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Starostovo slovo 
Vážení čtenáři našeho zpravo-
daje,
tyto řádky píši v posledních 
zářijových dnech. V pondělí 
2. září žáci naší základní ško-
ly odstartovali nový školní rok 
2019/2020. Jejich nástup je 
vždy symbolickou tečkou za 
dvěma prázdninovými měsí-
ci. Snad je každý prožil podle 
svých možností a využil krás-
ného a horkého počasí, které 
přinesly. 
Naši prvňáčci a jejich první 
školní minuty s rodiči a paní 
učitelkou.

Babí léto nás těší svými slun-
nými dny a 16. ročník cyklovy-
jížďky se i přes odklad pro ne-
příznivé počasí vydařil. Celkem 
430 registrovaných účastníků je 
toho důkazem. Zástupci našeho 
městyse stanuli na stupních ví-
tězů a jsme na ně právem pyšní. 
Ti ostatní měli příjemné odpole-
dne plné zážitků.

Prázdniny byly časem, kdy byly 
zahájeny připravované stavby. 
Přebudování haly na sídlišti Svo-
body na sběrný dvůr. Přestavba 
haly a následné vybavení kontej-
nery má celkové náklady ve výši 
4,5 milionu a dotace ze SFŽP na 
tuto stavbu jsou 3 miliony. 
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Naše mateřská škola dostává 
novou střešní krytinu, která od-
straní opakující se zatékání do 
objektu.

Nová kanalizační přípojka pro 
naši ZŠ a obecní byty na Ma-
jetínské ulici byla k začátku 
školního roku dokončena včetně 
terénních úprav. Měla by odstra-
nit vleklé problémy s vlhkostí 
v suterénu budovy.

Na ulici Boženy Němcové byly 
provedeny dokončovací práce 
na chodnících spolu s opravami 
slepecké dlažby na přechodech 
mezi chodníkem a místní ko-
munikací a vodící slepecké linie 
u hřbitova.

Po projednání a vyhodnocení 
v radě městyse byla ve vybra-
ných lokalitách provedena běž-
ná údržba místních komunikací 
a části chodníků.

S nadcházející zimou a s ní 
spojenou topnou sezónou bych 
chtěl apelovat na občany, aby 
ve svých topeništích nespalovali 
plasty a jiné podobné předměty, 
které zamořují svými zplodina-
mi naše společné ovzduší. Ži-
jeme v jedné obci a obtěžování 
druhých občanů zapáchajícím 
kouřem není nikomu příjem-
né.  

Ing. Roman Zbožínek
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Jak jsme žili
V loňském roce jsme my, bro-
dečtí občané společně s vede-
ním obce, zorganizovali důstoj-
nou oslavu stého výročí vzniku 
Československa. Součástí oslav 
byla i krásná výstava v Masa-
rykově knihovně o dějinách 
našeho městysu. Nyní bychom 
na tuto výstavu rádi navázali, 
a proto připravujeme výstavu 
dobových fotografií pana profe-
sora Jindřicha Štreita. Bude vy-
staveno více než třicet fotogra-
fií z období před rokem 1989, 
z nichž poslední byly pořízeny 
těsně po 17. listopadu 1989.
Pan Jindřich Štreit je jeden 
z nejvýznamnějších českých fo-
tografů současnosti. Soustavně 
fotí již od roku 1964 a ve své 
tvorbě se zprvu věnoval životu 
obyčejných lidí na vesnici, poz-

ději začal pracovat na dokumen-
tárních projektech i v zahraničí. 
Od roku 1991 vyučuje na Insti-
tutu tvůrčí fotografie Slezské 
univerzity v Opavě, vyučoval 
také na AMU Praha a VŠVU 
Bratislava. Připravil více než  
1 300 autorských výstav, vydal 
36 knih, je zastoupen v nejvý-
znamnějších sbírkách (MOMA 
New York, NG Washington, 
UMPRUM Praha…), bylo 
o něm natočeno několik filmů.
Název výstavy ,,Jak jsme žili“ 
pregnantně vystihuje její ob-
sah. Společně s autorem jsme 
pro brodeckou výstavu vybrali 
fotografie, které popisují náš ži-
vot před třiceti lety včetně cha-
rakteristických dobových jevů. 
Vybrané Štreitovy fotografie se 
nesoustřeďují jen na mezilidské 

vztahy, ale i na významově nos-
né objekty, události a okamžiky 
doby. 
Výstava se koná za významné 
pomoci našeho městysu, jehož 
vedení za podporu srdečně dě-

kujeme. Slavnostní zahájení vý-
stavy se koná dne 17. listopadu 
2019 v 14.00 za účasti pana Jin-
dřicha Štreita. V rámci vernisá-
že proběhne i beseda s autorem. 

