěžemi pro nejmenší děti.
Datum: 11. prosince 2021 / Místo konání: Společenský sál radnice Brno-střed (VČC Vojtova)
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Realizované akce pro rodiny s dětmi v roce 2021

NÁZEV AKCE DATUM KONÁNÍ MÍSTO KONÁNÍ POČET  
NÁVŠTĚVNÍKŮ

DĚTSKÝ KARNEVAL PRO NEJMENŠÍ 17. 2. 2021 Společenský sál MČ zrušeno  

(opatření Vlády ČR)

ČARODĚJNICE V BJÖRNSONOVĚ SADU 30. 4. 2021 Björnsonův sad zrušeno  

(opatření Vlády ČR)

CYKLOHRÁTKY NA KRAVÍ HOŘE 16. 5. 2021 park Kraví hora zrušeno 

(opatření Vlády ČR)

ČAU PRÁZDNINY 27. 6. 2021 Björnsonův sad 550

ODPOLEDNE SE ZVÍŘÁTKY 12. 9. 2021 Björnsonův sad 900

DRAKIÁDA NA KRAVÍ HOŘE 10. 10. 2021 park Kraví hora 450

ČERTOVSKÉ SMÍCHOHRÁTKY 12. 11. 2021 CVČ Vojtova 56

VÁNOČNÍ VOJTOVA 11. 12. 2021 CVČ Vojtova 120
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2. 3. Akce pro širokou veřejnost

VELIKONOČNÍ SLAVNOSTI 2021

Tradiční jarní trhy na brněnském centrálním náměstí Svobody se 40 stánky s velikonoční tématikou, občer-
stvením, vinařskými výrobky a s doprovodným programem (dětské folklórní soubory, cimbálová muzika  
a rukodělné dílny pro děti). Trhy byly plánovány v termínu 26. března – 4. dubna 2021. Projekt byl připravován 
od ledna roku 2021.

Těsně před jeho realizací vstoupila v platnost omezení kulturních a hromadných akcí v souvislosti  
s nástupem další vlny pandemie koronaviru. Nařízením opatření Vlády ČR byla stejně jako v roce 
2020 akce zrušena.

FESTIVAL UPROSTŘED 2021

Termín konání:  21. června – 26. září 2021
Realizátoři:  Kávéeska, Turistické a informační centrum Brno
Lokality:   nádvoří Staré radnice, Björnsonův sad, Moravské náměstí, Bílý dům,  
  Altán v Denisových sadech, náměstí Svobody, ul. Gorkého, park Lužánky,  
  Vila Tugendhat, Klub Leitnerka, tř. Kpt. Jaroše a další
Počet festivalových akcí: 61 (KVS+TIC)
Počet návštěvníků celkem: 7 930 osob
Průměrná návštěvnost:  130 osob
Produkční tým:    Šárka Jelínková, Michael Werner (Kávéeska), Tereza Lexová, Kamila Havířová 

a další (TIC Brno)
Elektronická propagace: facebook.com/festival.uprostred
  ticbrno.cz/festival-uprostred
  gotobrno.cz/akce/festival-uprostred

Pátý ročník festivalu UPROSTŘED opět přinesl i přes nepříznivou situaci kolem pandemie koronaviru 
kulturní a sportovní vyžití všem, kdo se rozhodli strávit letní dny v centru Brna. V období od 21. června 
do 26. září 2021 mohli zájemci bezplatně navštívit 61 různorodých kulturních akcí.

Jedinečná spolupráce dvou brněnských příspěvkových organizací TIC Brno a Kávéesky společně s desít-
kami nezávislých uměleckých subjektů významně přispěla k dění v centru Brna během letního rozvol-
nění protiepidemiologických opatření. Další ročník multižánrového festivalu opět potvrdil, že město 
Brno má bohaté zdroje hudebních klubů, divadelních spolků, sportovních uskupení či environmentál-
ních nadšenců, kteří s chutí vymýšlí neobyčejné workshopy, koncerty, výstavy, exhibice či jiná vystou-
pení a osvěžují tak letní parné dny v centru města. Festival byl určen pro ty, kteří se po práci potřebují 
kulturně občerstvit a byl přístupný a otevřený všem zdarma.

Kávéeska se v roce 2021 dramaturgicky zaměřila na drobnější produkce, s cílem oživit co největší počet 
míst ve veřejném prostoru. V ulicích Brna tak bylo možné užít si tradiční swingové a rock´n´rollové  
tančírny, Dj´s z Anody+, s Efemér bylo možné užít si duchovního sepjetí města, přírody a starých zvyků. 
Již druhým rokem se představil Balet Uprostřed – dvacetiminutové vystoupení sboristů Baletu Národního 
divadla Brno s Miniaturou současného tance inspirované hudbou Frédérica Chopina. Divadelní zážitky 
pro děti i dospělé přineslo Divadlo Dno, Mikroteatro, Divadlo Líšeň a Buranteatr. Pro seniory pak byly 
určeny odpolední koncerty s cimbálkou na nádvoří radnice městské části Brno-střed.
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Seznam realizovaných akcí v produkci Kávéeesky na festivalu UPROSTŘED

DATUM NÁZEV AKCE CHARAKTERISTIKA

27. 6. 2021 Čau prázdniny! Odpolední program pro rodiny s dětmi

1. 7. 2021 Balet uprostřed Miniatura současného tance s hudbou Frédérica Chopina

1. 7. 2021 Rock´n´rollová tančírna uprostřed Tradiční tančírna pod širým nebem

2. 7. 2021 Balet uprostřed Miniatura současného tance s hudbou Frédérica Chopina

7. 7. 2021 Swingová tančírna uprostřed Tradiční tančírna pod širým nebem

9. 7. 2021 Anoda + hudební promořování I Současná hudba v podání renomovaných Dj´s

12. 7. 2021 Balet uprostřed Miniatura současného tance s hudbou Frédérica Chopina

16. 7. 2021 Cimbál uprostřed Cimbálová muzika pod širým nebem určená především seniorům 

20. 7. 2021 Efemér 1 Hodina vlka - výšivky

28. 7. 2021 Efemér 2 Divoká hostina - hostiny pod širým nebem, Lužánky

29. 7. 2021 Film s hudebním doprovodem ve Vile Tugendhat Projekce a tančírna pod širým nebem

30. 7. 2021 Fléda UPROSTŘED Současná hudební produkce s dramaturgií Klubu Fléda

 31. 7. 2021 Fléda UPROSTŘED Současná hudební produkce s dramaturgií Klubu Fléda 

6. 8. 2021 Anoda + hudební promořování II Současná hudba v podání renomovaných Dj´s

9. 8. 2021 Efemér 3 Skrze kouř - procházka pozdním létem, sběr bylin 

11. 8. 2021 Swingová tančírna uprostřed Tradiční tančírna pod širým nebem

20. 8. 2021 Cimbál uprostřed Cimbálová muzika pod širým nebem určená především seniorům

25. 8. 2021 Back to the fifties/ R´n´r koncert Hudební koncert

LETNÍ KINO BRNO-STŘED

Termín konání:  9. července – 27. srpna 2021
Místo konání:  nádvoří radnice MČ BS, Dominikánská 2
Pořadatelé:   ÚMČ Brno-střed, Noční motýl, Kávéeska
Počet projekcí:  50
Počet diváků:   3 000 osob
Elektronická propagace: kinobude.cz

Filmové projekce pod širým nebem jsou fenoménem, který neopakovatelným způsobem dotváří atmo-
sféru letních dnů ve městě. Jedinečný zážitek přináší nejen samotné filmové představení, ale i horký letní 
vzduch, prostředí usínajícího města a možnost popíjet při projekci 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. Promítá se za každého počasí, v případě 
deště je část hlediště zastřešena. V areálu je v provozu stánek s občerstvením. Dramaturgie letního kina 
Brno-střed se už tradičně zaměřuje na náročnějšího diváka a tvoří protiváhu k mainstreamové nabídce 
běžných kin. Program složený z pravidelných filmových cyklů doplnily v roce 2021 rock´n´roll dance party  
a swingové večery. 

Na zahajovací projekci 7. ročníku, stejně jako závěrečné promítání, měli diváci volný vstup. Stejně tak byla 
zdarma přístupná projekce snímku Potomci lidí, která byla součástí festivalu Mendel.  
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Programové cykly v  roce 2021: dokumentární filmy, skandinávské filmy, Das Sommerkino (cyklus nej-
lepších filmů z německy mluvících zemí, které se na plátně kina objevují díky dlouhodobé spolupráci  
s Goethe-Institutem).

