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Vážení Brodečáci a Lukováci,

ve svých příspěvcích Vás 
pravidelně informuji o probí-
hajících investičních a neinves-
tičních akcích, které naše obec 
právě realizuje. Příspěvek do 
zpravodaje, který držíte v ruce, 
začnu trošku jinak, a to krátkým 
rozhovorem s naším rodákem 
Jardou Strejčkem, který svým 
počínáním přeskočil pomyslný 
plot našeho katastru a před-
stavil bych Vám nadaci „Malý 
Noe“, jejímž je předsedou.

Mohl bys, prosím, stručně 
představit čtenářům nadaci 
„Malý Noe“? Přiznám se, že 
jsem si nadační činnost spo-
joval s manželkou hlavy státu 
nebo lidmi typu Billa Gatese.

Naše nadace pomáhá dě-
tem sociálně a zdravotně zne-
výhodněným, a to převážně  
v Olomouckém kraji, ale máme 
i jeden zahraniční projekt. 
Všichni lidé v nadaci pracují 
zdarma. Dárcům garantujeme, 
že jejich dary dostanou děti ve 
100% výši. Patronem nadace je 
houslový virtuos pan Václav Hu-
deček. Letos slavíme 10 let naší 
činnosti.

Mnohé čtenáře by mohlo 
zajímat, co Tě vedlo k tomu, 
stát se člověkem pomáhajícím 
potřebným?

Víš, lidé kolem sebe vytváří 
kruhy, do kterých zahrnují své 
blízké, o které chtějí pečovat. 
Někdo má kruh větší a pečuje  
i o lidi nad rámec rodiny a přá-
tel. Asi patřím mezi lidi s tím 
velkým kruhem. Před deseti lety 
jsem si řekl, že mám dost sil, 
abych mohl pomáhat a nabídl  

i dalším lidem, aby mohli pomá-
hat. Tehdy vznikla naše nadace. 
Dnes mám velkou radost, že na-
dace může pomáhat dětem tře-
ba s dětskou mozkovou obrnou  
a dalšími závažnými onemocně-
ními nebo může přispívat k bu-
dování startovacích bytů.

Myslíš si, že existují v dneš-
ní době nadace, které naopak 
spíše profitují z důvěry lidí, 
aniž by opravdu pomáhaly 
tam, kde je to potřeba?

Možné to je, občas o tom za-
slechnu něco v médiích. Můžu 
říci, že v oblasti pomoci dětem 
jsem se s něčím takovým nese-
tkal.

Malý Noe mi zní jako oprav-
du trefné pojmenování nada-
ce. Můžeme říci, že pomáháte 
lidem v nouzi opět na palubu?

Vystihls to velmi dobře.  
V době vzniku nadace jsme pro 
ni měli pracovní název „Noe“. 
Opravdu jsme chtěli pomáhat li-
dem v nouzi a brát je na palubu 
naší pomyslné Archy. A protože 
jsme zaměřeni na pomoc dětem, 
tak vznikl název Malý Noe. Nej-

více se koncentrujeme na po-
moc zdravotně znevýhodněným 
dětem z náhradní péče nebo  
z neúplných rodin s příjmem na 
hranici životního minima.

Jak by mohli čtenáři dětem 
v péči vaší nadace pomoci?

Moc děkuji za tuhle otázku. 
Totiž bez lidí ochotných pomá-
hat, by naše nadace nemohla 
pomoci jedinému dítěti. Čte-
náři můžou přispět jakoukoliv 
finanční částkou na náš účet  
č. 214 66 00 55/0300 nebo si 
třeba koupit vstupenku na bene-
fiční koncert. Letos nám bude na 
koncertu vystupovat Hradišťan. 
Dárcům samozřejmě vystavíme 
potvrzení, takže si můžou hod-
notu daru odečíst od základu 
daně z příjmu. Lidé mi můžou 
kdykoliv zavolat na 602 715 210 
a můžeme se sejít. Vždyť jsem 
Brodečák..

Jardo, moc Ti děkuji za Tvůj 
čas a přeji vaší nadaci štědré 
dárce a děti, které díky Vám po-
plují na vaší Arše.