Jaroslav Strejček

Mateřská škola
Prázdniny skončily a začal nový 
školní rok. V mateřské škole se 
ovšem nezahálelo ani o prázd-
ninách.
Během prázdnin proběhla 
úspěšně oprava sociálního za-
řízení ve 2. a 4. třídě mateřské 
školy, za což jsme velice rádi. 
Od července probíhá oprava 
střechy budovy mateřské školy, 
ta přináší jistá omezení – není 
možný přístup na školní zahra-
du z důvodu bezpečnosti. Právě 
kvůli opravě střechy bude školní 
zahrada uzavřena po celou dobu 
opravy.

A teď již k novému školnímu 
roku. V novém školním roce 
2019/2020 nastoupilo do mateř-
ské školy celkem 70 dětí.
Školní vzdělávací program pro-
šel úpravami, má nový název: 
„Je nám dobře na světě“.
Mateřská škola je zapojena do 
projektu: „Školka pro radost a pro 
život II“. Ten slouží k zapojení 
dětí mladších 3 let do výuky za 
pomoci chůvy. Projekt je spolu-
financován Evropskou unií. Hlav-
ním cílem je osobnostní rozvoj 
pedagogů a zapojení dvouletých 
dětí do výchovy a vzdělávání. 
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Jako každý rok budeme s dět-
mi navštěvovat tělocvičnu při 
základní škole a spolupracovat 
se základní školou. Těšíme se 
na pravidelnou návštěvu místní 
knihovny. Proběhne i výuka an-
glického jazyka v naší škole.
Novinkou v naší mateřské škole 
je „čtecí babička“. Díky spolu-
práci rodinného centra Heřmá-

nek a Mezi námi vznikla tato 
hezká spolupráce. Mezi námi 
realizuje čtení babiček a dědeč-
ků pro děti v mateřské škole. 
Jedná se o program „Přečti“ 
–  pohádkové babičky popř. 
dědečci, kteří v rámci progra-
mu chodí do MŠ 1x týdně číst 
dětem pohádky nebo příběhy. 
Naši mateřskou školu bude pra-

videlně navštěvovat právě „čtecí 
babička“. Na tuto spolupráci se 
velmi těšíme. 
Na konci října proběhne v hale 
MŠ pravidelná podzimní vý-
stavka. 
V listopadu pak děti navštíví 
brodecké kino, kde se bude ko-
nat představení pro děti „Pís-
nička pro draka aneb jak se vaří 

pohádky“. V tomto měsíci pro-
běhne i logopedická depistáž (tj. 
návštěva speciálního pedagoga 
– logopeda, hlavně u předško-
láčků, ze speciálně – pedagogic-
kého centra v Olomouci). 

Zpracovala: 
 Mgr. Dominika Kozáková 

Opravy v budově knihovny a kina dále pokračují

Oprava schodiště v budově knihovny

Vybroušení původních pískovcových schodů, renovace zábradlí  
a sklípkových dvířek

Nová podlaží v přibližně původní podobě 

Masarykova knihovna
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Kostel v novém kabátě a Boží smysl pro humor
Když na brodecké hody roku 
2017 probíhal v kostele sv. Jana 
Křtitele benefiční koncert na 
podporu právě započaté obno-
vy chrámové střechy a fasády, 
nikdo ještě přesně nevěděl, jak 
to celé dopadne. Bylo krátce 
po výběrovém řízení a rozhod-
nutí o první dotaci z programu 

Údržba a obnova stávajících 
kulturních prvků venkovské 
krajiny leželo pod haldou ji-
ných záležitostí k vyřízení na 
stole pracovníků Ministerstva 
zemědělství. O to cennější byla 
v té chvíli viditelná podpora 
mnoha drobných dárců z řad 
obyvatel městyse. Děkujeme 

za ni. Vytrvale deštivé počasí 
po zahájení stavby (září 2017) 
neumožnilo postupovat vpřed 
tak rychle, abychom se vyhnu-
li práci na krovech v nepříz-
nivých podmínkách zimních 
měsíců. Tato věc byla o to 
dramatičtější, že po rozkrytí 
střechy kostela byl zjištěn na-

