Přehled kulturních
aktivit a programů
pro děti z Ukrajiny
v Brně
Všechny uvedené
programy jsou
jazykově přístupné
dětem mluvícím
ukrajinsky nebo rusky
i smíšeným skupinám
ukrajinských
a českých dětí.
Určeno školám a jiným organizovaným skupinám.
Je nutná předchozí rezervace, případně
individuální domluva termínu.
Pro rezervace prosím využijte přímo kontakty
uvedené v přehledu.

@brnoproukrajinu

Kino
Kino Art

Cihlářská 19, Brno; www.kinoart.cz
Kristýna Malíková: 602 589 491, skolni@kinoart.cz
kapacita sálů 32/153 míst
termíny dle individuální domluvy

Filmy pro nejmenší

Pro dospělé

Hrneček, klubíčko, mravenec a štěňátko
pásmo krátkých animovaných filmů, 49 min

Tátova volha

nonverbal
vstup zdarma

Hrnečku vař, V. Bedřich, 1953, 21 min
Dvě klubíčka, H. Týrlová, 1962, 8 min
Ferda Mravenec, H. Týrlová, 1944, 10 min
Jak štěňátko dostalo chuť na med, Z. Miler, 1960, 10 min

Lev, dědečci a slepice
pásmo krátkých animovaných filmů, 48 min

UA dabing
vstup zdarma

ČR, 2018, 90 min

Chata na prodej
ČR, 2018, 75 min

Hastrman
ČR, 2018, 100 min

Lev a písnička, B. Pojar, 1959, 15 min
Veselý cirkus, J. Trnka, 1951, 11 min
Čtyřicet dědečků, V. Bedřich, 1962, 9 min
Špatně namalovaná slepice, J. Brdečka, 1963, 13 min

Pro děti, dospívající i dospělé
UA dabing
vstup zdarma
Luca
USA, 2021, 96 min - pouze do 14. 4.

Rozbitý robot Ron
USA/VB, 2021, 106 min - pouze do 14. 4.

Králíček Petr bere do zaječích
USA/AUT, 2021, 94 min - pouze do 14. 4.

Encanto
USA, 2021, 110 min - pouze do 14. 4.

Krotitelé duchů: Odkaz
USA, 2021, 124 min - pouze do 14. 4.

Ovečka Shaun: Farmageddon
VB/USA/FRA, 2019, 86 min, bez dialogů

Čertoviny
ČR, 2017, 101 min

+ další filmy z katalogu: www.takflix.com

Divadlo
Divadlo Líšeň

www.divadlolisen.cz
Kateřina Slámová Bartošová: 728 898 500
produkce@divadlolisen.cz
termín dle individuální domluvy
místo dle domluvy/Leitnerka

Sávitrí
(věk 5+, ruský jazyk, cena neuvedena, 45 min)
Příběh na motivy staroindické báje z Mahábháraty pojednává
o lásce a síle princezny Sávitrí, která vysvobodí svého muže
ze zajetí smrti. Obrazy z barevných pohyblivých stínů na
velkém plátně doprovází vypravěč-hudebník vlastnoručně
vyrobenými, netradičními zvukovými instrumenty. Inscenace
je inspirována orientálním divadlem.

Divadlo Polárka

www.divadlopolarka.cz
Natálie Pelcová: 770 632 353, pelcova@divadlopolarka.cz
Vendula Záhoříková: 770 142 638, zahorikova@divadlopolarka.cz

Pavol Seriš

www.pavolseris.com
Pavol Seriš: 608 615 779, palec.s@gmail.com
termín od května dle domluvy
místo dle domluvy/Leitnerka

Chutilo vám, páni?
(věk 12+, ukrajinský jazyk, cena neuvedena, 60 min.)
Pohybová komedie jednoho herce, který hraje víc než 20 postav.

Pozemšťan
(věk 12+, ukrajinský jazyk, cena neuvedena, 80 min.)
Autorská komediální inscenace na pomezí stand-upu
a pantomimy. Bláznivý příběh mimozemšťana, který touží
stát se pozemšťanem.

