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1. ÚVOD 

Kulturní a vzdělávací středisko „U Tří kohoutů“, p.o. nebo také „Kávéeska“ je příspěvkovou 

organizací Městské části Brno-střed, jejíž hlavní činnost spočívá v přípravě a realizaci 

kulturního a vzdělávacího volnočasového programu nejen pro obyvatele MČ Brno-střed, 

ale i pro širokou veřejnost včetně tuzemských i zahraničních turistů.  

Kvalitní a plnohodnotné naplňování hlavní činnosti a programu vykonává prostřednictvím 

svých 4 středisek:  

 Centrála Kávéeska  

 Divadlo POLÁRKA 

 Centrum volného času BOTANKA 

 Klub LEITNERKA 

K úspěšnému naplňování poslání příspěvkové organizace napomáhá i úzká spolupráce 

s jednotlivými odbory MČ Brno-střed.  

Vzhledem k dotační podpoře MČ Brno-střed nezávislým nekomerčním kulturním subjektům 

poskytuje Kávéeska technickou podporu akcím se záštitou MČ Brno střed nebo dalším 

kulturním a osvětovým akcím s přesahem na MČ Brno-střed. 

   

2. CENTRÁLA KÁVÉESKA 

Centrála Kávéeska aktivně spravuje organizačně – provozní zajištění celé organizace včetně 

administrativní a provozní podpory všech svých středisek (Divadlo Polárka, Klub Leitnerka a 

CVČ Botanka). 

Sama centrála pak díky pětici zaměstnanců připracuje vlastní volnočasové a kulturní 

programy a aktivity pro širokou veřejnost, se zaměřením na obyvatele a návštěvníky 

MČ Brno-střed. Jedná se především o trhy s různým zaměřením (tradice, hudba, gastro), 

festivaly (různé hudební žánry, kulturní přehlídky, gastro), jedinečnou pouliční galerii i 

samostatné jednodenní programy především pro rodiny s dětmi či seniory. 

Ve spolupráci s jednotlivými odbory z MČ Brno-střed se podílí na organizačně-technické 

podpoře zájmových aktivit úřadu (Den radnice, Den IZS, apod.).  

V letních měsících se centrála Kávéesky stěhovala do nových prostor na Koliště 29 v Brně. 

Takřka celý proces přesídlení provozovny proběhlo díky zaměstnancům, a to bez narušení 

produkčního zajištění nabitého letního pracovního programu. 

V roce 2017 se opět produkční tým snažil rozšířit a zkvalitnit program organizace. Podařilo 

uspořádat oblíbené a zaběhlé programy, tak i představit nové a jedinečné projekty, které 

výrazně přispěly ke zvýšení kvality kulturního života v centru Brna. 
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Již tradiční akce pořádané Kávéeskou se orientují na tři cílové skupiny: 

 Akce pro seniory 

 Akce pro rodiny s dětmi 

 Akce pro širokou veřejnost 

 

 Akce pro seniory 

 

o POSEZENÍ U CIMBÁLU 
Jeden pátek v měsíci v sále radnice MČ Brno-střed uspořádaný večer s kvalitní lidovou 
muzikou a dobrým vínem. 

produkce:  Šárka Jelínková 

místo:   sál radnice MČ Brno-střed 

termín:   10. února, 10. března, 7. dubna, 12. května, 2. června, 6. října a 10. listopadu 

kapacita sálu:  100 

vstupné:  120 Kč 

 

o MLADÍ NEJEN SENIORŮM 
Operní a operetní melodie v podání posluchačů pěvecké katedry Hudební fakulty JAMU. 

produkce:  Šárka Jelínková 

místo:   sál radnice MČ Brno-střed 

termín:  28. února 2017 -  The Young Pekáč Mojmíra Bártka 

   29. března 2017 – studenti pěvecké katedry HF JAMU 

12. dubna 2017 - Danube trio 

11. května 2017  - Komorní dua 

kapacita sálu:  100 

vstupné:  50 Kč 

 

• Akce pro rodiny s dětmi 
 

o DĚTSKÝ KARNEVAL 
Nedělní zábavné odpoledne s Divadlem Kufr plné soutěží, písniček, tancování a  výtvarného 
tvoření pro nejmenší děti. 

produkce:  Šárka Jelínková 

místo:  sál radnice MČ Brno-střed 

termín:  19. února 2017 

vstupné:  volný vstup 

 

o APRÍLOVÉ VÍTÁNÍ JARA 
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Zábavné jarní odpoledne pro celou rodinu. Vědomostní hry, divadelní představení pro  děti, 
výroba jednoduchých jarních dekorací, opékání atd. 

produkce: Šárka Jelínková 

 termín:  1. dubna 2017  

místo:  Björnsonův sad (park u Právnické fakulty) 

vstupné:  volný vstup 

 
o CYKLOHRÁTKY NA KRAVÍ HOŘE 

Cyklozávody dětí, jízdy zručnosti s doprovodným programem. 