Informace pro občany:
Oprava místní komunikace ul. 

Přemyslova bude zahájena po 
svátcích Cyrila a Metoděje 

10. 7. 2017. Začínat se bude 
od křižovatky ulic Štefánikova  
a Přemyslova po poslední RD, 
což bude první etapa cca do kon-
ce srpna. Na druhou etapu v září - 
říjnu připadá část mezi garážemi. 
Rozpočet opravy je 3 265 168 Kč 
s dotací 1 000 000,- Kč. 

Kanalizace v Tovární bude za-
hájena začátkem srpna a schůz-
ka s občany, jichž se výstavba 
dotkne, bude 29. 6. 2017 v 17:00 
na sále úřadu městyse. Rozpo-
čet investice je 9 184 808,- Kč  
a je požádáno o dotaci na SFŽP 
a u Olomouckého kraje. Výši 
přiznané dotace budeme znát  
do poloviny července.

Na bytovém domě č. p. 20 na 
Masarykově náměstí proběh-
la výměna oken s rozpočtem  
516 782,- Kč a následovat bude 
částečná výměna oken na domu 
služeb s plánovaným rozpočtem 
128 901,- Kč.

Před zimním obdobím bude 
provedena modernizace kotelny 
na domě s pečovatelskou služ-
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bou s předpokládanými náklady 
do 450 000,- Kč s tím, že výmě-
na kotlů, jejich napojení a regu-
lace bude stát 355 299,- Kč.

Děkuji občanům, kterých se 
výše uvedené investiční akce 
dotýkají, za vstřícnost a po-
chopení v případě, že budou po 
určitou dobu omezeni probíha-
jící výstavbou. V případě vzni-

ku problémů zvedněte telefon  
a zavolejte mi, společnými sila-
mi problém odstraníme. 

Mé poděkování zde patří paní 
Calábkové, SDH Brodek, So-
kolům a v neposlední řadě ku-
chařkám MŠ Brodek u Přerova 
a zaměstnancům městyse, kteří 
svým dílem přispěli ke zdárné-
mu průběhu Dne s IZS a i sv. 

Petru, že přestalo pršet. 
Prázdniny jsou za dveřmi  

a hody o sv. Janu také.  Na so-
botu 24. 6. je připraven tradič-
ní program v areálu sokolovny  
a fotbalového hřiště s občerstve-
ním. V Lukové bude hodový 
program u rybníčka. Přijměte 
pozvání a vezměte s sebou své 
blízké. V neděli 25. 6. bude be-

nefiční koncert, jehož výtěžek 
bude věnován na opravu střechy 
kostela sv. Jana Křtitele. Po-
drobnější informace naleznete 
na plakátech.

S přicházejícími letními 
prázdninami mi dovolte, abych 
Vám popřál klidné prožití dovo-
lené se svými blízkými.  

Roman Zbožínek

Informace  
o povinném 

školním 
vzdělávání

Novelizace zákona č. 561/ 
2004Sb., o předškolním, 
základním, středním, vyš-
ším odborném a jiném 
vzdělávání /školský zákon/  
a vyhlášky č. 14/2005 Sb., 
o předškolním vzdělávání 
ve znění pozdějších předpi-
sů přinesla několik podstat-
ných změn. Nejvýznamnější  
z nich je POVINNÉ PŘED-
ŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. 
Pro děti, které dosáhnou do 
31. srpna 2017 pěti let, je 
předškolní vzdělávání od  
1. září 2017 POVINNÉ.
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Mateřská škola
S opatrným příchodem jara 

se postupně prodloužily naše 
pobyty v přírodě a část vzdělá-
vacích činností se přesunula do 
exteriérů. Mohli jsme se tak vě-
novat například pozorování zví-
řat a rostlin, zkoumání stop či 
průzkumu lokalit vzdálenějších 
od MŠ. U příležitosti Dne matek 
se uskutečnila ve všech třídách 
setkání s rodiči: děti si připravi-

