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Z Á V Ě R E Č N Á   Z P R Á V A 
 

Festival 3+1 Letovice 
9. ročník: 18. – 23. srpna 2008 

- Léto končí v Letovicích - 

Letos již po deváté patřil v druhé půli srpna areál letovického koupaliště týdenní kulturně-společenské 
akci s názvem Festival 3+1. Cílem projektu je prostřednictvím kulturní akce prohloubit aktivitu 
občanské společnosti v daném regionu. Festival 3+1 nabízí místo pro setkání zástupců tří společenských 
sektorů: neziskového, podnikatelského a státní správy. Týdenní program festivalu i letos vytvořil prostor 
pro prohloubení spolupráce a navázání nových kontaktů. Jedinečnost tohoto festivalu spočívá v 
propojení kultury s prvky komunitního života.  

Festival 3+1 pořádají: TRIALOG /Brněnský institut rozvoje občanské společnosti/, město Letovice, 
Fan-Club „BOP Křetínka“, Hotel Koupaliště a Městské kulturní středisko Letovice. Produkci 
zajišťuje kulturní agentura MANJANA ve spolupráci s agenturou 100promotion. Záštitu nad projektem 
převzal hejtman Jihomoravského kraje Ing. Stanislav Juránek, který se festivalu každoročně osobně 
účastní. 

9. ročník Festivalu 3+1 v Letovicích proběhl ve dnech 18. - 23. 8. 2008 v následujících 
programových blocích: Filmové večery v letním kině, Výstava fotografií, Letní škola TRIALOG, Bubenický 
workshop, Divadelní workshop a vystoupení, Výtvarný workshop, Workshop afrického tance, Program 
pro rodiny s dětmi, Prezentace nestátních neziskových organizací a Hudební program. 

Festival 3+1 byl netradičně zahájen v pondělí 18. 8. v 18.00 hodin slavností vernisáží Výstavy 
fotografií: Ukrajinské Karpaty, kde pro třicítku účastníků představili autoři Miroslav Bouček, Milan 
Kopřiva a Jaroslav Ditrich svá díla z cest po Ukrajině. Výstava byla zpřístupněna po celý festivalový 
týden a trvala až do prvního září. Od pondělí 18. 8. byly v letním kině na koupališti připraveny večerní 
projekce filmů: Vratné lahve, Svatba na bitevním poli, Gympl, Nejkrásnější hádanka. Filmové 
projekce v letním kině byly pořádány ve spolupráci s Městským kulturním střediskem Letovice a byly 
navštěvovány v hojnějším počtu než v letech předchozích. Ve festivalovém letním kině bylo celkem 736 
diváků.  

Středa 20. 8. se nesla ve znamení zahájení Letní školy TRIALOG, která se stávala z témat 
Transformace systému péče o ohrožené děti v ČR, prezentace pilotního projektu prevence šikany 
a násilí mezi dětmi Silní bez násilí a premiérového uvedení dokumentárního filmu z únorové realizace 
projektu Silní bez násilí na ZŠ Gajdošova v Brně a seminář Michala Koláře na téma prevence šikany. 
Letní školy TRIALOG se letos zúčastnilo celkem 81 osob.  

K programu se vyjádřila zaměstnankyně Ministerstva práce a sociálních věcí Mgr. Barbara Resnerová, 
která se panelu také účastnila: „V rámci Letní školy Trialog se 20. srpna 2008 sešel poprvé panel 
expertů k transformaci systému péče o ohrožené děti. Tento systém je roztříštěný mezi řadu resortů, 
což má negativní dopad na samotné děti i jejich rodiny. Expertní panel je složen ze zástupců resortu 
sociálního, školského, zdravotnického, ale i zástupců ústavní výchovy, neziskových organizací a orgánů 
sociálně právní ochrany dětí. Odborníci popsali z hlediska své specializace nedostatky systému a navrhli 
způsoby řešení tak, aby na prvním místě byl vždy zájem dítěte. Výstupy z pracovních zasedání tohoto 
panelu pak poslouží meziresortnímu koordinačnímu panelu jako podklad k tvorbě Národního akčního 
plánu k transformaci systému péče o ohrožené děti. Ministerstvo práce a sociálních věcí, jako 
koordinátor této transformace, připravuje další pracovní zasedání panelu v září tohoto roku.“ 
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IV. ročník Bubenického workshopu letos nabídl Dílnu Miloše Vacíka, která byla zaměřena na hru 
na cajon a další bicí perkusivní nástroje s orientací na rytmy Brazílie, Kuby a Afriky. Během tří dní 
navštívilo seminář celkem 57 účastníků.  