RELAXAČNÍ ZÓNA V PARKU NA MORAVSKÉM NÁMĚSTÍ

Termín konání:  červen – září 2021
Realizace:  Kávéeska, ÚMČ Brno-střed

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 a pověstí.

ADVENT NA MORAVÁKU 2021

Adventní trhy v parku na Moravském náměstí v Brně 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.

Vzhledem k přípravě rekonstrukce parku nebyly adventní trhy realizovány.

GALERIE ŠILINGRÁK

Unikátní galerijní bod pod širým nebem, který vznikl v roce 2017. Výstavní místo je určeno pro insta-
laci 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 byla ve spolupráci se společností Sculpture line na kovové platformě instalována Kapsule 
Tomáše Medka a toto dílo bylo vystaveno až do října 2021.

propagace: facebook.com/galeriesilingrak

ASTEROID MICHALA GABRIELA

V rámci předchozí spolupráce s autorem výtvarných objektů Michalem Gabrielem vznikl nápad insta-
lovat ve veřejném prostoru Brno-střed nerezový Asteroid, který by byl vystaven v prostoru mimo Galerii 
Šilingrák. Vybrán byl prostor na Pohořelci, vedle OD Centrum. Třímetrová socha vytvořená v letech 
2019 – 2020 z nerezové oceli je inspirovaná krásou vesmírných balvanů a planetek tvarovaných nárazy  
a střety s jinými tělesy, se kterými se potkaly na dlouhé pouti meziplanetárním prostorem. Mohou být 
hrozbou pro zemi i poslem, který sem dopraví materiál z jiné hvězdy. Socha Asteroid je vytvořena po-
mocí nástrojů digitálního sochařství. Pracuje s tvary převedenými, podobně jako je tomu u 3D tisku, do
vrstev. Každá vrstva je vyřezána do 10 mm tlustého plechu z nerezové oceli. Větší část povrchu tvoří 
plochy řezů provedených laserem. Světlo a struktura tvar krásně modeluje a Asteroid působí, skoro jako 
zhmotněný hologram.
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TRADIČNÍ POVĚSTI BRNĚNSKÉ – Brrr No°

Termín konání:  6. srpna (vernisáž) – 30. září 2021 
Místo konání:  park Moravské náměstí
Realizační tým:   koncept: Jan Krajčirovič, Tomáš Pavčík, produkce: Šárka Jelínková,
technické zajištění:  Michael Werner
grafické zpracování:  Vojtěch Kollert
Elektronická propagace: brrrno.cz

Projekt Brněnské pověsti – multimediální místopis vznikl v roce 2017 a jeho úkolem bylo zábavnou formou 
připomínat pověsti a legendy spjaté s centrem města. V projektech Brněnské pověsti I – Multimediální 
místopis (2017), Brněnské pověsti II (2018) jsme se ohlíželi do dávné minulosti města Brna. O rok později  
v rámci projektu Urban legend – brněnské legendy (2019) jsme naopak nahlédli do nedávné minulosti  
a vše jsme završili projektem Zbrusu nové pověsti brněnské (2020), kde jsme s pomocí nejmladší generace
zkusili sami přispět do kánonu brněnských pověstí. Když se zamyslíme, co dělá pověst tak dokonalou  
literární a folklórní formou, je to především sepětí s místem a staletím vybroušené dramatické minimum, 
které vzniklo díky neustálému opakovanému vyprávění. Toto vyprávění původní reálný námět obohacuje 
i opracovává, a proto i my jsme se ještě jednou rozhodli vrátit na samý počátek, k tradičnímu kánonu  
brněnských pověstí. V literární podobě jsme se sami pokusili na základě různých vydání brněnských po-
věstí kombinovat jednotlivé verze, případně rozvádět některé detaily tak, aby pověsti nebyly jen plytkým 
popisem děje, ale aby se v celé šíři ukázala bohatá dějová linka. 

V roce 2021 bylo vybráno 8 pověstí, které zpracovali současní brněnští výtvarníci a ilustrátoři: 
Akátová hůl – Dalibor (MAX) Krch, Kašna Karolinka – Lucie Mannová Sobelová, Brněnský drak – Slakinglizard 
(Jan Gruml), Kamenná panna – Adéla Stopka, Neslušný mužíček – Adam Klouda, Šembera – Veronika  
Šikulová, Poklad na Zelném trhu – DNT2 (Radek Mauer), Baron Trenck – yvans (Ivan Svarovský).
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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 – 27. srpna 2021
Sedmý ročník Otevřené radnice městské části Brno-střed. Program byl zaměřen na prohlídky budovy 
radnice včetně jejích sklepení, ukázky matričních knih, fotokoutek, dílničky pro malé i velké, módní pře-
hlídka Nadace Veronica, hudební program a další.

Babí léto a Dědský den – 22. srpna 2021
Sobotní Minifestival třetího věku v parku Lužánky, druhé setkání. Návštěvníci se mohli těšit na hudební 
program big bandu Mojmíra Bártka, dechovkovou klasiku v podání jazzmanů pod značkou Vepřovjanka 
a na cimbálovou muziku Slováckého krúžku. Připraveny byly také aktivity zaměřené na zdraví a bezpeč-
nost seniorů, pétanque, cvičení paměti s Univerzitou třetího věku, seznámení s preventivními programy 
Městské policie Brno. Centrum volného času Botanka připravilo tvořivý program pro seniory. Novinkou 
byl bleší trh. Akci organizuje MČBS společně se Zahradami soutoku, s restaurací Ponava a Kávéeskou.
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Poskytování technické podpory nezávislým nekomerčním kulturním  
subjektům a další spolupráce

Jedná se především o projekty a aktivity nezávislých nekomerčních subjektů, kterým 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.

Podpora realizovaná v roce 2021

DATUM NÁZEV AKCE CHARAKTERISTIKA TYP AKCE POŘADATEL

8. 6. 2021 Prožít ztráty před Hudební fakultou JAMU pieta (za oběti pandemie), živá hudba JAMU, MČBS

30. 6. 2021 Divoká Šárka v Brně altán za pavilonem Anthropos 1. promenádní koncert pro děti a rodiče Brno Contemporary Orchestra

28. 7. 2021 Brno živě park Moravské náměstí multižánrový hudební festival Fléda, Vídeňský.com

29. 7. 2021 Brno živě park Moravské náměstí multižánrový hudební festival Fléda, Vídeňský.com

1. 8. 2021 Brno živě park Moravské náměstí multižánrový hudební festival Fléda, Vídeňský.com

30. 8. 2021 Den Armády spásy park Moravské náměstí kulturní akce pro rodiny s dětmi Armáda spásy

26. 9. 2021 Den Tance Moravské nám. u Jošta pro rodiny s dětmi i dospělé Den tance Brno
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  VOLNOČASOVÉ CENTRUM VOJTOVA

V březnu 2021 získala Kávéeska k dispozici nový prostor na ulici Vojtova 7 v Brně. Mimo kancelářských 
prostor disponuje objekt dvěma menšími sály, dvěma učebnami a sociálním zázemím. Bytový komplex, 
jehož je volnočasové centrum součástí, disponuje 36 startovacími byty pro mladé rodiny a cca 80 byty pro 
seniory, dále pečovatelskou službou a Knihovnou J. Mahena.

Plánované centrum volnočasových aktivit bylo budováno od dubna 2021. Především díky získaným finanč-
ním prostředkům z dotačního programu MPSV Obec přátelská rodině a seniorům mohlo nabídnout  
širokou škálu služeb pro rodiny s dětmi – volnočasové aktivity dětí, příměstské tábory, prorodinné komu-
nitní aktivity, ale také široký program pro seniory. Jedním z hlavních cílů provozu je mezigenerační  
setkávání. Cílem je paralelní provoz rodinné a seniorské části se vzájemným propojováním aktivit.

V  březnu 2021 byly podány 2 dotační žádosti na MPSV v  rámci soutěžního programu v  kategorii Obec 
přátelská rodině a Obec přátelská seniorům. Žádost podala městská část Brno-střed ve spolupráci  
s Kávéeskou, řešitelem dotace byl Tomáš Pavčík. V obou kategoriích se MČBS umístila na 2. místě a získala 
tak dotaci 700 000 Kč v každém z programů, tedy celkem 1,4 mil. Kč.