prosto havarijní stav malé vě-
žičky, jejíž oprava si v lednu 
2018 – jak si možná pamatujete 
– vyžádala nečekané vícená-
klady přesahující 350 000,- Kč. 
Vzniklou díru v rozpočtu nám 
tehdy pomohlo vyřešit rozhod-
nutí obecního zastupitelstva, 
které se stalo jedním z podpo-
rovatelů opravy. Naše církevní 
společenství pochopitelně ne-
zůstalo pozadu. Za poslední tři 
roky (2017-19) jsme na opra-
vu kostela vynaložili částku  
812 819,- Kč převážně ze sbí-
rek a darů věřících. Solidární 
příspěvek arcibiskupství činil 
150 000,- Kč. Na hody 2018 
přijal pozvání do Brodku náš 
otec arcibiskup Jan Graubner, 
který místní katolickou komu-
nitu povzbudil svou moudrostí 
čerpanou z Božího slova, udě-
lenými svátostmi a duchovním 
elánem. Přitom se znovu uká-
zalo, že význam kostela v obci 
není jen otázkou „kulturních 
prvků venkovské krajiny“. 
I když osobní vztah občanů 
k tomuto místu modlitby bude 
jistě rozdílný, pro všechny shod-
ně platí následující: ,,Kdokoli 
z nás je v životě obtížen něja-
kými břemeny, může svobodně 
přicházet dovnitř, aby je tam ve 

Nová podlaha s pokládkou dlažby ve foyé Výměna vstupních dveří a rekonstrukce vstupních schodů - obklad kámen teraso

Kino
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Lukostřelba v hlavní roli
Farní klub pro děti v Brodku 
uspořádal v sobotu 24. srpna již 
třetí ročník Lukostřeleckého od-
poledne, které se stejně jako mi-
nulé roky konalo v areálu místní 
skautské klubovny.
Začátek jsme odstřelili ve tři 
hodiny odpoledne a od té doby 
se návštěvníci jen hrnuli. Kaž-
dý, kdo přišel, měl neomezenou 
možnost postavit se do fronty 
k terčům a vyzkoušet si tak své 
ostrostřelecké schopnosti při 
snaze trefit střed. Pokud se to 
někomu nepodařilo a jeho šípy 
létaly všude jinde, nebyl nej-
menší důvod věšet kvůli tomu 
hlavu. Sladká odměna v podobě 

krásně a tematicky nazdobených 
perníčků neminula nikoho.
Pro ty, které střílení z luku neláka-
lo, chtěli se vyhnout frontě nebo 
měli jednoduše chuť podniknout 
něco jiného, se nabízela možnost 
zahrát si stolní tenis či zaházet si 
s ringem. Pro děti pak během ce-
lého odpoledne probíhaly různé 
soutěže (např. přetahovaná) nebo 
si mohly zahrát všemožné běhací 
a skupinkové hry.
Kromě aktivit zahrnujících po-
hyb tu byla naštěstí i možnost 
odpočinout si u venkovního 
posezení s přáteli vylepšeného 
o všemožné dobroty k občers-
tvení. A pokud někomu oprav-

chvíli ticha složil a podle Ježí-
šova slibu našel odpočinek pro 
svou duši.“ Právě za tím účelem 
bývá kostel denně přístupný.    
Rok 2019 přinesl dokonče-
ní díla, které snad bude naší 
společnou vizitkou v očích 
návštěvníků obce. Na svatého 
Václava (28. 9. v 9:15) bychom 
rádi při mši svaté veřejně podě-
kovali zhotoviteli, firmě Roofs.
cz Group z Olomouce. Přibliž-

ně do konce roku pak potrvá, 
než se z této velké investice 
finančně vzpamatujeme, aby-
chom se mohli pokusit pláno-
vat něco dalšího. Po celkových 
nákladech opravy kostela ve 
výši 2 612 819,- Kč asi nikoho 
nepřekvapí, že jsme nyní lehce 
v mínusu. Chybí nám sice jen 
asi 50 000,- Kč, ale s nulou na 
účtu se také nedá pokračovat 
v započaté cestě ani ustát běžné 

provozní výdaje. Máme pro-
to důvěru v pokračující přízeň 
nenápadných dobrodinců, kte-
ří budou chtít dát i o letošních 
Vánocích kostelu a farnosti ně-
jakou pozornost. V roce 2020 
plánujeme mimo jiné restau-
rování sousoší sv. Jana Křtitele 
na prostranství před kostelem. 
Díky dataci z roku 1883 se zřej-
mě jedná o nejstarší duchovní 
památku v Brodku vůbec. 