ly pro maminky (a tatínky) vy-
stoupení a pak společně s nimi 
tvořily z různých materiálů.  
V úterý 9. května proběhl zá-
pis do naší mateřské školy. 
Děti, které už „školkou povinné 
jsou“, velmi zaujala dvě neob-
vyklá setkání s lektory Katkou 
a Tomášem. „Voňavé hádan-
ky“ byly aktivity s vonnými 
esencemi. Činnosti s hudbou 

a neobvyklými hudebními ná-
stroji se jmenovaly „Muziko-
hrátky“. Do měsíce června jsme 
vstoupili oslavou Mezinárod-
ního dne dětí. Den poté si děti  
s přerovským malířem Lubomí-
rem Dostálem hravou formou 
nakreslily nejrůznější zvířátka  
a nahlédly do malířovy dílny. 
Jak už bývá zvykem, také letos 
jsme se vydali v závěru školní-

ho roku na výlet. Tentokrát jsme 
zamířili do Dinoparku a Zoopar-
ku ve Vyškově. A protože jsme 
bez úhony přežili toto setkání  
s druhohorními ještěry, chystá-
me se na rozloučení s budoucí-
mi prvňáky, na vystoupení na 
brodeckých hodech a samozřej-
mě na prázdniny!

Mgr. Jiří Filipi, Th.D.
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Schůzky vlčat a světlušek 
probíhají každou středu od  
16 do 17.30 ve skautské klubov-
ně. Program na schůzky připra-
vují čtyři rádci(15-18 let) a dva 
vůdci oddílu starší 18 let. Děti se 
schází i na plánovaných víken-
dových výpravách a přespáních 
v klubovně. Pro skauty a skaut-

Ani letos DRAK (DRAma-
tický Kroužek) při DS J. K. 
Tyl, který sdružuje děti ve věku  
10 – 15 let, nezahálel. Po počá-

ky starší 13 let jsme uspořádali 
několik víkendových pobytů  
a turistických výprav.

Od začátku roku proběhlo  
v klubovně i několik tradičních 
akcí pro veřejnost – Turnaj  
v Člověče, nezlob se a Pexesu, 
Kuličkiáda a Turnaj v petanque, 
Pálení čarodějnic . 

tečních peripetiích při výběru 
hry, která by mladé ochotníky 
zaujala, jsme nakonec sáhli po 
klasické pohádce.

Jako každý rok jsme vypra-
vili autobus na setkání skautů  
z celé republiky na Ivančeně  
a v květnu jsme uspořádali pro 
děti výpravu „ZOO zadním 
vchodem“.

S koncem školního roku a za-
čátkem prázdnin vrcholí přípra-
vy na tábor na téma ,,Superhe-

I když autorka Božena Něm-
cová je známá téměř všem, ne 
všichni znali její pohádku Pta-
čí hlava a srdce. Pro divadelní 

roes”. Letos byl tábor obsazen  
v rekordním čase. Na nové ka-
marády a nezapomenutelné zá-
žitky se těší více jak 60 dětí a asi 
15 vedoucích. 

Přeji i vám spoustu nezapo-
menutelných zážitků z dovolené 
a šťastné návraty z dobrodruž-
ných výprav.

Pavlína Procházková

prostředí jsme pohádku trochu 
upravili a vynechali vedlejší zá-
pletky.

Výsledek naší práce mohli 

JUNÁK – český skaut,
středisko Táborníci Brodek u Přerova, z.s.

Vystoupení mladých divadelníků
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diváci zhlédnout v neděli 28. 5. 
2017 v místním kině. Jsme moc 
rádi, že jste si na nás udělali čas 
i přes nádherné počasí a přišli 
nás podpořit. Bez diváků totiž 
divadlo hrát nelze. 

Naše poděkování patří také 
Miroslavě Janíkové, která nám 
pomohla s realizací kostýmů, 
Jiřímu Procházkovi, který se 
zhostil role osvětlovače, i všem 
ostatním, kteří přispěli svou po-
mocí, aby se naše vystoupení 
mohlo uskutečnit.