Divadlo Radost

www.divadlo-radost.cz
Nina Šerá: 730 870 377, sera@divadlo-radost.cz
termín dle domluvy, kapacita 25 + doprovod

21. 5., 14.30 a 16.00 (veřejnost)

Co šeptají stromy?
(věk 0–3, nonverbal, 80 Kč, pedagogický
doprovod zdarma, 60 min)
Divadlo pro nejmenší diváky o tom, jak je snadné a složité
zároveň být tak malý, tak velký, umět růst. Děti budou moci
inscenaci zakusit všemi smysly – zrakem, sluchem, čichem,
hmatem i chutí. Po představení si pak mohou pohrát
s loutkami použitými v inscenaci.
18–20. 5., 9.30 a 11.30 (školy, školky)

Tančírna
(věk 3–9, tlumočení do UA, 80 Kč, pedagogický
doprovod zdarma, 60 min)
Taneční hodiny pro nejmenší tanečníky a tanečnice
s živou kapelou.

Plavba za duhou
(věk 0–5, ukrajinský jazyk, 1 Kč, 50 min.)
Plavba za duhou je uváděna jako divadelní dobrodružná
herna pro pra/rodiče s dětmi. Spolu s námořníky nastoupíte
na palubu lodi a za doprovodu líbezných zvuků se vydáte na
plavbu plnou malých dobrodružství.

Divadelní spolek
Oukej

www.ds-oukej.cz
Šárka Šildová: 776 263 551; spolek.oukej@gmail.com
termín dle individuální domluvy, přímo na školách

Filip Teller

www.filipteller.com
tel: 723 839 753, filip.teller@gmail.com
termín dle individuální domluvy, přímo na školách

Klauniády
(věk 3+, nonverbal, zdarma, 30 min.)

Zdravotní klaun na volné noze nabízí zábavné odreagování
pro děti.

Kniha jako divadlo
(věk 4–12, nonverbální představení neslyšících
a workshop v ukrajinštině, cena neuvedena,
60 min.)
Knižní vystoupení s workshopem pro žáky mateřských,
základních i středních škol. Jedná se o projekty primárně
určené pro děti se sluchovým postižením, proto jsou v nich
využity ve velké míře vizuální podněty, prvky pohybového
divadla a nonverbální komunikace.

Labil Bones

Divadlo Bolka Polívky

termín dle individuální domluvy
přímo na školách

termín dle individuální domluvy

Ondřej Klíč: 778 144 168, ondraklic@email.cz

Za čárou
(věk 5+, nonverbal, cena neuvedena, 30–50 min)
Klaunská groteska o dvou cvičencích, kterým se stále nedaří
zacvičit svou dokonalou sestavu.

www.divadlobolkapolivky.cz
Sabina Machačová, machacova@bolek.cz

Aby se děti divily
(věk 3+, tlumočení do UA a znakového jazyka,
vstupné neuvedeno, 60 min)
Inscenace je inspirována texty a obrázky pana Aloise Mikulky,
známého brněnského malíře, sochaře a spisovatele.

Hudba
Dust in the Groove
(JAMU)

Radim Hanousek: 604 441 585; hanousek.ra@gmail.com
termín dle individuální domluvy
přímo na školách

Malujeme hudbu
(věk 6+, tlumočení UA, zdarma, 60 min)

Konzervatoř Brno
www.konzervatorbrno.eu
Mária Zbořilová: 724 885 055; 545 215 815
maria.zborilova@konzervator.eu
4. 4. 2022, Besední dům

Absolvetnský koncert
(10 míst zdarma, 120 min)

Hudebně-výtvarné workshopy

Absolventský koncert studentů konzervatoře Brno.

Brněnská filharmonie

Q vox

www.filharmonie-brno.cz
Kristýna Drašilová: 608 944 916
kristyna.drasilova@filharmonie-brno.cz

www.qvox.cz
Lenka Murasová: 776 767 527, agentura@murasovi.cz
28. 4. 2022, Moravská galerie

termín dle programu, Besední dům

Večerní koncerty pro veřejnost
(UA zdarma)
Koncerty Brněnské filharmonie
každou středu odpoledne, Moravská galerie

Odpolední workshopy pro děti s rodiči
(věk 6–14, tlumočení UA, zdarma, 60 min)
Hudebně-výtvarný workshop.

ZUŠ Veveří
zedekova@zusveveri.cz

30. 3. 2022, 14.00–15.30

Workshop
(věk 5+, tlumočeno, zdarma, 120 min)
Hudebně–výtvarný program.