Aktivity pro rodiny s dětmi (Obec přátelská rodině)

Celý projekt měl za cíl vytvořit pravidelné aktivity, které budou pokračovat i v následujících letech. Projekt 
byl primárně určen občanům lokality Štýřice s přesahem do ostatních městských částí. Současně probí-
hala intenzivní spolupráce s Knihovnou Jiřího Mahena, která má v místě pobočku a Family point. Cílovou 
skupinu tvořily rodiny s dětmi od 3 let, s přesahem v rámci komunitního setkávání do cílové skupiny starší 
generace – rodičů a prarodičů. Vzhledem k širokému spektru aktivit si mohl každý zvolit aktivitu dle svého 
předmětu zájmu. Nabízená kapacita kroužků činila 6–12 dětí. Počet osob na komunitních aktivitách byl 
aktualizován dle aktuální pandemické situace.

Kroužky výtvarné

    Baby ateliér pro rodiče a prarodiče s dětmi od 3 let – kreativní výtvarné techniky pro malé, společné 
tvoření s rodiči a prarodiči pod vedením lektora, 1× týdně 60 min.

    Výtvarná dílna od 4 do 7 let – rozvoj tvořivé fantazie a zručnosti, bez rodičů, 2 skupiny 1× týdně 60 min.
    Malá škola tvoření – ruční výroba šperků, taštiček, korálkové vyšívání pro děti od 7 do 12 let, 1× týdně 

60 min.

Kroužky pohybové a vzdělávací

    Klubíčko pro prarodiče s dětmi od 3 let – společná setkávání prarodičů s dětmi, cvičení, zpívání,  
říkanky pod vedením lektorek.

    Svět kolem nás pro děti 3 – 5 let a 5 – 6 let – zábavnou a kreativní formou seznamuje děti se světem  
kolem nás. Děti poznávaly jednotlivé cizí země včetně zvířat, přírody, hor, moří a oceánů. Navíc se nau-
čily pár základních vět anglicky, které by se jim mohly hodit při cestování. Kroužek byl rozdělen na dvě 
věkové skupiny: děti bez rodičů od 3 do 5 let a děti bez rodičů od 5 do 6 let.

    Jóga pro děti bez rodičů – základní cviky jógy hravou formou, posilování, protahování, zklidnění určené 
dvěma věkovým skupinám (3 – 5 let a 5 – 7 let).

    Pohybové divadlo pro děti od 7 let  – určeno pro děti, které se rády hýbou a pracují se svou fantazií  
a představivostí. Děti se na kroužku seznámily se základními principy nového cirkusu. Učily se prvky  
akrobacie, párové či skupinové akrobacie, pantomimy a klaunství.
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    Cvičení s kočárky  – outdoorové cvičení pro rodiče za přítomnosti dětí, dynamická sportovní chůze, 
posilování hlavních svalových skupin, protahování. Cvičilo se s pomůckami (gumičky, lavičky, činky) 
a váhou vlastního těla. Kočárek nebyl podmínkou, děti mohly být i v šátku a větší dítka na odrážedle. 
Cvičilo se převážně venku.

    Folklórníček – společný nácvik lidových tanců se zkušenou lektorkou, členkou folklórního souboru Ondráš. 

Komunitní a mezigenerační setkávání rodin a seniorů (Obec přátelská rodině)

    Hraje celá rodina  – mezigenerační tvorba divadelního představení; hrají děti, maminky, tatínkové, 
babičky i dědečkové pod vedením profesionálních divadelníků (divadelní soubor KUFR). Z původně 
plánovaných pravidelných setkávání se podle dynamiky skupiny staly spíše nepravidelná setkání  
5 ochotníků. Společně nacvičovali, vyráběli divadelní rekvizity a kostýmy. Aktivita začala v  listopadu  
a veřejné vystoupení proběhlo v rámci akce Vánoční Vojtova.

    Hrátky pro celou rodinu – bylo realizováno 8 aktivit komunitního charakteru pod vedením animátorů 
a výtvarníků. Náplní bylo společné trávení času dětí s  rodiči a tvorba rukodělných výrobků. V  rámci 
aktivity proběhly tyto akce: Smíchem proti stresu (září), Úniková hra ve spolupráci s KJM (říjen), Chyť 
si svoji rovnováhu (říjen), Čertovské smíchohrátky (listopad), Deskohraní ve spolupráci s KJM (listopad), 
Halloween (listopad), Den otevřených dveří na Vojtově (listopad), Vánoční Vojtova (prosinec). Perso-
nálně aktivity zajistili pedagogové a lektoři specializující se na dětské skupiny a vedení výtvarných 
dílen.

    Setkání mezi knihami – společné čtení a vyprávění pohádek a příběhů, setkávání nad zajímavými 
příběhy. Výběr textů byl záměrně ponechán na samotných účastnících a to jak dětí, tak jejich rodičů 
či prarodičů. Aktivitě předcházely dvě veřejná čtení – jedno s autorkou knihy Pletené pohádky a jedno 
čtení z knihy Braillovým písmem s naší nevidomou klientkou, která má dlouholeté zkušenosti se story 
tellingem a vytvářením příběhů.
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2) Aktivity nepravidelné

Skrze nepravidelné aktivity byly seniorům nabídnuty jednorázové edukativní a volnočasové akce zaměřené 
na poznávání, orientaci v současných trendech, patologických jevech ve společnosti, ale i hudební program. 
Jednalo se např. o:
   celodenní výlety pro seniory s průvodcem za architekturou a přírodou (celkem 7 jednodenních víkendo-

vých výletů  s průvodcem z Klubu turistů);
  cestopisné přednášky (8 přednášek zaměřených na krásy a zajímavosti světa);
   cyklus 8 přednášek na téma zdraví (tematické okruhy: výživa, pohyb, první pomoc, aromaterapie) ve spo-

lupráci s neziskovými organizacemi a specialisty na dané problematiky;
   cyklus 12 přednášek na téma životní situace (tematické okruhy: telekomunikace v kostce, přednáška pro 
pečující a pozůstalé, beseda o Parkinsonově chorobě pro pečující, sociální služby a další).

3) Aktivity komunitní

Smyslem komunitních aktivit bylo vzájemné setkávání seniorů, ale i setkávání mezigenerační. Podstatou 
nebyla jen společná zábava, ale také společná tvorba, sdílení zkušeností a informací. Celkem bylo reali-
zováno pět Tanečních podvečerů při víně a dobré muzice, tj. společné posezení s cimbálkou, povídání  
a tanec, s možností venkovního posezení během letních měsíců.

4) Aktivity podpůrné

Podpůrné aktivity vytvářely pravidelnou podporu seniorům v oblasti IT. 1x týdně byla k dispozici IT specia-
listka, která seniorům pomáhala s PC, nebo mobilním telefonem.
Podpůrné aktivity:
  Mobilní pohotovost (pomoc při nesnázích s mobilním telefonem)
  On-line asistent (pomoc a konzultace při potížích s internetovou komunikací a počítačem)
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  DIVADLO POLÁRKA

Divadlo Polárka je brněnské divadlo pro děti a mládež. Zaměřuje se na tvorbu pro děti a mladé publikum, 
ať už formou představení pro školy či pro veřejnost. Svojí dramaturgií pokrývá Polárka spektrum diváků 
doslova od právě narozených až po dospělé – jde přitom o celostní přístup k výchově diváka, jeho vztahu 
k divadlu a kultuře obecně. Polárka sama sebe definuje jako „průvodce k divadelní dospělosti“, cíleně 
tak v rámci vznikajících představení i návazných aktivit vytváří u svých diváků vztah ke scénickému umění, 
učí rozeznávat skutečnou uměleckou kvalitu a vědomě ji reflektovat. Zároveň jde i o výchovu k hodnotám, 
orientaci ve světě – prostřednictvím divadla je možné s dětmi či mladými lidmi otevírat schůdnou formou 
náročná, ale přitom zásadní témata.

Polárka také tradičně klade důraz na autorskou tvorbu, a to jak vysloveně autorskými inscenacemi, tak 
značnou pestrostí inscenačních přístupů, které mají ambici tvořit i na základě literárních předloh auto-
nomní umělecké dílo. Snahou je zvát ke spolupráci výrazné umělecké osobnosti (režiséry, autory, výtvar-
níky či skladatele), jejichž osobitý rukopis vytváří živou a různorodou dramaturgii. Skrze ni se diváci mohou 
seznámit se širokým spektrem divadelních forem a prostředků. Stejně tak je ovšem divadlem, které tra-
dičně dává prostor mladým tvůrcům a čerstvým absolventům divadelních škol. Od sezóny 2017/18 bývá  
vypisována soutěž Polárka Start-up, na základě které vítězný inscenační tým složený ze studentů nazkouší 
jednu z premiér.