Budou však další představe-
ní? Většina našich divadelní-
ků nastupuje na střední školy,  
a tak vyhlašujeme pátrání po 
dosud neobjevených talentech  
v Brodku a okolí. Pokud o ně-
kom víte, ozvěte se na email 
j i tnavrati lova@seznam.cz. 
Scházíme se pravidelně od kon-
ce září v pondělí 16:00 – 17:30  
v brodeckém kině.

Za všechna dráčata přeji všem 
(nejen) dětem krásné prázdniny

Jitka Navrátilová

CyKloVýleT MlÁDeže
V neděli 7. května se mlá-

dež z farností Brodek u Přerova  
a Citov vydala s otcem Tomá-
šem na výlet na kolech. Odjezd 
byl přesunut o cca půl hodiny 
kvůli nenadálému silnému dešti 
doprovázenému kroupami, kte-
rý nás ale od plánované akce ne-
odradil. Trasa prvního dne vedla 
přes Velkou Bystřici, kde jsme 
se zastavili u zámečku, až na 
Svatý Kopeček. Vedle baziliky 
stojí Norbertinum – dům sester 
premonstrátek – kde jsme měli 

zamluvené ubytování. Na místo 
jsme dojeli okolo šesté hodiny, 
uložili kola dovnitř a spěchali 
na večerní prohlídku zoologic-
ké zahrady. Sotva jsme všichni 
prošli vstupní branou, zoo se 
zavřela dalším návštěvníkům  
a my se procházeli mezi pavi-
lony za klidu snášejícího se ve-
čera. Zkušená paní průvodkyně 
obohatila naši procházku zají-
mavými poznatky a informace-
mi, někdy i příběhy jednotlivých 
chovaných zvířat. Mezi největší 
atrakce zvířecí říše se řadilo te-

Farnost Brodek u Přerova
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prve čtrnáctidenní mládě soba 
polárního. Po návštěvě zoo jsme 
si mohli vychutnat teplou veče-
ři, kterou nám ochotně připravi-
li paní z Norbertina. Den jsme 
zakončili modlitbou a zpěvem 
státní hymny (právě začínal svá-
tek osvobození).

Druhý den brzy ráno si mohli 
čilejší ze skupiny prohlédnout 
baziliku, kde nám bylo dopřáno 
vystoupat na vnitřní ochoz ko-
pule a také obdivovat překrásný 
výhled na celou Hanou z věže 
chrámu. Po snídani se šestnáct 
lidí z původní dvacetičlenné se-
stavy vydalo na další cestu. Vý-
šlap lesem směrem na Pohořany 
nám dal zabrat. V Jívové jsme si 
pak ale odpočinuli a navíc nám 
otec Tomáš celebroval krásnou 

Od minulého vydání zpravo-
daje se toho v Pirátské Tvrzi 
událo opět celkem dost. 

Především nám přibyli další 
členové a celé místní sdružení 
si po dvou letech volilo nové 
předsednictvo. Aktuálně tedy 
ve složení: Předseda Ing. et Ing. 
Radim Studený, 1. místopřed-
seda Radek Vojtek, 2. místo-
předseda Bc. Adam Slaměník. 

Na dubnové schůzce jsme 
naplánovali nějaké další aktivi-
ty, kterými bychom mohli při-
spět do veřejného života. 

Členové a příznivci Pirátské 
Tvrze se aktivně zúčastnili ně-
kolika brigád, v první etapě ze-
jména v Majetíně a okolí. Další 
etapy budou směřovat také do 
Brodku.

Piráti nejen z Majetína  
a Brodku samozřejmě nemo-
hou chybět ani na tradičním 
turnaji politických frakcí, kte-

mši svatou v místním koste-
le svatého Bartoloměje. Mše 
se zúčastnilo i několik rodin  
s dětmi ze Senice na Hané, kde 
otec Tomáš donedávna působil. 
Další zastávku jsme měli u oh-
niště, kde jsme si na ohni vařili 
velmi zajímavý oběd. Po téměř 
třech hodinách strávených na 
skautské louce u smilovského 
mlýna jsme se vydali na ces-
tu domů přes Mariánské údolí.  
I přes potíže (pády, píchnutí 
kola, hledání ztraceného účast-
níka atd.) jsme se všichni vrátili 
živí a zdraví. To, že šlo o neza-
pomenutelný zážitek, můžeme 
všichni jistě potvrdit. Zároveň 
se těšíme na další podobný spo-
lečný výlet.