produkce: Šárka Jelínková 

termín:  20. května 2017 

místo:  park na Kraví hoře  

vstupné:  volný vstup 

 

o PRÁZDNINY SE BLÍŽÍ 
Nedělní odpoledne pro rodiny s dětmi s divadlem, tvořivými dílnami a dalšími aktivitami. 

produkce: Šárka Jelínková 

 termín:  4. června 2017 

místo:  Björnsonův sad (park u Polikliniky Zahradníkova) 

vstupné:  volný vstup 

 

o ZVÍŘÁTKIÁDA 
Zábavné a naučné odpoledne s živými zvířaty z ochranné a záchytné stanice. Ukázka 
záchrany koně pomocí hasičské techniky, představení práce a péče o zvířata ochránců 
přírody, dětské divadlo, dřevěný kolotoč a další aktivity nejen pro děti. 

produkce:  Šárka Jelínková 

termín:  24. září 2017 

místo:  Björnsonův sad 

vstupné:  volný vstup 

  

o DRAKIÁDA BRNA-STŘED 

Podzimní odpoledne s nebem plných draků, dílničky pro děti s vlastnoruční výrobou 
papírových draků, klauni a soutěže. 

produkce: Šárka Jelínková 

termín:  8. října 2017 

místo:   park na Kraví hoře u konečné tramvaje 

vstupné:  volný vstup 

 
o MIKULÁŠOVINY NA RADNICI 
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Tradiční předvánoční odpoledne s oblíbenou Mikulášskou trojicí plné soutěží a dílniček pro 
děti.  

produkce:  Šárka Jelínková 

termín:  5. prosince 2017 

místo:  Společenské centrum radnice MČ Brno-střed (Dominikánská 2) 

vstupné:  volný vstup 
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 Akce pro širokou veřejnost 

 

o VELIKONOČNÍ SLAVNOSTI 
místo:   náměstí Svobody, Brno 

termín:  7. – 16. dubna 2017 

charakteristika akce:  

Velikonoční slavnosti 2017 byly osmým ročníkem jarních prodejních trhů s 
doprovodným kulturním programem v centru Brna na náměstí Svobody. 
Návštěvníkům bylo k dispozici na čtyřicet prodejních míst s velikonočním 
zbožím, řemeslnými výrobky či dárkovými předměty a kvalitní gastronomie. 
Každý den odpoledne se na pódiu představily nejrozmanitější folklórní 
soubory, v provozu je velikonoční rukodělná dílna. Novinkou trhů 2017 byla 
„Velikonoční stezka“, dokumentující formou informačních bannerů tradiční 
obyčeje Velikonoc. Akce byla určena široké veřejnosti a neplatilo se na ni 
vstupné.  

návštěvnost:  cca 10 tisíc lidí 

propagace akce:  

http://www.velikonocnislavnosti.cz/, 
 https://www.facebook.com/velikonocnislavnosti/ 

 

o JOM HA-ŠOA : VZPOMÍNKOVÁ AKCE - VEŘEJNÉ ČTENÍ JMEN OBĚTÍ HOLOCAUSTU 
místo:  Moravské náměstí před Místodržitelským palácem 

termín: 24. dubna 2017 od 14 do 17 hod. 

 charakteristika: 

Jom ha-šoa ve ha-gvura, Den holocaustu a hrdinství, je dnem, kdy se 
prostřednictvím občanských a náboženských obřadů vzpomíná na památku 
šesti milionů zavražděných Židů i na židovské hrdiny bojující proti nacistům. 
Tento vzpomínkový den je datem zahájení povstání ve varšavském ghettu v 
roce 1943. 

 

o CESTOVATELSKÉ PŘEDNÁŠKY 
Produkce:  Šárka Jelínková 

Místo:   Společenský sál radnice Brno-střed 

Termín: 22. února 2017 v 17.30 hodin - Botswana – delta Okawang 

23. března 2017 od 17.30 hodin  - Aljaška  

20. dubna 2017 od 17.30 hodin  - Národní parky Chile 

25. května 2017 od 17.30 hodin - Britská Kolumbie 
A další… 

 

o STARÁ PEKÁRNA OPENAIR 
místo:    Moravské náměstí – park 
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termín:   7. – 8. června 2017 (17:00 – 22:00) 

návštěvnost:  cca 700 posluchačů 

vstupné:  volný vstup 

charakteristika:  

  Dvoudenní hudební přehlídka nezávislých kapel nejrůznějších žánrů. 
Dramaturgii festivalu měl na starost hudební klub Stará pekárna. Na technickém zajištění 
akce se podílelo TIC Brno. 