V průběhu let se Polárka etablovala i jako divadlo společensky angažované – a to jak přímo (např. formou 
projektu Zavěšené vstupenky pro děti se sociálně znevýhodněného prostředí nebo prostřednictvím 
reakcí na společenské krize jako pandemie covid-19 nebo válka na Ukrajině), tak prostřednictvím svých 
představení, která mají být dětskému a dospívajícímu divákovi oporou v hledání vlastní identity, formování 
názorů a hodnot.

V neposlední řadě se Polárka profiluje jako živý a otevřený prostor s množstvím nabízených aktivit. Tým 
lektorů vytváří divadelní workshopy pro školy i veřejnost, v průběhu roku také množství jednorázových 
akcí (Za vysvědčení Polárku, Filipojakubská noc, Den dětí aj.), od roku 2016 pak novou divadelní sezónu 
zahajuje třídenní festival Polárkový dort, který krom vlastních představení zahrnuje koncerty, hostující 
soubory či aktivity pro rodiče s dětmi. V Polárce také fungují dvě divadelní studia – Polárníček pro děti od 
4 let a Polaro-ID pro náctileté.

Stejně jako v roce 2020, byla i v roce 2021 činnost divadla ovlivněna dalšími vlnami pandemie koronaviru. 
Běžná inscenační činnost se komplikovala v souvislosti s vládními opatřeními a omezováním kulturních 
akcí, ale také větší opatrností škol při pořádání školních zájezdů. Divadlo maximálně vycházelo vstříc po-
žadavkům opatření a celá řada představení pro školy byla organizována pouze pro uzavřené kolektivy 
(třídy, skupiny) tak, aby se eliminovalo setkávání diváků z různých škol. Pandemie se výrazně projevila na 
nákladech a výnosech divadla a na počtu diváků. I přesto se podařilo zrealizovat několik premiér a akcí, ale 
především festival Polárkový dort, který během tří dnů navštívilo přes 2 000 diváků. Část programu se pře-
sunula do on-line prostředí – např. loutkový spin-off ŠNEK side story s více než 1 500 zhlédnutími; vznikl 
projekt šitý na míru školám a distanční výuce Divadlo fórum – Najděte mě, distančně a další on-line 
projekty, workshopy a akce. Téma sezony 21/22 neslo název SAMOsTAtnost a reflektovalo mj. „covidové 
fenomény“ – samotu a samostatnost. 

ŠNEK SIDE STORY

Dvoudílná loutková pohádka pro děti i dospělé. První velký filmový pokus Divadla Polárka. Scénář a režie 
Zlatěj Mátořík. Kamera, střih, obraz, zvuk a speciální efekty Marek Salamon. Ke zhlédnutí stále na našem 
webu nebo youtube kanále: https://divadlopolarka.cz/akce/snek-side-story/
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FRANTIŠEK Z KAŠTANU, ANEŽKA ZE SLUNEČNIC – FILMOVÁ ADAPTACE

Protože byla Polárka pro veřejnost stále uzavřena, polárkovský tým připravil filmovou adaptaci předsta-
vení & quot; František z kaštanu, Anežka ze slunečnic & quot;. Inscenace získala cenu Jana Borny na fes-
tivalu Dítě v Dlouhé 2019. Film je určený dětem od pěti let a jejich rodičům. Premiéra proběhla v sobotu  
10. 4. 2021 v 15.30 hod.

DIVADLO FÓRUM: NAJDĚTE MĚ, DISTANČNĚ

Divadlo fórum je divadelní dílna. Herecký tým nejprve odehraje představení, v rámci něhož se hlavní po-
stava v důsledku špatných rozhodnutí dostává do komplikovaných situací. Příběh končí tragicky či přinej-
menším pro hlavního hrdinu velmi nepříznivě. Herci poté celé představení hrají znovu, diváci však již mají 
možnost jeho děj kdykoli zastavit a jednání hlavního hrdiny korigovat. Mohou se v tu chvíli zapojit přímo 
do děje a situací, ve kterých se hlavní hrdina podle jejich mínění rozhoduje chybně a řešit je lépe. Cílem 
není najít a následně na jevišti přehrát ideální řešení inscenovaného příběhu či jeho krizových situací, ale
prostřednictvím divadelní akce a společné diskuse zkoumat svůj vlastní vztah k danému problému, uvě-
domit si své způsoby jednání a podrobit je individuální vnitřní i otevřené společné kritice. Samotné téma 
dílny se vždy dotýká aktuálních problémů, s nimiž se její účastníci potýkají. V tomto případě se jedná  
o téma distanční výuky a s ní spojených komplikací. Dílna se ale samozřejmě nevyhne ani dalším problé-
mům, které mladý člověk v dnešním světě řeší.

FESTIVAL DIVADELNÍ SVĚT V DIVADLE POLÁRKA

Část dramaturgie Divadelního světa Brno je věnována dětskému divákovi. S mnoha opatřeními proběhl 
víkendový program ( 22. – 23. 5. 2021) na zahradě u Divadla Polárka.

Program festivalu:
Divadlo Polárka: Taneční hodiny pro malé a ještě menší neboli TANČÍRNA (pro diváky 2+)
Loutky bez hranic: Jabloňová pohádka ( pro diváky 4+)
Toy Machine: David a Goliáš (pro diváky 3+)
Damúza: Deset-dvacet-Sova! (pro diváky 4+)
Re:Kabaret: Cvičenci za čárou (pro diváky 5+)
Kudy vede cesta – interaktivní procházka divadelním Brnem

NOVÉ INSCENACE

Co by kdyby
premiéra 17. září 2021
autor: Karolina Ondrová
režie: Anna Davidová
Co by se stalo, kdybych vylil limonádu do květináče? Co by se stalo, kdybychom měli parník? Co by se stalo, 
kdyby pršely bubliny? Zdá se vám někdy nedělní odpoledne dlouhé a nezáživné? Přijde vám, že se dospělí 
baví jen o nezajímavých zbytečnostech? Nudíte se někdy sami doma? A co když si představíte, že je vaše 
babička čarodějnice? Že vašemu křečkovi narostla křídla? A co by se stalo, kdybyste… šli třeba do divadla? 
Příběh jedné obyčejné rodiny, která musí (jako každá jiná) čelit všetečným dětským otázkám, inspirovaný 
knížkou slavné české spisovatelky a výtvarnice Daisy Mrázkové Co by se stalo, kdyby…
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Proces
online předpremiéra 31. října 2020, premiéra 18. září 2021
autor: Franz Kafka, Vladimír Fanta
režie: Filip Nuckolls
Vítejte ve světě, kde smysluplnou činnost, vztahy i víru nahradilo pokrytectví a vyprázdněné rituály. Kde stát 
přestal sloužit lidem, zákony se změnily v blábol a instituce v nedosažitelnou chiméru. Kde systém požírá 
sebe sama a v rozplizlé realitě není nic jistého (možná jen smrt, ale nejspíš ani ta ne). Neškodný úředníček 
Josef K. se vydává na sebevražednou misi: jeho boj proti absurdnímu soudnímu procesu se stává bojem 
proti systému. Už nechce jen očistit své jméno. Chce dokázat, že rebelie má smysl, i když na konci tunelu 
nevidíme žádné světlo. Kafkův Proces jako temná groteska, která se ve skutečnosti neodehrála tehdy ani 
teď, jen o našem světě stále říká příliš mnoho.

Zlatovláska
premiéra 18. 9. 2021
autor a režie: VI.TVOR
Kdo dokáže překvapit mlsný jazýček chamtivého krále? Jeho poddaní? Sluhové? Kuchaři? A co teprve když 
na dveře zabouchá nečekaný host? Jisté je jedno – nikdo nechce zažít králův hněv. 
Loutkově-technicko-mechanická pohádka o Jiříkovi, který se díky své zvědavosti naučil rozumět zvířecí 
řeči a nyní se vydává na dobrodružnou cestu, aby pro svého krále našel princeznu Zlatovlásku.

Dva roky prázdnin
premiéra 6. 11. 2021
autor: Jules Verne, Ondřej Neff, Simona Petrů
režie: Adam Steinbauer
Dva roky prázdnin. Prázdnin, které nikdo nečekal a o které nikdo nežádal. Skupina dospívajících chlapců 
se ocitne sama na pustém ostrově, daleko od svých blízkých, bezpečí a komfortu. Netuší, že jim bude sou-
zeno zůstat Robinsony po dlouhé dva roky. A netuší ani to, že jejich ostrov není tak pustý, jak se zpočátku 
zdálo. Odkázáni jen sami na sebe mají jedinou možnost – dospět. Dříve než si příroda a lidská krutost vy-
berou svou daň.