Veronika Chrástecká              

rý se hraje každoročně v Bys-
tročicích a také plánují výrobu 
plavidla pro majetínskou necki-
ádu. Uvítáme jakoukoli pomoc  
a také další plavidla, ať se na tom 
rybníce neplavíme skoro sami.  
V pátek 7. 7. 2017 odpoledne 
se uskuteční další brigáda, ten-
tokrát pirátský nátěr zábradlí na 
stezce na mostě přes Olešnici 
(Kokůrku). Zábradlí už je po-
někud zanedbané a zrezivělé, 
tak se po loňské opravě lavič-
ky pustíme do dalšího počinu 
a jako vždycky zveme všec-
ky na všechny zmíněné akce.  
A abychom nezapomněli na 
hlavní letošní akci našeho sdru-
žení, tak připomínáme i festi-
val svobodné hudby Kytary in 
Majetín, jehož letošní desátý 
ročník bude dvoudenní a jeho 
součástí je i odpolední program 
pro rodiny s dětmi známý jako 
indiánský běh. 

Večerním programem jsou 
pak tradičně koncerty něko-
lika kapel nezastupovaných 
OSA. V pátek to bude zlínský 
Animal Orchestras, beatbo-
xerka MC MOU z Olomouce 
a hlavní hvězda festivalu bude 
bezpochyby MessenJah z Pra-
hy, který je špičkou české re-
ggae/dancehall scény. Jeho 
písně byly součástí kompilace 
„Sklizeň 2011“, která získa-
la od české hudební akademie 
cenu Anděl v žánru reggae/ska. 
V sobotu po indiánském běhu 
plánujeme velké hraní a zpívání 
u táboráku, a tak zveme všech-
ny kytaristy i jiné hudebníky, 
aby se zúčastnili. V noci pak 
zahrají kapely Šlanastyka, Hu-
man Puppet a nemohou chybět 
domácí Session. Takže všechny 
zveme 1. a 2. září do Majetína 
do areálu za saunou. 

Dále bychom také chtěli po-

zvat na naši spřátelenou akci 
Babí léto v Kokorách, na letos 
již 

5. ročník, a to 9. 9. 2017. 
Jako každý rok se můžete těšit 
na bohatou kuchyni se zvěřinou  
a např. masem z klokana či 
pštrosa. K tomu bude samo-
zřejmě i široký výběr piv  
a v neposlední řadě pestrý hu-
dební program již od začátku 
akce. 

Do té doby všem přejeme po-
hodově strávené léto, třeba i na 
našich pirátských sportovních  
a kulturních akcích či brigádách.

Více informací o konkrétních 
akcích, činnosti, plánech a se-
tkáních se dozvíte na tvrz.pi-
rati.cz a facebookovém profilu 
Pirátské Tvrze www.facebook.
com/PiratskaTvrz.

Radek Vojtek, 
1. místopředseda, 

Pirátská vrz

Report z pirátské tvrze
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A mužstvo vedené trenéry 
Tomášem Martínkem a Jiřím 
Olšanským nám udělalo největ-
ší radost. 

 Do posledního kola se drželo 
na 2. místě a v posledním kole 

ského přeboru. Jako třešnička 
na dortu je umístění našeho nej-
lepšího střelce A mužstva Boba 
Hejče s 30 vstřelenými góly na 
prvním místě tabulky střelců.  

B mužstvo doplňované hráči 
dorostu se v průběhu jarní části 
okresní soutěže drželo stále na 
4. místě tabulky. 

Dorost po skvělých výko-
nech v jarní části krajské soutě-
že pod vedením Petra Stejskala 
obsadil pěkné 5. místo. 