 

o LETNÍ KINO 
místo:    nádvoří radnice ÚMČ BS, Dominikánská 2 

termín:  23. června – 1. září 2017 

pořadatelé:  Káveeska, ÚMČ BS 

dramaturgie:   Noční motýl, z.s. 

vstupné:   90,- Kč osoba/film 

personální zajištění: Káveeska 

 

o FESTIVAL U JEDNOHO STOLU 

produkce:  Adéla Jelínková 

místo:   náměstí Svobody, Brno 

termín: 12. – 16. září 2017 

vstupné:  volný vstup 

Charakteristika akce:  

Cílem akce je – formou prodeje, degustací a doprovodného (kulturního, popularizačního, 
vzdělávacího) programu prezentovat práci restaurací, kuchařů a výrobců jídel a nápojů. 
Doplňkově byly nabízeny i řemeslné výrobky. 

Akce byla určena široké veřejnosti a neplatilo se na ni vstupné.  

Propagace:  www.ujednohostolu.cz, https://www.facebook.com/ujednohostolu/ 

 

 

2.A. FESTIVAL UPROSTŘED 

https://www.facebook.com/ujednohostolu/
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Multižánrový festival nezřizované kultury UPROSTŘED probíhal během léta až do posledního 

zářijového dne. Na 13 různých místech festival představil celkem 27 kulturních akcí (např. 

DJ´s, dechovka, koncerty, divadelní představení, workshopy pro malé i velké, taneční hodiny 

pro začátečníky a pokročilé, videoprojekce, happening a bubenickou dílnu, taneční street 

party a otevřené/sdílené ulice a jarmarky), kterými tak oživil letní ulice a nabídl Brňanům i 

turistům zpestření městské letní atmosféry. Všechny akce v rámci festivalu UPROSTŘED byly 

zdarma. Průměrná návštěvnost jednotlivých akcí se pohybovala kolem 308 osob a celkem 

navštívilo festival přes 8.000 tisíc lidí.    

Pořadatel:   Kulturní a vzdělávací středisko Brna-střed  

Spolupořadatelé:  Vídeňský s.r.o., Cranazyl s.r.o. 

Dramaturg:  David Butula 

Produkce:   Magdalena Mazlová 

Termín:   19.6.2017 - 30.9.2017  

19.6., 23.6., 27.6., 28.6., 30.6., 12.7., 14.7., 19.7., 20.7., 24.7., 25.7., 

1.8., 6.8., 15.8., 25.8., 26.8., 29.8., 7.9., 10.9., 22.9., 30.9.2017 

Místo:    13 různých lokací 

park na Moravské nám., piazzeta před Janáčkovým divadlem, Římské 

náměstí, altán v Denisových sadech, Pohořelec, Roosseveltův park, 

Malinovského nám., Bajkazyl - Dornych 420/2, MusicLab – ulice 

Opletalova, ulice Jaselská, vila Tugendhat, Björnsonův sad, tř. kpt. 

Jaroše 

Počet akcí:  27 + 1 tisková konference s koncertem 

vstupné:   volný vstup 

Návštěvnost celkem: 8.009 osob 

Průměrná návštěvnost: 308 osob 
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Propagace a média: Plakátovací kampaň Brno-střed a okolí, 

Letáčková kampaň v MHD v Brně   

WEB:     

•   www.ibrno.cz  

•   https://brnodaily.cz  

•   www.mestohudby.cz 

•   www.goout.net  

•   www.brno-stred.cz  

•   www.ticbrno.cz  

•   www.kaveeska.cz 

Facebook: 

- Brněnská drbna 

- TIC 

- festival Uprostřed 

- MusicLab 

- Buranteatr 

- NaMikrofon 

- Bajkazyl 

- vidensky.com 

- Komediomat 

- Bastl 

- Panksy 

- Kentaur 

- Limbo 

- Za Zrcadlem 

- East Village 

- Milady kaffee 

- Club Vibe 

- Swingwings 
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- Kaveeska - Atd. 

 

 

Rozhlas:  Český rozhlas, Rádio Čas, Rádio Krokodýl, Radio Kiss 

Noviny a časopisy: Brněnský deník, MF Dnes, Časopis KAM where 

Zpravodaj MČ Brno-střed červenec-srpen, září 2017 

Další propagace:  Fontána před Janáčkovým divadlem 

  



Kulturní a vzdělávací středisko „U Tří kohoutů“, příspěvková organizace 
Koliště 645/29, 602 00 Brno  IČO: 00101508  DIČ: CZ00101508 

tel.: 543 212 508, mobil: 725 825 598 
info@kaveeska.cz  www.kaveeska.cz  www.facebook.com/kaveeska 

 
 

12 
 

Ekonomické dopady akce festival UPROSTŘED 

Místo konání:   Brno 

Zkoumané období: 19. 6. 2017 - 30. 9. 2017 

Návštěvnost akce festival UPROSTŘED činí celkem 7000 osob. 

Všichni návštěvníci utratili díky návštěvě akce festival UPROSTŘED 1 144 000 Kč. Z toho 191 

707 Kč bylo odvedeno státu v podobě daní z přidané hodnoty a dalších nepřímých daní. 

Výdaje návštěvníků měly dopad na zvýšení produkce (obratu) české ekonomiky o 1 832 865 

Kč. 