Kuriózní závěr velké opravy 
kostela připravil Bůh se svým 
nedostižným smyslem pro hu-
mor. V den předání a převzetí 
díla (10. 9.) pracoval na koste-
le neznámý člověk s poměrně 
velkou vysokozdvižnou ploši-
nou. Zdálo se, že si příchozích 
účastníků předávky vůbec ne-
všímá a plně se věnuje instalaci 
zábran proti padání listí do oka-
pových svodů. Na moji pozděj-
ší otázku, co tam dělá, reagoval 
ten dobrý muž prostě: „Jsem 
domluvený s panem farářem.“ 
Na to jsem už musel zvednout 
obočí: „Ale já a o ničem ne-
vím!“ Teď zase zalapal po de-
chu dotyčný dělník. Z naší dal-
ší řeči vyšlo najevo, že k nám 
přijel i s kolegou pracovat na 
základě telefonické objednáv-
ky otce Pavla Šíry, který v roce 
2016 odešel sloužit do farnosti 
Brodek u Prostějova. Otec Pa-
vel se prý letos skutečně dovo-
lával vyčištění a opravy kostel-
ních okapů, ale nevšiml si, že 
onoho řemeslníka telefonicky 
naviguje do úplně jiné vesnice. 
Inu, není Brodek jako Brodek! 
Přestože jsme se pak domluvili 
na solidní třetinové slevě, do-
stali jsme se právě tímto způso-
bem s vyúčtováním do mínusu. 
Kvalitně odvedená a užitečná 
práce na kostele za to ale stála. 
Nemyslíte?
S přáním pokoje 

otec Tomáš, farář                                   
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Report z Pirátské Tvrze
Léto je za námi a Pirátská Tvrz 
rozhodně nezahálela.
Hodový tenisový turnaj ve čtyř-
hře proběhl kvalitně. V příjem-
ném počasí změřilo síly 16 hráčů 
a vítězům gratulujeme!
Následoval pirátský turnaj v do-
vednostní karetní hře Poker 
Texas Hold´em, kde se 19. čer-
vence utkalo rovněž 16 hráčů 
a vítězem se stal již poněkolikáté 
Petr Habáň ml. Taktéž gratuluje-
me.
Poté už se naplno rozeběhly 
přípravy na nohejbalový turnaj. 
Bylo potřeba nejprve opravit 
poškozené lajny a síť, což se za 
pomoci dobrovolníků podařilo 
a mohlo se přejít k samotnému 
turnaji. Ten se uskutečnil v sobo-
tu 31. srpna. I přes horké počasí 
se jej zúčastnilo 27 hráčů a po-
hár pro vítěze získal tým Sport 
Bar z Olomouce, druhý skončil 
tým Vitamín B z Drahlova a tře-
tí příčku obsadili obhájci titulu 
z minulého roku - majetínští 
Real Material. Umístěným gra-
tulujeme a dále děkujeme všem 
zúčastněným a těm, kteří jakkoli 
pomohli s organizací. 

Po turnaji pak následoval hu-
dební festival Kytary in Majetín 
a letošní ročník hodnotíme jako 
nebývale vydařený. 
V šest hodin to odstartovaly ka-
pely The Slobs s dívčím zpěvem 
a punkrockoví We Are Here. 
Následovala skupina Dexterovy 
děti - The Offspring revival. Ti 
zahráli všechny hlavní hity této 
slavné kalifornské kapely a skli-
dili potlesk publika. 
Po nich obsadili podium kluci ze 
Zlína, aby předvedli neskuteč-
nou show v podání své reviva-
lové kapely System of the down 
- tribute band. Parket se zcela 
zaplnil a v tu chvíli se v areálu 
bavilo na dvě stě návštěvníků. 
Na závěr večera tradičně zahrála 
domácí punková kapela Session 
a after party zařídil DJ Pouštěč. 
Na tomto místě je opět vhodné 
poděkovat všem, kteří dorazili 
a především těm, kteří jakkoli 
pomohli s přípravami, průběhem 
a úklidem celé akce. A už nyní 
se těšíme na další ročník, kdy 
na tento festival opět přivedeme 
další várku kytarové hudby.
Mezitím se budeme věnovat 