POČTY PŘEDSTAVENÍ A DIVÁKŮ

Vlastní soubor Divadla Polárka v roce 2021 odehrál na Mateřské scéně celkem 130 představení, z toho:
   58 představení pro mateřské, základní, střední a vysoké školy, celková návštěvnost činila 3 122 diváků,
   72 představení pro veřejnost, celková návštěvnost činila 3 758 diváků.

DOPROVODNÉ PROGRAMY

Divadlo Polárka připravilo v roce 2021 několik typů doprovodných programů a pravidelných kurzů:
   Workshop: 18× (1 030 diváků)
   Polárníček: (pravidelný týdenní kurz)
   Polaro-ID: (pravidelný týdenní kurz)
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Další doprovodné programy a akce:

PROGRAM/AKCE TERMÍN DIVÁCI / ÚČASTNÍCI

ŠNEK side story – loutkový spin-off (online) 2021 1 500 zhlédnutí

Divadlo fórum – interaktivní divadelní dílna pro 2021 245

Cesta za Královnou Severu 2020/2021 54

Online Workshopy 2020/2021 cca 400 zhlédnutí

Dramox (František z kaštanu, Anežka ze slunečnic) 2021  31 

7. listopad (online – Magdaléna Platzová „Máme holý ruce“ 17. 11. 2021 700 zhlédnutí

Kudy vede cesta (divadelní procházka, program vznikl ve  

spolupráci lektorů divadel pro děti)

22. 5. 2021 55

Kudy vede cesta (divadelní procházka, program vznikl ve  

spolupráci lektorů divadel pro děti)

23. 5. 2021 70

Den dětí (workhopy, inscenace ad.) Björnsonův sad 30. 5. 2021 500

Noc divadel 20. 11. 2021 150 

A k čemu nám ty školy budou listopad 2021 152 

 
KAPELA POLARIS

Kapela Divadla Polárka odehrála 3 koncerty, z toho 2 mimo mateřskou scénu.
Celkem: 779 diváků. 

HOSTUJÍCÍ SOUBORY / akce

Divadlo Polárka v roce 2021 připravilo 20 představení / akcí hostujících souborů.
Celkem: 1 511 diváků

NÁZEV DATUM POČET DIVÁKŮ

Telefonní ústředna Brno (DSB) 20. 5. 2021 50 

Jabloňová pohádka (Loutky bez hranic) 22. 5. 2021 50 

David a Goliáš (Toy Machine) 22. 5. 2021 50 

Deset! Dvacet! Sova! (Damúza) 23. 5. 2021 50

Cvičenci za čárou (Re:Kabaret) 23. 5. 2021 50

David a Goliáš (Toy Machine) 23. 5. 2021 50

Městská strašidla (Ensemble Opera Diversa) 17. 9. 2021 112

Bombarďák (kapela) 17. 9. 2021 200

Opravářská Pohádka 18. 9. 2021 129

Fimfárum 18. 9. 2021 137

O zrzavé vlčici (Mikro-teatro) 18. 9. 2021 50

Jezevec na borovici (Divadlo Líšeň) 18. 9. 2021 50
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NÁZEV DATUM POČET DIVÁKŮ

O zrzavé vlčici (Mikro-teatro) 20. 5. 2021 50 

Kapela Žampión (Divadlo Lampion Kladno) 22. 5. 2021 120 

Řeka (Studio Damúza) 19. 9. 2021 64 

Kde Budeme Bydlet (vi.TVOR) 19. 9. 2021 40

Království (Anička a letadýlko) 19. 9. 2021 136

Kde Budeme Bydlet (vi.TVOR) 19. 9. 2021 40

Nejvíc detektivní pohádka o inspektorovi Kluzó  

(Divadelní uskupení Jaromír)

19. 9. 2021 50

Emil (Loutky bez hranic) 19. 9. 2021 33

ZÁJEZDOVÁ ČINNOST

Vlastní soubor Divadla Polárka odehrál nebo zprostředkoval online v roce 2021 celkem 17 představení / akcí 
na zájezdech nebo mimo mateřskou scénu. Celkem: 1 320 diváků.

INSCENACE / AKCE DATUM DIVÁCI 
CELKEM

NÁZEV FESTIVALU /
HOSTOVÁNÍ

KRAJ VEŘEJNOST/ 
ŠKOLY ONLINE

Proces 20. 1. 2021 22 Festival 13 + (online

Divadlo v Dlouhé)

Hl. m. Praha online

Proces 23. 1. 2021 22 Festival 13 + (online

Divadlo v Dlouhé)

Hl. m. Praha online

Cesta za královnou 

Severu

4. 1. 2021 54 Interaktivní procházka 

Brnem

Jihomoravský veřejnost

Slon a mravenec 23. 4. 2021 25 Festival Dítě v Dlouhé Hl. m. Praha online

Slon a mravenec 23. 4. 2021 25 Festival Dítě v Dlouhé Hl. m. Praha online

Kudy vede cesta 22. 5. 2021 55 Divadelní svět Brno 2021 Jihomoravský veřejnost

Kudy vede cesta 23. 5. 2021 70 Divadelní svět Brno 2021 Jihomoravský veřejnost

Homo zabijens:  

Konec lovců mamutů

26. 6. 2021 50 Vénégy Fesztivál,

Nagymaros, Maďarsko

Maďarská  

republika

veřejnost

Slon a mravenec 2. 7. 2021 89 Loutkářská Chrudim Pardubický veřejnost

Slon a mravenec 2. 7. 2021 102 Loutkářská Chrudim Pardubický veřejnost

Tančírna 27. 8. 2021 56 Kladno, festival Amplion Středočeský veřejnost

Slon a mravenec 1. 9. 2021 50 Mateřská školka 

Pod Špilberkem

Jihomoravský veřejnost

František z kaštanu 2. 10. 2021 50 Poniklá – Budiž stín! Liberecký veřejnost

František z kaštanu 2. 10. 2021 50 Poniklá – Budiž stín! Liberecký veřejnost

Vinnetou 17. 10. 2021 200 UFFO Trutnov Královéhradecký  veřejnost

František z kaštanu, 

Anežka ze slunečnic

29. 11. 2021 200 Divadlo Radost, Brno Jihomoravský veřejnost

František z kaštanu, 

Anežka ze slunečnic

29. 11. 2021 200 Divadlo Radost, Brno Jihomoravský veřejnost
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  KLUB LEITNEROVA

Probíhající pandemie koronaviru ovlivnila výrazně i aktivity Klubu Leitnerova. V prvních čtyřech měsících, 
kdy byla kulturní zařízení pro veřejnost zcela uzavřená, mohl být prostor využit pouze pro uzavřené zkoušky 
divadelních souborů apod. Díky tomu mohla vzniknout v prostorech Leitnerky dvě divadelní představení, 
která by nebylo možné realizovat za plného provozu. Divadlo DNO v klubu nazkoušelo dětské představení 
Liška Bystrouška (premiéra pro veřejnost 1. 6. 2021) a pro dospělé finalizovalo svou hru Zpověď bachaře 
brněnské Divadlo Líšeň (premiéra pro veřejnost 10. 6. 2021).

Během uvolnění opatření v  letních měsících byla častým místem setkávání zahrádka před klubem  
Leitnerova. Návštěvníci se tak mohli během léta účastnit komunitního grilování, posezení s občerstvením 
ve stínu stromů i drobných kulturních akcí jako například další díl úspěšného cyklu literárních večerů či  
„mikrokoncerty & quot; zpěvačky Alishi nebo matadora undergroundu Jaroslava Hutky.

Od září 2021 začal pak plnohodnotný provoz klubu, který však byl bohužel postupně znovu ovlivňován  
koronavirem a omezujícími opatřeními. Řada akcí, včetně plánovaných mikrokoncertů Linhart + Štěpá-
nek či Poutníků, proběhla do poloviny října, kdy se opět klubový provoz pozastavil. V tomto období začala 
dlouho očekávaná rekonstrukce sociálního zařízení. Po šesti týdnech rekonstrukce mohla Leitnerka otevřít 
s novými toaletami, které jednak výrazně zvýšily standart (původní toalety za sebou měly již desítky let 
provozu) a též vyřešily dlouhodobé technické problémy kanalizace.

Klub otevřel v prosinci v době velmi nepříznivé epidemiologické situace. Vládní nařízení sice umožňovala 
konání akcí, avšak vlivem velkého množství karantén a onemocnění bylo možné pořádat pouze asi 1/3 
z naplánovaných akcí. Během prvního prosincového týdne bylo za zpřísněných hygienických podmínek 
možné realizovat úspěšný Mikulášský program s nadílkou a tak poskytnout dětem i rodičům tradiční 
zimní zážitek uprostřed obtížného období pandemie. Značná část naplánovaného programu pro děti  
i dospělé byla přesunuta na rok 2022 kdy se očekává, že epidemiologická situace umožní fungování kul-
turních akcí ve větším množství a rozsahu. Klubová dramaturgie roku 2022 tak bude zahrnovat jak akce 
odložené, tak zcela nové projekty.