Díky výdajům návštěvníků organizace/akce se také zvýšila hrubá přidaná hodnota, resp. HDP 

o 666 828 Kč. 

Podnikatelům a firmám dodávajícím zboží a služby pro návštěvníky se zvýšily zisky o 

284 387 Kč. 

Zaměstnanci všech dodavatelských firem získali 281 393 Kč ve formě mezd a zákonného 

pojištění. 

Výdaje návštěvníků vygenerovaly 1 stálých pracovních míst na plný úvazek. 
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2.B. GALERIE ŠILINGRÁK 

Autor myšlenky: Michal Doležel 

Zahájení:   16. srpna 2017 

Kurátor:  doc. Mgr. Pavel Korbička 

Autor prvního díla:  Michal Gabriel 

Nový galerijní prostor v exponovaném Šilingrově náměstí, určený pro prezentaci sochařských 

realizací. Záměrem je místo oživit a zároveň ho dát k dispozici jak renomovaný, tak i 

začínajícím umělcům. V tomto pouličním výstavním prostoru se zhruba dvakrát do roka 

představí nové umělecké dílo.  
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2.C. ADVENT NA MORAVÁKU 

 

 

termín:   24. 11. – 23. 12. 2017 

produkce:   Adéla Jelínková 

počet prodejců:   

počet neziskových organizací: 6  

počet kulturních akcí:  91 

propagace:  www.adventnamoravaku.cz, 

www.facebook.com/adventnamor/ 

Adventní trhy v parku na Moravském náměstí jsou koncipovány jako společný kulturně-

obchodní prostor, ve kterém se potkávají kvalitní řemeslníci, obchodníci zaměřující se na 

prodej tematického zboží, zástupci charitativních a neziskových organizací, dobrá 

gastronomie a bohatý kulturní program. 

Náplň adventních trhů: 

– prodej tradičních i moderních řemeslných výrobků a dárků 

– prodej nápojů a občerstvení (kuchyně nabízející kvalitní gastronomii) 

– workshopy a přednášky 

– kulturní prostor – divadlo, hudba, zábava pro děti. 

 

http://www.adventnamoravaku.cz/
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Program Kávéesky díky udržení kvalitních tradičních projektů a nových kulturních a 
volnočasových akcích byl v roce 2017 opět o něco bohatší, různorodější a s širším záběrem 
cílových skupin než v předchozích letech.  

 

3. DIVADLO POLÁRKA 

 

Divadlo Polárka soustředí svoji tvorbu především na dětského a mladého diváka, je 

profilováno jako profesionální alternativní divadlo komorní produkce. Vnímá svou úlohu jako 

“průvodce” svých diváků k jejich divadelní dospělosti. Snaží se formovat jejich vztah ke 

scénickému umění jako specifickému uměleckému kódu, učit rozeznat kvalitní a autentický 

divadelní projev, ale také například znát základní pravidla divácké etiky. Dětské divadlo tedy 

spoluformuje divákův vkus, estetická měřítka a jeho očekávání od divadla či umění obecně. 

 

 PREMIÉRY 

Divadlo Polárka v roce 2017 uvedlo v premiéře sedm nových inscenací: 

Jak dělá ryba? 14.1.2017 Malá scéna 
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Cirkus Unikum 18.2.2017 Velká scéna 

Od maličkých k velikým 25.2.2017 Malá scéna 

Naše třída 8.4.2017 Velká scéna 

Malá čarodějnice 22.4.2017 Malá scéna 

Pohádky 1000 + 1 noci 7.10.2017 Malá scéna 

Enšpígl! Nasreddin! 28.10.2017 Velká scéna 

 

 POČET PŘEDSTAVENÍ A DIVÁKŮ 

Vlastní soubor Divadla Polárka v roce 2017 odehrál na mateřské scéně: 

 198 představení pro mateřské, základní, střední a vysoké školy 

Z toho 74 na Malé a 124 na Velké scéně  

celková návštěvnost činila 17 004 diváků 

 142 představení pro veřejnost na domácí scéně 

Z toho 56 na Malé a 86 na Velké scéně 

celková návštěvnost činila 8 457 diváků 

 

 DOPROVODNÉ PROGRAMY 

Divadlo Polárka připravilo v roce 2017 také několik typů doprovodných programů a 

pravidelných kurzů: 

 Workshop: 51x (1 690 diváků) 

 Polárníček: 25x (cca 5 

účastníků/kurz) 

 Polaro-ID: 27x  (cca 5 

účastníků/kurz) 

 Představení Polaro-ID: 23.6.2017 

 Představení Polárníčku: 23.6.2017 

 Akce sv. Václav: 28.9.2017 

 Cirkus jak Brno pro rodiče s dětmi: 

19.11.2017 

 Den dětí v Polárce: 1.6.2017 

 Divadelní fotbalové utkání: 

8.5.5017 

 Divadelní improvizace: 21.5.2017 

 Filipojakubská noc: 30.4.2017 

 Noc divadel: 18.11.2017 

 Utkání SK Klapzubova jedenáctka: 

8.5.2017 
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 NOVÉ SPECIFICKÉ PROJEKTY 

o Zavěšená vstupenka - v spolupráci s OSPOD Brno-střed, možnost zakoupit si 

vstupenku navíc, kterou OSPOD rozdělí mezi sociálně vyloučené rodiny 

o Odlož dítě do divadla - zjednodušeně řečeno hlídání dětí na představení, ale s 

lektorským programem a aktivitami 

 

 KAPELA POLARIS 

Kapela Divadla Polárka odehrála 6 koncertů, z toho 3 mimo mateřskou scénu. 