My Lord, What a Morning
(moderováno s tlumočníkem, zdarma)
Koncert mužského pěveckého kvarteta. V programu zazní
americké duchovní písně a spirituály.

Ostatní
Zoo Brno

www.zoobrno.cz
Libuše Vykydalová: 702 290 692, vykydalova@zoobrno.cz
termíny dle individuální domluvy, areál Zoo

Exkurze v areálu Zoo Brno
(zdarma pro dětské skupiny, max. 30 dětí
+ doprovod, 90 min nebo dle domluvy)

Nabídka materiálů zdarma se zaměřením
na informace o zoologické zahradě
vyzvednutí tiskovin na pokladně nebo lze zaslat emailem,
dvojjazyčné ČJ/UA

Středisko ekologické
výchovy Hlídka

www.sevhlidka.cz
Zuzana Musilová: 727 915 876; musilova@zoobrno.cz
termíny dle individuální domluvy, Hlídka 209/4, 602 00 Brno

Spontánní aktivity pro skupinu dětí
ve cvičebně SEV Hlídka s vybavením
(předškoláci a děti mladšího školního věku
zdarma, max. 10 dětí + doprovod, délka programu
dle domluvy)
Program pro děti na SEV Hlídka
(předškoláci a děti mladšího školního věku
zdarma, max. 20 dětí + doprovod, 90 min nebo
dle domluvy)
Program pro děti s tvořením
(předškoláci zdarma, max. 10 dětí + doprovod,
délka programu dle domluvy)

Virtuální expedice
Zoo Brno

www.zoobrno.cz/zvirata-a-expozice/virtualni-expedice
Monika Hadová: 725 176 311
hadovamonika@zoobrno.cz
termíny dle domluvy, Radnická 6, Brno (u Staré radnice)

Aktivity pro skupinu dětí
(1. a 2. stupeň ZŠ, 1 Kč, max. 20 dětí + doprovod,
délka programů dle domluvy)
Drobné aktivity pro skupinu dětí
(předškoláci, 1 Kč, max. 10 dětí + doprovod)

Vida science centrum
www.vida.cz/blog/solidarita-s-ukrajinou
Ondřej Leger: 730 896 544, program@vida.cz
termíny dle domluvy, Křížkovského 554/12, Brno

Návštěva expozice
(ZŠ i SŠ, kapacita neomezena, občané UA
zdarma, popisky expozice v ČJ, AJ, RU a NJ)

Technické muzeum

www.tmbrno.cz
Rederer Zbyněk: 721 889 407, objednavky@tmbrno.cz
termíny dle domluvy, Purkyňova 105, Brno – Královo Pole

Návštěva expozic
+ propagační materiály v ukrajinském jazyce
(MŠ, ZŠ i SŠ , občané UA zdarma)
Komentovaný program k expozicím a výstavám:
Historická vozidla, Ulička řemesel, Technická
herna a Stroje Leonarda da Vinci
(MŠ, ZŠ i SŠ , občané UA zdarma, délka programu
dle domluvy, lze zajistit tlumočení)
Program pro dětské skupiny mimo prostory TM
(MŠ, ZŠ i SŠ , občané UA zdarma, délka programu
dle domluvy, lze zajistit tlumočení)

Letohrádek
Mitrovských

www.letohradekbrno.cz
Petr Lukas: 605 972 588, info@letohradekbrno.cz
termíny dle domluvy, Veletržní 19, Brno

Výstava Československá NEJ / fenomén
stavebnice SEVA
(všechny věkové skupiny, 100–25 Kč,
občané UA sleva 50 % + drobné dárky zdarma)
Výstava zábavnou formou představí to nejlepší, co bylo a je
u nás a na Slovensku k vidění, zažití, ale i ochutnání. Celou
výstavou vás provedou Igráčci. Doplňkem hlavní expozice
je legendární stavebnice SEVA.

Český rozhlas Brno

www.brno.rozhlas.cz
Martin Kozlovský: 601 574 489; martin.kozlovsky@rozhlas.cz
termíny dle domluvy, Beethovenova 25/4, Brno

Komentovaná prohlídka budovy
(věk 6+, max. 15 osob zdarma, 60–90 min.)

Komentovaná prohlídka studií Českého rozhlasu Brno.
Děti nahlédnou do výroby i do vysílání.