MĚSÍC
POČET
PLÁNOVANÝCH AKCÍ

POČET
REALIZOVANÝCH 
AKCÍ

POČET
ZRUŠENÝCH AKCÍ

NÁVŠTĚVNOST

LEDEN 17 0 17 0

ÚNOR 10 0 10 0

BŘEZEN 16 0 16 0

DUBEN 12 0 12 0

KVĚTEN 11 7 2 101

ČERVEN 12 7 5 385

ČERVENEC

SRPEN
5 5 0 133

ZÁŘÍ 13 11 2 589

ŘÍJEN 21 13 8 817

LISTOPAD 15 0 15 0

PROSINEC 23 7 16 573

CELKEM 155 50 103 2 598

5
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  CENTRUM VOLNÉHO ČASU BOTANKA

Vzhledem k pokračujícím vládním opatřením proti šíření koronaviru byly od 4. 1. 2021 všechny volnočasové 
aktivity pozastaveny. Nebylo možné vykonávat žádnou prezenční výuku kroužků a kurzů. V provozu tak 
byla pouze miniškolka Maceška – pravidelně čtyři dny v týdnu od 8 do 13 hod. Miniškolku navštěvují děti 
od 2 do 3 let a v provozu byla od 4. 1. 2021 do 26. 2. 2021, kdy byla zpřísněna vládní opatření a i tato aktivita 
úplně pozastavena.

Činnost Botanky se tak přesunula stejně jako v roce 2020 částečně do on-line prostředí: pravidelné zasílání 
informačních e-mailů seniorům o kulturních, vzdělávacích, zájmových, rukodělných aktivitách a on-line 
programech, byl rozesílán pravidelně magazín Povzbuzení, časopis o seniorech v krajích z MPSV. Byly 
vytvořeny video záznamy některých cvičebních lekcí (např. cvičení dětské jógy, pilates a seniorfitness)  
a byly rozeslány pro povzbuzení kurzistům, především z řad seniorů.

Během  uzavření Botanky probíhaly drobné práce a opravy. Efektivně byl tento čas využit k výměně 
podlahové krytiny a zateplení podlah. Také byla realizována oprava zdiva v klubovně a šatně a montáž 
sádrokartonů ve spolupráci se Správou nemovitostí MČBS. 

Od 31. května 2021 došlo k uvolnění opatření a ke znovuobnovení kroužků a kurzů do začátku letních 
prázdnin. Některé kroužky a kurzy nebyly díky krátkému časovému úseku zbývajícímu do konce 1. pololetí 
obnoveny. Frekventanti měli možnost požádat o vrácení částky za nerealizované lekce. Současně probí-
hala příprava příměstských táborů. Během letních prázdnin proběhlo šest úspěšných turnusů letních pří-
městských táborů pro děti od 4 – 12 let. Prázdninový provoz (7. 7. – 31. 8.) počítal s pravidelným středečním 
cvičením pro seniory „Fitness s Janou“ (na Vojtově 7).

Jednorázové akce pro rodiny a seniory

DATUM NÁZEV AKCE POZNÁMKA
POČET
ÚČASTNÍKŮ

27. 6. 2021
Čau prázdniny;  

Björnsonův sad

Akce Kávéesky; Botanka realizuje

výtvarné dílny pro děti.
550

14. 7. 2021 Přednáška pro seniory
Zdravá výživa v seniorském věku 

 – přednáší ing. J. Klescht.
15

11. 8. 2021 Cimbálová muzika Cimbálová muzika Oskoruša. 45

21. 8. 2021
Babí léto dědský den;  

park Lužánky

Realizace části programu pro seniory: poradna   

 – chytré telefony, pletení košíků, textilní dílna.
1 000

27. 8. 2021
Otevřená radnice; nádvoří radnice  

Brno-střed
Výtvarné dílny pro děti, pletení košíků. 90

5. 9. 2021 Kroužkobraní v Avionu
Propagace středisek Kávéesky a volnočasových 

aktivit; soutěže pro děti.
–

9. 9. 2021 Den otevřených dveří na Botance Ukázky programu pro děti i seniory. –

16. 9. 2021 Celodenní výlet – Ivančice Výlet pro seniory. 32

23. 9. 2021 Celodenní výlet – Boskovice Výlet pro seniory. 35

4. 10. 2021 Dámská jízda Program určený seniorkám (péče o nehty). 9

12. 10. 2021
Tančírna oldies šedesátá

Klub Leitnerova
Poslechové odpoledne pro seniory s kavárnou. 21

6
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21. 10. 2021 Celodenní výlet – Moravský Krumlov Výlet pro seniory. 29

20. 11. 2021 Přednáška pro seniory Přednáška: „Znáte své léky a distributory?“ 10

10. 11. 2021 Přednáška pro seniory

Přednáška: „Jak se z děvčete z Hané stane  

námořní kapitán“ – zajímavé vyprávění  

o nevšedním životě E. Žonderové.

12

11. 11. 2021 Celodenní výlet – Dolní Kounice Výlet pro seniory. 23

26. 11. 2021 Adventní dílna Adventní výroba věnců a vánočních dekorací. 12

8. 12. 2021 Přednáška pro seniory
Přednáška s ukázkami na téma  

„Netradiční mazlíčci“.
7

11. 12. 2021 Vánoční Vojtova
Vánoční dílničky pro děti a dospělé  

 – spolupráce s centrem Vojtova.
120

15. 12. 2021 Celodenní výlet – Znojmo Výlet pro seniory. 14

19. 12. 2021 Dámská jízda Program určený seniorkám (péče o nehty). 7

Letní příměstské tábory

TERMÍN NÁZEV VĚKOVÉ ROZPĚTÍ
POČET
DĚTÍ

27. 6. 2021 Tučňáci v akci 5–12 let 16

14. 7. 2021 Příšerky s. r. o. 5–12 let 14

11. 8. 2021 Duhová Botanka 7–12 let 8

21. 8. 2021 Duhová Botanka 7–12 let 10

27. 8. 2021 Dopolední táborníček 3–6 let 12

5. 9. 2021 Dopolední táborníček 3–6 let 14

Pravidelné aktivity / dětské kroužky

NÁZEV KROUŽKU POČET LEKCÍ / TÝDEN
POČET FREKVENTANTŮ  
1.POLOLETÍ

POČET FREKVENTANTŮ  
2.POLOLETÍ

Jóga pro děti 1 5 6

Výtvarná a keramická dílna 1 8 6

Baby atelier 1,5 7 5

Rytmika 1 7 6

Moderní tanec 1 7 3

Batolata, hýbejte se! 2 neotevřeno 14

Klavír 4 3 4

Cvičení maminek s batolaty 2 neotevřeno 13
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Kurzy pro dospělé

NÁZEV KURZU POČET LEKCÍ / TÝDEN
POČET FREKVENTANTŮ  
1. POLOLETÍ

POČET FREKVENTANTŮ  
2. POLOLETÍ

Jóga s hlídáním dětí 1 8 neotevřeno

Jóga pro dospělé 2 12 14

Pilates 3 20 22

Kalanetika 2/1 12 6

Základy výtvarných technik 1 8 8

Výuka klavíru 5 5 5

Kurz pletení košíků září–prosinec 5× x 30

Kurz vitráží září–prosinec 6× x 35

Enkaustika říjen–prosinec 4× x 23

Kurzy pro seniory

NÁZEV KURZU POČET LEKCÍ / TÝDEN
POČET FREKVENTANTŮ  
1. POLOLETÍ

POČET FREKVENTANTŮ  
2. POLOLETÍ

Tanec pro dámy 1 5 neotevřeno

Cvičení 1 8 9

Základy fotografie 1 4 neotevřeno

Angličtina 3 13 14

Základy výtvarných technik 2 14 15

Klubové seniorské pravidelné aktivity

NÁZEV AKTIVITY POČET LEKCÍ / TÝDEN
POČET FREKVENTANTŮ  
1. POLOLETÍ

POČET FREKVENTANTŮ  
2. POLOLETÍ

Cvičení 2 13 16

Poradna počítače 1 5 5–6

Procházky za architekturou 1 12 neotevřeno

Zpívání lidovek 1,5 6 5–6

Ruční práce 1 3 4
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  VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ V ROCE 2021

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), od 
roku 2021 volnočasové centrum na ul. Vojtova 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 účetními  
standardy (ČÚS).
Účetní závěrka k 31. 12. 2021 je zveřejněna ve Sbírce listin (https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-sl-firma?subjek-
tId=996983).
    