Celkem 480 diváků 

 

 

 HOSTUJÍCÍ SOUBORY 

Divadlo Polárka připravilo v roce 2017 také 10 představení hostujících souborů: 

 Celkem: 677 diváků 

Čerwuiš aneb ve své vlasti cizincem 26.2.2017 17:30 

Mami, tati, hrajeme divadlo! 26.3.2017 14:30 

Bombarďák 15.9.2017 17:30 

Svět podle Fagi 17.9.2017 20:30 

Workshop fyzického básnictví s Petrem Vášou 29.10.2017 10:00 

Autista - Moje zatracené nervy! 10.11.2017 19:00 

Budulínek 11.11.2017 10:30 

Budulínek 11.11.2017 15:30 

Jak jsem byl Cyrano 12.11.2017 17:30 

Trojčení 17.11.2017 15:30 

 

HRA DATUM KRAJ 

Polaris 1.6.2017 MS 

Polaris 30.6.2017 Jihomoravský 

Polaris 1.9.2017 MS 

Polaris 9.9.2017 Praha 

Polaris 17.9.2017 MS 

Polaris 25.9.2017 Jihomoravský 
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 ZÁJEZDOVÁ ČINNOST 

Divadlo Polárka odehrálo v roce 2017 celkem 44 představení na zájezdech, z toho 3 

v zahraničí: 

Celkem: 10 464 diváků. 

HRA DATUM ČAS diváci 

celkem 

KRAJ 

Čaroděj ze země OZ 8.1.2017 15:00 364  Zlínský 

Kocour v botách 9.1.2017 8:45 355  Zlínský 

Kocour v botách 9.1.2017 10:30 321  Zlínský 

Doktorská pohádka 12.3.2017 14:00 330  Moravskoslezský 

Doktorská pohádka 12.3.2017 16:30 311  Moravskoslezský 

Kocour v botách 14.3.2017 9:00 214  Moravskoslezský 

Kocour v botách 14.3.2017 11:00 215  Moravskoslezský 

Český středověk 22.3.2017 14:30 423  Zlínský 

Bratři Lví srdce 30.3.2017 19:30 428  Praha 

Český středověk 9.5.2017 8:30 273  Jihomoravský 

Český středověk 9.5.2017 10:30 273  Jihomoravský 

Český středověk 10.5.2017 8:30 273  Jihomoravský 

Český středověk 10.5.2017 10:30 273  Jihomoravský 

Český středověk 11.5.2017 8:30 273  Jihomoravský 

Český středověk 11.5.2017 10:30 273  Jihomoravský 

Český středověk 12.5.2017 8:30 273  Jihomoravský 

Český středověk 12.5.2017 10:30 276  Jihomoravský 

Škola Malého stromu 14.5.2017 10:30 50  Jihomoravský 

Cirkus Unikum 20.5.2017 10:00 100  Zlínský 

Čaroděj ze země OZ 21.5.2017 16:00 120  Moravskoslezský 

Český středověk 25.5.2017 8:30 200  Jihočeský 

Český středověk 26.5.2017 8:30 500  Jihočeský 

Jak dělá ryba? 7.6.2017 10:00 55  Slovenská republika 
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Cirkus Unikum 7.6.2017 19:00 82  Slovenská republika 

Polaris 30.6.2017 16:00 100  Jihomoravský 

Polaris 9.9.2017 18:00 275  Praha 

Od maličkých k velikým 9.9.2017 13:00 80  Praha 

Polaris 25.9.2017 22:00 50  Jihomoravský 

Robinson Crusoe 1.10.2017 14:00 236  Moravskoslezský 

Robinson Crusoe 1.10.2017 16:30 264  Moravskoslezský 

Klapzubova 11 12.10.2017 9:00 646  Jihočeský 

Naše třída 15.10.2017 20:00 151  Praha 

Deník Anny Frankové 1.11.2017 8:30 237  Královéhradecký 

Cirkus Unikum 5.11.2017 10:00 202  Praha 

Cirkus Unikum 10.11.2017 8:30 291  Královéhradecký 

Cirkus Unikum 10.11.2017 10:00 291  Královéhradecký 

Cirkus Unikum 11.11.2017 18:00 175  Středočeský 

Cirkus Unikum 12.11.2017 15:00 212  Liberecký 

Klapzubova 11 13.11.2017 13:00 407  Liberecký 

Český středověk 14.11.2017 14:00 376  Liberecký 

Škola Malého stromu 25.11.2017 16:00 90  Slovenská republika 

Jak dělá ryba? 2.12.2017 9:30 42  Praha 

Jak dělá ryba? 2.12.2017 11:00 42  Praha 

Jak dělá ryba? 2.12.2017 14:00 42  Praha 
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GRAFY A STATISTIKY od roku 2011: 
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Divadlo Polárka svým zacílením na dětského diváka překračuje hranice MČ Brno-střed, i 

samotného statutárního města Brna. Vzhledem k dlouhodobému finančnímu podhodnocení 

je nutná finanční participace i samotného MMB.  