Žákovská družstva a mužstva 
přípravek vzorně reprezentova-
ly klub ve svých soutěžích.

Jarní sezónu ukončíme 

hrálo na domácím hřišti proti  
1. mužstvu tabulky Všechovi-
cím. Po velice kvalitním utkání 
jsme sice odešli poražení (2:3), 
ale se vztyčenou hlavou za 
předvedenou hru kvality kraj-

na domácím hřišti v sobotu  
24. 6. od 9:00 tradičním turna-
jem starších žáků 

O pohár starosty městyse za 
účasti žáků z Grygova a Tova-
čova. 

 Děkuji tímto všem hráčům 
za vzornou reprezentaci klubu 
i městyse. 

Děkuji i trenérům, funkcio-
nářům, rodičům a samozřejmě 
fanouškům, které nám závidí 
cele okolí, 

za pomoc a podporu v této 
sezóně. 

Předseda klubu
Viktor Kocian

PDHT luková
Výsledky Jaro 2017

PDHT Luková 2:1 XXXL
FC Mamut 2:8 PDHT Luková

PDHT Luková 1:1 FC Hrkotka
Třetí housle 3:2 PDHT Luková

PDHT Luková 3:3 Galacticos III
FC Moštěnka 2:1 PDHT Luková
PDHT Luková 2:0 FC Langsam
PDHT Luková 3:1 Komerční banka

FC Titanic 1:0 PDHT Luková
Císařov Devil's 1:0 PDHT Luková

Zbývá odehrát
PDHT Luková : 1.FC Slza
Ekeke rórky : PDHT Luková

Blíží se nám do finále jarní 
část letošní sezóny 3. PLMK 
2016/2017. Zbývá odehrát po-
sledních pár zápasů, než nastane 
letní přestávka.

Další informace, celko-
vou tabulku, tabulku střelců, 
foto, reporty, výsledky zápasů 
a spoustu dalšího najdete na 
facebookovém profilu PDHT 
Luková www.facebook.com/
PDHTLukova. 

Radek Vojtek, PDHT Luková

Rekapitulace jarní sezóny FK Brodek u Přerova, z.s.
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Starší žáci

20.výročí založení B mužstva

pohybu Olomouc se dopoled-
ne ženy naučily jeden z latinsko-
amerických tanců, vyzkoušely 
si cvičení s houpací balanční 
fitness pomůckou (wouding) a 

s fitness obručí (hooping). Tyto 
cvičební pomůcky si děti mohly 
vyzkoušet odpoledne. Cvičen-
ky T. J. Sokol Přerov předved-
ly ukázku skákání přes krátké 

švihadlo a přes dvě a více dlou-
hých švihadel, poté se věnova-
ly dětem. Členové klubu SK 
Sebeobrana a kickboxing, z.s. 
učily děti a rodiče základům se-

beobrany. Celý den byl pro děti 
připraven bohatý doprovodný 
program. Děkujeme všem spon-
zorům a osobám, které se podí-
lely na organizaci akce. 

Sportovní den pro ženy, seniory a děti 
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Snadné Pro mírně pokročilé

Sudoku pro letní dny

Zájezd klubu seniorů – Čechy pod Kosířem 11. 4. 2017 (foto: p. Vít)

Zájezd klubu seniorů – Teplice nad Bečvou a Helfštýn 16. 5. 2017 (foto: p. Vít)
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Masarykova knihovna & kino

V průběhu měsíce května se  
v rámci čtenářské dílny v knihov-
ně uskutečnily tři knihovnické 
besedy pro žáky 1. stupně Zá-
kladní školy Brodek u Přerova.

Nejmenší žáci z 1. třídy se 
seznámili s veřejnou knihovnou  
a její funkcí, byla jim představe-
na dětská literatura a její tema-
tické okruhy, poslechli si četbu  
z pohádkových knížek a namalo-
vali své nejoblíbenější pohádko-
vé postavičky z řad večerníčků  
a dětských knih.

Žáci 3. třídy měli na programu 
čtenářskou besedu o životě a díle 
spisovatele Eduarda Štorcha, 
který je známý především jako 
autor dětské dobrodružné litera-
tury.