V pátek 22. 8. se uskutečnilo tradiční Setkání s krajským hejtmanem Ing. Stanislavem 
Juránkem. Na tiskové konferenci a rautu s panem hejtmanem byli přítomni nejen novináři, ale také 
zástupci místních neziskových organizací, starostové mikroregionu Letovisko a partneři Festivalu 3+1. 
Večer zahrála sambová bubenická formace Miloše Vacíka Tam-Tam Batucada a od 19.00 bylo možné 
v areálu letovického koupaliště navštívit vystoupení Divadla v Pytli – Archa Noemova, ve kterém byli 
všichni diváci zároveň aktéry představení. Divadelního happeningu se zúčastnilo 51 osob.  

Sobotní dopoledne (23. 8. od 9.00) bylo zahájeno již tradičně veřejnou prezentací neziskových 
organizací, včetně prodeje výrobků chráněných dílen. Prezentace se účastnilo 10 organizací, většina 
z kraje. Od 10.00 pak začal Workshop pro děti, který vedl spolek Divadlo v Pytli. Děti vyráběly masky 
zvířátek z pátečního představení a společně s divadelníky udělaly průvod městem. Od půl dvanácté bylo 
možné zdarma navštívit Workshop afrického tance. Taneční workshop vedli lektoři ze Senegalu a 
Pobřeží slonoviny Kaolack a Daudet. Semináře se zúčastnilo 28 osob. Návštěvníci měli možnost 
zakoupit si originální africké výrobky jako přívěsky, korále, látky, apod. nebo si vyzkoušet tradiční 
africkou masáž. Od sobotního dopoledne byla připravena řada atrakcí pro rodiny s dětmi – minigolf, 
lukostřelba, čajovna, pétanque, minigolf a další.  

Od 13.00 zahájila hudební část programu místní kapela HORKOU JEHLOU. Poté zahráli turnovští 
HOTTENTOT a brněnští ANIMAL FARM. Od čtyř hodin odpoledne pak bylo možné vidět kapely jako 
DOUBLE BUBBLE, písničkářku ŽOFII KABELKOVOU, slovenské ZVA 12-28 BAND, kapelu Petra 
Váši TY SYČÁCI, BUTY a reggae-ska kapelu TLESKAČ. Na závěr hudebního programu si diváci 
zatančili s afro-reggae drum jamem Kaolacka, Daudeta a DJ Buramy. Sobotním programem 
provázel jako každý rok vtipně a citlivě moderátor Aleš Juchelka. V sobotu prošlo areálem asi 950 
osob. Celková letošní návštěvnost festivalu byla oproti loňskému ročníku kvůli počasí nižší, ale i přesto 
dosáhla téměř devatenácti set osob.  

Pro návštěvníky byla připravena řada slev: již tradičně se za festivalové brány dostali zdarma děti do 
+123cm, početnější rodiny využily slevy na Rodinný pas. Běžné vstupné (200,-) se vybíralo až od 
dvanácti hodin, do té doby byl celý sobotní program zdarma. Vstupenky bylo možné zakoupit i 
v předprodeji. V sobotu byl návštěvníkům Festivalu 3+1 v Letovicích nabídnut noční provoz koupaliště.  

Děkujeme všem umělcům, kteří se podíleli na programu Festivalu 3+1, všem partnerům za podporu, 
dobrovolníkům za nemalou pomoc a všem návštěvníkům za milou účast. Těšíme se za rok na viděnou 
na 10. jubilejním ročníku Festivalu 3+1 v Letovicích!   

Fotogalerie a další informace o Festivalu 3+1 na www.triplusjedna.cz. 

 
 
Marie Kotková 
Produkce F3+1 
 
 
V Brně 5. 9. 2008  