Hlavní ekonomické ukazatele spjaté s činností jednotlivých středisek

rok 2021 Kávéeska 
pracoviště  
Vojtova

Divadlo  
Polárka

Klub  
Leitnerka

CVČ 
Botanka

Typ činnosti    činnost  

volnočasového 

centra Vojtova

   akce pro rodiny  

s dětmi

   akce pro seniory

   akce pro veřejnost, 

trhy

   poskytování  

podpory akcím MČ 

   spolupořádání 

kulturních akcí

    divadlo pro děti 

    a mládež

   workshopy

   zájezdová činnost

   kapela Polaris

   aktivity pro rodiny

   festival Polárkový 

dort

   PolárKafé

   hudební akce

    divadelní  

představení

   programy pro děti

   cvičení

   workshopy

  kavárna

   kroužky pro děti

   kurzy pro dospělé

   aktivity pro seniory

   spolupořádání  

vzdělávacích akcí

Výnosy  

z činnosti
143 996 Kč 1 202 529 Kč 238 084 Kč 373 792 Kč

Náklady 6 100 224 Kč 14 677 109 Kč 2 259 558 Kč 1 979 512 Kč
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Zjednodušená výsledovka středisek Kávéesky za rok 2021

středisko KÁVÉESKA POLÁRKA LEITNERKA BOTANKA
ORGANIZACE 

CELKEM

NÁKLADY (Kč)

č. ú druh nákladů

50 × Spotřeba materiálu, 

energií
  263 872      1 129 675      175 823      1 094 548      2 663 918    

51 × Služby   350 684      5 114 235      212 017      1 633 700      7 310 636    

52 × Osobní náklady   1 497 269      8 128 740      1 587 771      2 738 364      13 952 144    

54 × Ostatní náklady   32 681      12 908      522      68 546      114 657    

55 × Odpisy, rezervy, opr. pol.   115 052      290 306      3 379      565 066      973 803    

56 ×  —   1 245    — —   1 245    

 Náklady celkem       2 259 558          14 677 109             1 979 512          6 100 224            25 016 403    

VÝNOSY (Kč)

60 × Výnosy z vlastních výkonů   105 348      922 744      346 086      140 137      1 514 315    

64 × Ostatní výnosy   132 736      279 785      27 706      3 859      444 086    

672 Výnosy z transferů  

(MMB/MČ)
  2 021 474      11 438 580      1 605 720      5 969 226      21 035 000    

 Dotace JMK —   36 000    — —   36 000    

 Dotace MKČR —   2 000 000    — —   2 000 000    

 Výnosy celkem   2 259 558      14 677 109      1 979 512      6 113 222      25 029 401    

Rozdíl   —      —     —   12 998      12 998    

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK (Kč)           12 998    
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  PLÁN ČINNOSTI KÁVÉESKY NA ROK 2022

KÁVÉESKA v roce 2022
Činnost Kávéesky se bude v roce 2022 soustředit především na projekty pro rodiny s dětmi a proseni-
orské aktivity. Většina akcí je plánována do veřejného prostoru městské části Brno-střed. Rodinné akce 
probíhají většinou v některém z parků Brno-střed a jsou pro účastníky zcela zdarma, některé za symbo-
lické vstupné. Plán počítá také s tradičními velkými akcemi, tj. Velikonoční slavnosti, Festival Uprostřed, 
Letní kino. Vzhledem k rekonstrukci parku na Moravském náměstí se neplánují v této lokalitě tradiční 
adventní trhy. Víceletý projekt Brněnské pověsti, BrrrNo – multimediální místopis se v roce 2022 dostane 
do závěrečné fáze a vznikne tak dalších 8 ilustrací reflektujících tradiční brněnské pověsti.
V Galerii Šilingrák bude do srpna 2022 umístěno dílo Pavla Tasovského Mezi kruhy, následně je rozjed-
nána další spolupráce s výtvarníkem Michalem Gabrielem, jehož dílo Asteroid dotváří prostor vedle OD 
Centrum na ul. Kobližná. Současně je také rozjednáno umístění díla Levitace na Římské náměstí (insta-
lace proběhne do konce září 2022).

Plán akcí na rok 2022

DATUM NÁZEV AKCE MÍSTO CÍLOVÁ SKUPINA

21. 1. 2022 Posezení u cimbálu sál radnice MČBS senioři

18. 2. 2022 Posezení u cimbálu sál radnice MČBS senioři

27. 2. 2022 Karneval pro nejmenší Vojtova rodiny / děti

18. 3. 2022 Posezení u cimbálu sál radnice MČBS senioři

1. 4. 2022 Velikonoční tvoření Vojtova rodiny / děti / senioři

8. 4. 2022 Posezení u cimbálu sál radnice MČBS senioři

10. – 17. 4. 2022 Velikonoční slavnosti nám. Svobody veřejnost

30. 4. 2022 Ježibabí slet Björnsonův sad rodiny / děti

13. 5. 2022 Posezení u cimbálu sál radnice MČBS senioři

22. 5. 2022 Cyklohrátky Kraví hora rodiny / děti

07. 6. 2022 Prorodinný festival Kraví hora Kraví hora rodiny / děti

16. 6. 2022 Posezení u cimbálu sál radnice MČBS senioři

21. 6. 2022 Otevření parku Hoppova vnitroblok Hoppova veřejnost

25. 6. 2022 Za časů římského impéria Vojtova rodiny / děti

7. 6. – 8. 9. 2022 Festival UPROSTŘED veřejný prostor MČBS veřejnost

8. 7. – 28. 8. 2022 Letní kino Radnice Brno-střed nádvoří radnice MČBS veřejnost

21. 8. 2022 Babí léto park Lužánky senioři

26. 8. 2022 Otevřená radnice nádvoří radnice MČBS veřejnost

11. 9. 2022 Zvířátkiáda Björnsonův sad rodiny / děti

9. 10. 2022 Drakiáda Kraví hora rodiny / děti

5. 12. 2022 Mikuláš Vojtova rodiny / děti

8
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Festival Uprostřed 2022

DATUM NÁZEV AKCE MÍSTO

29. 6. 2022 Uprostřed a Café Biograf: Swingová tančírna na Petrově Denisovy sady 

1. 7. 2022 Uprostřed: Anoda+ před JAMU

7. 7. 2022 Balet Uprostřed nám. Svobody

8. 7. 2022 Balet Uprostřed Moravské nám. u Jošta

11. 7. 2022 Balet Uprostřed Moravské nám. u Jošta

12. 7. 2022 Balet Uprostřed nám. Svobody

14. 7. 2022 Uprostřed: Podvečerní architektonická procházka
okolí řeky Svratky, Poříčí,  

Žabovřesky

15. 7. 2022 Uprostřed: Posezení u cimbálu radnice Brno-střed

19. 7. 2022 Uprostřed: Kuchyňská revue Česká

20. 7. 2022 Uprostřed: Kuchyňská revue nám. Svobody

20. 7. 2022 Uprostřed: Kuchyňská revue Moravské nám. u Jošta

3. 8. 2022 Uprostřed a Café Biograf: Swingová tančírna na Petrově Denisovy sady

4. 8. 2022 Uprostřed a CaféBiograf Sound: Promítání ve vile Tugendhat Vila Tugendhat

12. 8. 2022 Uprostřed: Posezení u cimbálu radnice Brno-střed

24. 8. 2022 Uprostřed a CaféBiograf: Rock´n´rollová tančírna Denisovy sady

25. 8. 2022 Uprostřed: Podvečerní architektonická procházka Černá pole, Brno-sever

26. 8. 2022 Uprostřed: Anoda+ Denisovy sady

Volnočasové centrum Vojtova, v němž se nachází i ústředí organizace, naváže na aktivity z roku 2021, 
podpořené z rozpočtu MPSV v rámci projektu Obec přátelská rodině a seniorům. Vzhledem k povinné 
roční udržitelnosti projektu bude zachována většina prorodinných a proseniorských aktivit realizovaných 
v roce 2021.

Divadlo Polárka v roce 2022 
První polovinu roku 2022 zastřešuje v Divadle Polárka sezóna nazvaná Samota/Samostatnost. Téma rea-
guje na zkušenost z pandemie covid-19, kdy tyto dva fenomény výrazně zasáhly zejména děti a dospívající, 
kteří byli kvůli uzavření škol a volnočasových aktivit výrazně odstřižení od svých dosavadních sociálních 
vazeb a zároveň nuceni vypořádávat se, mnohdy bez cizí pomoci, s novými výzvami a zkušenostmi. Tato 
témata jsou akcentována jak ve výběru titulů dramaturgického plánu a jejich zpracování, tak v doprovod-
ných programech a jiných aktivitách Divadla Polárka.