Z důvodu rozšíření práce nad rámec běžné inscenační činnosti (workshopy, specifické 

projekty) bude transfer použit především na úhradu zvýšených mzdových nákladů a nákladů 

na inscenace. 

Proti minulým rokům Divadlo Polárka zesílilo své pracovní nasazení a přišlo s množstvím 

nových projektů pro děti a mládež. Provoz divadla probíhá paralelně na dvou scénách, na 

obou se střídají představení, workshopy a další aktivity jak v dopoledních, tak odpoledních a 

večerních hodinách. 

Jedním z důvodových faktorů je srovnání obdobných dětských divadel v ČR. 

Rok 2016 Divadlo 
Polárka 

Divadlo Drak 
Hradec Králové 

Divadlo Alfa 
Plzeň 

Poznámka 

Počet představení odehraných 
na domácí scéně  

268 185 262  

Představení na zájezdech 33 152 39  

CELKEM ODEHRÁNO 301 337 301  

     

KAPACITY SÁLŮ 150/60 160/80 250/70 velký / malý sál 

Počet diváků „doma“ 25 195 18 345 38 604  

Počet diváků  - hostování 8 156 42 140 5 070  

CELKEM DIVÁKŮ 33 351 60 485 43 674  

     

PŘÍJMY ZE VSTUPNÉHO  2.376.897,- 3.827.000,- 3.598.000,-  

     

Příspěvek zřizovatele 7.009.319,- 17.182.000,- 19.453.000,-  

Dotace a příspěvky krajů 72.000,- 1.350.000,- 1.700.000,-  

MK ČR 0,- 920.000,- 1.860.000,- 
 

DP nemůže 
obdržet dotaci – 
nemá herce na 
HPP 

CELKEM DOTACE A PŘÍSPĚVKY 7.081.319,- 19.452.000,- 23.013.000,-  
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4. KLUB LEITNERKA 

Historie klubu Leitnerova sahá do 50. let, kdy byl vybudován svépomocně na brigádách, 

jak bylo dobovým zvykem. Budova se od té doby příliš neměnila, ale její obsah se vyvíjel v 

závislosti na panující společenské situaci. Přestože od svého vzniku naplňuje roli 

"kulturáku" byla vždy, stejně jako dnes otevřena nejrůznějším kulturním a společenským 

programům. Fungovala také jako zkušebna, šermířská základna a podobně. Silné období 

proběhlo v 80. letech, kdy v post normalizačním šedivém životě plnila roli určité kulturní 

subverze podobně jako třeba klub "Musilka". Kulturní „klubové akce“ se odehrávaly v 

rámci tak zvaných Modrých pondělků. Probíhaly zde různé filmové projekce, koncerty 

kapel žánrově kolem folku, rocku a alternativy. Uvedené stylové zaměření si Leitnerka 

udržela dodnes. Tradiční akcí jsou také hudebně publicistické pořady a antidiskotéka 

Jiřího Černého. 

Z popudu zřizovatele klubu, Městské části Brno - střed a provozovatele - Kávéesky 

(Kulturně vzdělávací středisko), se na Leitnerce v roce 2017 odehrály zásadní změny. 

Vedly k posílení povědomí o klubu a jeho pomalému návratu na světlá místa kulturní 

mapy Města Brna. Zároveň je zaručena kontinuita díky pokračování vybraných tradičních 

akcí. Slavnostní zahájení sezóny bylo stanoveno až na 14. 11. 2017 z důvodu prodloužení 

posledních stavebních úprav. 

Současné i budoucí aktivity na Leitnerce, jsou zásadním rozšířením činností KVS, stejně 

jako festival UPROSTŘED nebo mnoho dalších akcí na Zelném trhu apod.  