Pro žáky 4. třídy byla připra-
vena čtenářská beseda o životě 

a díle současného autora Jiřího 
Žáčka známého svým nepostra-
datelným humorem a vtipem  
s četbou ukázek z jeho literární 
tvorby. Závěr obou besed patřil 
soutěžní doplňovačce s tajenkou 

skrývající literární pohádkové 
dvojice. 

Knihovnické besedy se u dětí 
mladšího školního věku snaží 
motivovat k četbě a tvořit zá-
klady pro rozvoj čtenářské gra-

motnosti. Při květnové čtenářské 
dílně knihovna získala z řad dětí  
7 nově zaregistrovaných dět-
ských čtenářů, což s potěšením 
vítáme. 

Věra Hrabalová
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I letos se můžou obyvatelé 
Brodku těšit na multižánro-
vý festival žIVoT Je. Filmy, 
přednášky, divadlo, hudba, 
aktivity pro děti, workshopy 
i jóga čekají na návštěvníky 
netradičního festivalu o ví-
kendu 14.–16. července 2017. 
Všichni příchozí tak zažijí 
bohatý program a symbolic-
ké oslavy života.

Cílem festivalu je povzbu-
dit a inspirovat návštěvníky  
k tomu, aby žili svůj život více 
naplno a šťastněji. O to by se 
měl postarat zajímavě sesta-
vený program, který začíná  
v pátek v podvečer v místní so-
kolovně workshopem na vlast-
noruční výrobu přání od firmy 
PaperoAmo, na který naváže 

první blok přednášek zajíma-
vých osobností z různých kou-
tů České republiky i zahraničí.  
O půl desáté pak v letním kině 
proběhne filmové promítání 
dokumentů a filmů o životě se 
zajímavými hosty a režiséry.

Sobotní den bude v 9 hodin 
přivítán jogínským pozdravem 
slunce, ranní meditací a násled-
nou snídaní v trávě – tato část 
programu proběhne v areálu 
fotbalového hřiště, odkud bude 
program přesunut zpět do soko-
lovny na druhý blok přednášek. 
Po jejich skončení se přibližně 
ve tři hodiny odpoledne vrátíme 
do areálu fotbalového hřiště na 
oslavy – koncerty, tancování, 
workshopy, dobré jídlo, dob-
ré pití. Vystoupí místní známé 

kapely i návštěvy z daleka. Pro-
gram láká na hudbu, která po-
vzbudí, pobaví, hodí do pohody 
a nakopne do života. Těšit se 
můžeme například na prostějov-
ského písničkáře Vili Heart, v 
regionu velmi populární funky 
groove D.U.B. music či profesi-
onální dávku rocku z Rakouska 
od This Amity a mnohé další. 
V rámci doprovodného pro-
gramu bude přichystán dětský 
koutek, chillout zóna, bubenic-
ký workshop, jóga, enkaustika, 
kreativní dílny, body movement 
workshopy, ringo a další. Den 
bude společně zakončený v kru-
hu kolem ohně.

Poslední den festivalu opět 
začne ranní jógou, snída-
ní v trávě a dvouhodinovým 

workshopem “improhraní”  
a improvizačního divadla pod 
taktovkou Divadelního soubo-
ru J. K. Tyl Brodek u Přerova. 
Po celý víkend budou kromě 
skvělého kulturního zážitku na 
místě připraveny i gastrono-
mické radosti v podobě tradič-
ních masových pochoutek, re-
gionálních pivovarů, domácího 
cideru, handmade sirupů i ve-
getariánské stravy. Podpořeny 
budou menší rozvíjející se pod-
niky. Akce probíhá pod záštitou 
starosty obce Brodek u Přerova  
a spolku VIVID, z.s.

Kontakt:
Mgr. Andrea Fleissigová
manažerka projektu
+420737 975 932
fleissigova@gmail.com

V Brodku se bude opět slavit život

Více informací najdete na Facebooku www.facebook.com/oslavzivot nebo na webových stránkách www.zivotje.cz.