Divadelní sezóna 2022/2023 nese název Všech pět pohromadě a odkazuje tak ke zmatení, které pande-
mie a jiné sociální události vnesly do našich životů a se kterým se musíme naučit pracovat. Zároveň ale 
téma sezóny zdůrazňuje potřebu společnosti, společenství, lidské vzájemnosti, která nám v posledních 
letech mnohdy chyběla a učíme se ji prožívat nově. 
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V dubnu 2022 proběhne uzávěrka výběrového řízení Polárka Start-up vol. 3, v rámci kterého v sezóně 
2022/2023 jednu inscenaci (pro věkovou skupinu 3+) vytvoří tým studentů uměleckých škol. Divadlo  
Polárka se snaží touto cestou zprostředkovat férovou platformu pro začínající tvůrce, umožnit jim tvořit  
v profesionálním divadle na základě transparentního výběrového řízení za důstojných podmínek.

Nadále budou probíhat pravidelné aktivity Divadla Polárka, jako např. festival Polárkový dort. S ohledem 
na probíhající výběrové řízení na pozici uměleckého šéfa divadla může dojít v plánu na druhou polovinu 
roku 2022 k menším změnám.

Plánované premiéry Divadla Polárka v roce 2022

Timothée do Fombelle: Tobiáš Lolness
režie: Jan Cimr
scénář a dramaturgie: Dagmar Haladová
scénografie: Kateřina Doleželová
hudba: Tomáš Vtípil
Určeno pro diváky od jedenácti let (11+).

Slyšíš? Kdo to zpívá?
režie, hudba: Gabriela Ženatá
scénografie: Katarína Kováčiková
Určeno pro diváky 0-3 roky.

Jean Anouilh: Antigona
režie: Michal Zetel
dramaturgie: Karolina Ondrová
scénografie: Magdaléna Teleky 
hudba: Mario Buzzi
Určeno pro diváky od třinácti let (13+).

Město v noci
režie: Štěpán Gajdoš
dramaturgie: Lukáš Černý
scénografie: Alžběta Uhlíková
hudba: Matěj Štrunc
Určeno pro diváky od pěti let (5+).

Jaroslav Foglar: Dobrodružství v zemi nikoho
režie: Filip Nuckolls
dramaturgie: Dagmar Haladová
scénografie: Jan C. Löbl
hudba: Ondřej Švandrlík
Určeno pro diváky od sedmi let (7+).

Planety
koncept: David Smečka, Hana Mikolášková
režie: Hana Mikolášková
hudba: David Smečka
scénografie: Kateřina Doleželová
projekce: Marek Salamon
Určeno pro diváky od pěti let (5+).



46

Plánované významné akce Divadla Polárka v roce 2022

Festival MimiArt
Úvodní ročník festivalu pro nejmladší diváky a jejich rodiče. V rámci programu proběhla představení  
Divadla Polárka, Studia Damúza a MikroTeatra, přednášky pro rodiče a doprovodný program pro děti.

Festival Divadelní svět Brno
Divadlo Polárka je od roku 2016 garantem rodinné linky festivalu, pořádaného společně brněnskými  
divadly. V letošním roce bude hostit celkem 7 představení, lektoři Malého vozu Divadla Polárka se podílí 
na doprovodném programu festivalu a dalších aktivitách.

Festival Polárkový dort
Sedmý ročník divadelního festivalu k zahájení sezóny. Divadlo Polárka zde uvede všechny své premiéry 
sezóny 21/22, dále na festivalu vystoupí Divadlo Lampion z Kladna, MicroTeatro, Studio Damúza, Divadlo 
Líšeň, vi.tvor, Divadlo Aldente, Odivo, hudební skupiny Hm…, Bombarďák a Polaris a další. Součástí festivalu 
bude i doprovodný lektorský program Malého vozu Divadla Polárka.

KLUB LEITNEROVA v roce 2022
Klub Leitnerova se bude tradičně nejvíce soustředit na hudební a divadelní linii. Divadelní produkce 
bude zaměřena na dopolední pořady pro základní a mateřské školy a na večerní divadla pro veřejnost. Na  
Leitnerce se představí především lokální nezávislé soubory z Brna a blízkého okolí. Půjde nejen o etablo-
vané brněnské soubory, ale i mladá uskupení studentů středních škol a absolventů JAMU. Pro rodiny  
s dětmi se připravuje pravidelné pásmo nedělních pohádek, které se budou odehrávat i v letních měsících 
na klubové zahrádce. 

Hudební dramaturgie klubu se bude soustředit jak na tradiční a oblíbené hudebníky, kteří jsou s Leitner-
kou spojení dlouhé roky, tak i na nové kapely z žánrů folk, jazz, etno nebo world music. Program budou 
tradičně doplňovat přednášky, literární akce, vernisáže a také významný poslechový pořad hudebního 
kritika Jiřího Černého, jehož legendární antidiskotéky budou obnoveny na jaře.

V roce 2022 očekáváme vyšší zájem diváků a návrat organizovaného dětského diváka v souvislosti s absencí 
akcí během pandemie v roce 2021 – například na představení ve spolupráci s autorským Divadlem DIP 
nebo Divadlem DNO, kteří na Leitnerce své inscenace zpravidla připravují a premiérují. 

Velkým potenciálem Leitnerky je předzahrádka s posezením uprostřed vnitrobloku, kde si návštěvníci mo-
hou zajít za kulturním zážitkem, nebo jen tak se občerstvit. Cílem je nabízet venkovní program v letních 
měsících i několikrát týdně a také nabídnout možnost odpoledního a večerního komunitního grilování 
pro sousedy a přátele z okolí. Využití grilu a dalšího příslušenství je zdarma. Zjistilo se, že díky blízkosti 
mnoha bytových domů se letní grilování stává místem setkávání pro spoustu sousedů z této oblasti, kteří 
by jinak neměli příležitost příjemného venkovního pobytu vzhledem k absenci rozsáhlejších parků v loka-
litě. Zahrádka se tak stává místem komorních hudebních vystoupení rozličných žánrů, pro profesionály  
i nadšené amatéry.
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CVČ BOTANKA v roce 2022
V roce 2022 bude Botanka pokračovat v rozšiřování rukodělných kurzů a aktivit, ke kterým se lidé s ob-
libou vrací: kurzy drátkování, pletení košíků z pedigu, enkaustiky a textilní dílny. Nabídka bude rozšířena  
o taneční kroužky pro děti i dospělé. Větší akcí bude vernisáž a výstava obrazů malířů z kurzů na Botance. 
Před vánocemi nebude chybět adventní dílna s pletením věnců.

Pro seniory je připraveno několik celodenních výletů s průvodcem Ing. Antonínem Moravcem z Klubu 
českých turistů a architektonické procházky, zaměřené na zajímavosti z historie a architektury města Brna. 
Botanka se také zařadí se svojí činností v září a říjnu do akce „Brněnské dny pro seniory“ MMB. 

Letní příměstské tábory se budou konat na Botance a ve spolupráci s volnočasovým centrem Vojtova ve 
třech turnusech na téma hvězdy, planety a vesmír. Na středisku Vojtova budou příměstské tábory poprvé 
ve dvou turnusech a doufáme, že se v dalších letech rozšíří jejich nabídka. Standartní nabídka pravidel-
ných kroužků pro děti a kurzů pro seniory naváže na předchozí rok. 

Plánované 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,  muzikoterapeutické cvičení pro batolata, hra na klavír a další. 

Pro dospělé a seniory jsou připraveny především pravidelné akce a kurzy: 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, Foto-
kroužek, Hra na klavír
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  ZÁVĚR A PODĚKOVÁNÍ

Naše poděkování patří bez výjimky všem, kteří v Kávéesce pracují, nebo s ní spolupracují, 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 7. března 2022
Mgr. Tomáš Pavčík, ředitel organizace

9
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ZPÁVU O ČINNOSTI ZPRACOVALI:

Tomáš Pavčík, ředitel organizace

Šárka Jelínková, vedoucí Kávéesky

Jan Cimr, umělecký vedoucí Divadla Polárka

Olga Chladilová, vedoucí CVČ Botanka

Monica Taufarová a Tomáš Pokorný – Klub Leitnerova

Petra Štěpánková, volnočasové centrum Vojtova

Jitka Holešovská, ekonom

Jakub Preis, analytik
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