 

ZÁSADNÍ NOVINKY A ZMĚNY:   

 permanentně fungující kavárna s osobitým interiérem, stejně tak úpravy v sále a 

zbytku budovy, vše podle návrhu architekta Szymona Rozwalky 

 kavárna funguje pod vedením zkušené a invenční provozní Terezy Benákové 

(předchozí projekty: https://www.facebook.com/divokaryze/fref=ts , 

https://www.facebook.com/mutttercafe/?fref=mentions ) 

 nové provozní možnosti však zvyšují multifunkčnost prostoru 

 úpravy v sále umožňují variabilitu uspořádání podia a auditoria podle potřeb 

probíhající produkce 

 variabilita sálu znamená větší možnosti především pro taneční divadla 

 spolupráce s externími dramaturgy slibuje zajímavý program ve všech oblastech 

činnosti klubu 

 Simona Petrů je dramaturgyní pro oblast divadla 

 Eliška Mikšová má na starost dětské programy 

 Buky (AVA collective) zajišťuje dramaturgii pro nové hudební akce 

 Milan Tesař (rádio Proglas) spolupracuje na výběru folkových interpretů a 

písničkářů 
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 dětské programy se rozšíří o atraktivní workshopy, diskotéky s milou hudbou, při 

které se děti vyřádí a rodiče odpočinou, celodenní tematické akce – dětské bazary 

hraček a podobně.  

 důraz bude kladen také na sousedskou spolupráci  

 standardem se stane prázdninový provoz v podobě příměstských táborů, 

happeningů apod. 

 koncerty slibují posun od tradičního folku k pestřejší, multižánrové současné 

hudební produkci 

 důležitým prvkem je také nové logo klubu a celkový vizuál od brněnského grafika 

Jana Šrámka (Kolouch), samozřejmě bude nově zpracován web i FB klubu 

 dosavadní vedoucí Jana Továrková odchází na mateřskou dovolenou. Její 

nástupkyní byla ve výběrovém řízení zvolena Blanka Prokšová, doposud působící 

ve Filharmonii Brno jako manažerka orchestru pro koncertní činnosti a zahraničí. 

 

Nejdůležitější je však nakažlivé nadšení týmu připravujícího avizovanou sezónu i lákavý 

kavárenský provoz.  
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5. CENTRUM VOLNÉHO ČASU BOTANKA 

 
Poslání CVČ Botanka 

Našim posláním je vytvářet bezpečné, čisté, příjemné prostředí a podmínky pro volnočasové aktivity, 

vzdělávání dětí, dospělých a seniorů. Jde nám o to, aby se zde lidé cítili dobře a rádi se k nám vraceli.  

Organizace je otevřená pro všechny, kteří hledají aktivní náplň volného času a chtějí jej poučně, 

pohybově nebo tvořivě vyplnit. 

NEJDŮLEŽITĚJŠÍ ZMĚNY V ROCE 2017 
 
V červenci 2017 bylo vypsáno výběrové řízení na grafické zpracování a vizuál Botanky, letáky, logo. 
Toto VŘ vyhrála MgA. Zuzana Selingerová, která od září realizuje změny v grafice na propagačních 
letácích a celkové tváři Botanky 

 

ZMĚNA VIZUÁLNÍHO STYLU BOTANKY 
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Zaměstnanci CVČ Botanka vybudovali převlékárnu z technické místnosti, která nebyla plně 

využita. Vznikla pohodlná šatna, prostor, kde se mohou lidé navštěvující kurzy cvičení 

převléknout, odložit své věci. 

Prostory CVČ Botanky, tedy celý dům Sušilova 8, byl od 11. září do prosince rekonstruován 

firmou IMOS. Proběhla rekonstrukce a výměna stupaček a vodovodního potrubí, proto byl 

provoz CVČ Botanka do 18. prosince 2017 omezen. 

Nevýhodou našich prostor je absence bezbariérového 

přístup pro seniory. 

 

tělocvična během rekonstrukce stoupaček 
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Činnost 

Začátek roku 2017 běžel beze změn v kurzech a kroužcích jako na začátku školního roku 2016.  

O jarních prázdninách v březnu se realizoval třídenní příměstský tábor pro děti blízkého okolí. 

Připravovaly se změny v kurzech a chystal se nový provoz Botanky na září a prázdninové akce.  

V červnu proběhla již tradiční vernisáž výtvarníků ze všech kurzů výtvarných technik na Botance, malé 

vystoupení pro zúčastněné zajistil kroužek Rytmiky svými tanečky nejmenších dětí. 

Během prázdnin se uskutečnily tři týdenní příměstské tábory, první zaměřen na zvířata, druhý 

výtvarný a třetí turistický. Tábory navštívilo 30 dětí. Během prázdnin pravidelně každou středu 

probíhalo cvičení jógy pro seniory a kalanetika pro dospělé, tyto kurzy navštěvovalo pravidelně po 

celé prázdniny 13 cvičenců. Pro maminky, babičky, dědečky a děti se konala pravidelně v úterý 

dopoledne výtvarná dílna, zde se děti vyřádily, získaly různé dovednosti s barvami, textilem, 

modelováním, strávily kvalitně svůj prázdninový čas s rodinou. Některé děti chodily pravidelně na 

tuto aktivitu s babičkou či maminkou. Aktivit se zúčastnilo střídavě i pravidelně 15 dětí s rodiči. 

Od září se měnil celkový vizuál Botanky, složení kurzů a aktivit pro seniory. 

Na školní rok 2017/2018 byly zrušeny individuální doučovací kurzy, hudební i jazykové. Zrušily se 

pronájmy prostor soukromým osobám. Z dlouhodobých pronájmů zde zůstala pouze Maceška SVČ 

Lužánky – hlídání dětí, miniškolka. Nově se otevřely kroužky pro děti, cvičení jógy, moderního tance 

streat dance a pro malé děti s rodiči cvičení Klubíčko, výtvarný kurz pro děti. Dále na Botance 

probíhaly kurzy základů výtvarných technik pro dospělé, pro seniory v dopoledních hodinách. 

Oblíbené cvičení Pilátes, Kalanetiky, Jógy a Jógy na bolavá záda pro dospělé. Otevřeli jsme nově kurz 

pro seniory, základy práce na počítači, počítačová poradna pro seniory, kurz fotografie pro seniory, 

skupinovou angličtinu pro seniory. Konali jsme pro zájemce pravidelné kurzy vitráží Tiffany a 

drátkování vánočních ozdob. Pro seniory v rámci seniorklubu jsme realizovali na podzim procházky 

s paní architektkou Mazalovou po ulicích a historicky zajímavých stavbách v Brně, na tyto vycházky 

chodilo pravidelně 5 dam, další procházky začnou od poloviny března. Připravili jsme kompletní 



Kulturní a vzdělávací středisko „U Tří kohoutů“, příspěvková organizace 
Koliště 645/29, 602 00 Brno  IČO: 00101508  DIČ: CZ00101508 

tel.: 543 212 508, mobil: 725 825 598 
info@kaveeska.cz  www.kaveeska.cz  www.facebook.com/kaveeska 

 
 

33 
 

program pro „seniorklub“, který nemohl odstartovat v září díky rekonstrukci stupaček v celém domě 

na Sušilové 8. Celého půl roku zasahovala rekonstrukce do Botanky, náš provoz byl omezen během 

kopání pouze na dvě nebo jednu místnost. Proto celý program seniorklubu bude zahájen od února 

2018, máme 19 seniorů přihlášených. seniorů.       

Celkem jsme nabídli od září zájemcům 20 zájmových útvarů, do kterých bylo zapsáno 145 osob na 

vedení se podílelo 18 externích vedoucích a jeden interní pedagog. 

Nábor do kroužků byl realizován na základě roznosu letáků, propagaci ve Zpravodaji Brno-střed a 

distribucí letáčků KVSkou. 

 

 

Příměstský tábor 
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Příměstský tábor 
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Příměstský tábor 
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Výtvarka pro rodiče a děti během prázdnin 

 

Cvičení jógy předškolní děti 
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Cvičení pro seniory 

 

Kurz základů na počítači pro seniory 
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Výtvarné kurzy pro dospělé i seniory 
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Základy výtvarných technik pro dospělé 
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Kroužek moderního tance pro děti 

 

 

Akce pro veřejnost a příležitostné akce 

Naše centrum volného času je součástí Káveesky, Kulturně vzdělávacího střediska „U Tří kohoutů“ 

Brno-střed, kterému na veřejných akcích zajišťujeme aktivity pro děti a výtvarnou činnost. Tato 

spolupráce se konala na akcích Vítání jara, Cyklohrátkách, Drakiádě, Mikulášovinách na radnici Brno-

střed.  

Od 19. září 2017 jsme realizovali desetitýdenní přednáškový cyklus pro seniory ve společenském sále 

na radnici Brno-střed. Vstup byl zdarma. Tyto přednášky byly pod záštitou pana primátora Ing. Petra 

Vokřála, téma ochrana spotřebitelů, Hoax, kyberšikana, domácí násilí, základy práva, mediální 

gramotnost, byly navštěvovány staršími občany a z jejich ohlasů byly kladně hodnoceny. Přednášky 

navštívilo celkem přes 60 posluchačů. Tyto přednášky budou probíhat opět od března 2018 

s podobnými tématy.     
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Přednáškový cyklus pro seniory na radnici Brno-střed 

  

 

  



Kulturní a vzdělávací středisko „U Tří kohoutů“, příspěvková organizace 
Koliště 645/29, 602 00 Brno  IČO: 00101508  DIČ: CZ00101508 

tel.: 543 212 508, mobil: 725 825 598 
info@kaveeska.cz  www.kaveeska.cz  www.facebook.com/kaveeska 

 
 

42 
 

 

Výtvarná dílna na Mikuláše radnice Brno-střed 
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Nová podoba propagačních letáků 

  

 

6. ZÁVĚR 

 

Plánované akce pro rok 2018: 

Tradičně pořádané akce:  

 Velikonoční slavnosti 

 U jednoho stolu 

 Cyklohrádky, zvířátkiáda apod. 

 Cyklus přednášek pro seniory 

 Posezení u cimbálu 

Festival UPROSTŘED 

TEXT,,, 

Nový projekt BrrNo, Brněnské pověsti – multimediální místopis 

Text… 