pořádání dalších menších akcí 
pro veřejnost, jako je podpora 
Filmovému klubu Brodek a pro-
mítání filmů v brodeckém kině, 
kde jsme začali v pátek třinácté-
ho září kultovním hororem Noc 
oživlých mrtvol z roku 1968 
a budeme nadále promítat dva-
krát 
do měsíce. Rádi bychom upo-
zornili především na letošní no-
vinky, jako jsou horor Slunovrat, 
který nabídneme v pátek 27. 9. 
od 20:30 nebo film Diego Mara-
dona o slavném fotbalistovi, kte-
rý je naplánován na 22. listopadu 
ve stejném čase.
Dále samozřejmě plánujeme 
klasické pořádání pokerových 
turnajů, jehož podzimní část by 
měla proběhnout v sobotu 26. 
října v hospůdce Domeček. Také 
opět probíhá tenisová škola pro 
děti pod vedením profesionál-
ního trenéra Adama Slaměníka, 
vždy v pondělí a pátek od 16:30 
do 18:00 na tenisovém kurtu Za 
Humny v Majetíně v závislosti 
na počasí.
Můžeme už také nyní oznámit 
plánovanou veřejnou schůzi 

místního sdružení Pirátská Tvrz, 
kde probereme dosavadní aktivi-
ty, naplánujeme další a budeme 
přijímat nové zájemce o členství 
v Pirátské straně. 
Uskuteční se od 16:00 hod. 
v brodeckém Bistru (horní patro) 
symbolicky v neděli 17. 11., což 
je Den boje za svobodu a demo-
kracii a Mezinárodní den studen-
stva. 
Při této příležitosti také uspo-
řádáme moderovanou debatu 
s hosty s podtitulem „Jednou 
budeme dál“ o polistopadovém 
vývoji a současném stavu naší 
země. Start tohoto diskuzního 
bloku plánujeme na 18:00 hod. 
Srdečně všechny zveme!
O všech akcích a činnostech se 
dozvíte na našich informačních 
kanálech - pirátském interneto-
vém foru, webové stránce tvrz.
pirati.cz a facebookové stránce 
facebook.com/PiratskaTvrz.
Všem přejeme krásné prožití 
podzimní části roku!

Radek Vojtek
Místopředseda MS Pirátská Tvrz

a kolektiv Pirátské Tvrze

du vyhládlo, mohl si zakoupit 
i pěkně propečený steak. Vůně 
grilovaného masa vítala už 
z dálky všechny příchozí. Také 
o pitný režim bylo postaráno.
Kolem páté hodiny byla vy-
hlášena speciální soutěž pro 
všechny lučištníky, malé i vel-
ké. Ke středu terče byl přivázán 
nafouknutý balónek. Výhercem 
se stal ten, komu se podařilo 
balónek trefit. Cen pro vítěze 
bylo dost, pro děti v podobě 

drobných hraček a pro dospělé 
ve formě lahůdek z brodeckých 
jatek. I já jsem neváhala a do 
soutěže střeleckého umu se za-
pojila. A světe, div se, trefila 
jsem a domů si odnesla paštiku!
Krásně strávený den jsme za-
končili venkovní mší svatou, 
kterou nám nepřekazil ani dující 
vítr a přicházející tma. 

Maruška Vystrčilová
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PDHT Luková
Vážení fanoušci, sportovní přátelé,
jsme na startu nové sezony 
2019/2020 2. ligy přerovské 
malé kopané (PLMK). 
Od září jsme zahájili podzimní 
ligové boje a čeká nás 11 soutěž-
ních zápasů, z toho 6 domácích.

Srdečně zveme všechny fanyn-
ky, fanoušky a příznivce týmu 
PDHT Luková a budeme se těšit 
na Vaši skvělou podporu během 
celé sezony.
V příloze přinášíme rozpis pod-
zimní části soutěže.

Další informace jako foto, re-
porty ze zápasů, výsledky zápa-
sů a spoustu dalšího najdete 
na facebookovém profilu PDHT 
Luková www.facebook.com/
PDHTLukova.

Radek VojtekPDHT Luková

PDHT Luková

Vážení fanoušci, sportovní přátelé,

zimní pauza, kterou jsme vyplnili přípravou v hale, je minulostí a od konce března se opět vrhneme 

do víru bojů v jarní části sezony 2018/2019 2. ligy přerovské malé kopané (PLMK). Cílem je 

obhájit vydobyté pozice z podzimu a zakončit sezonu opět na špici ligy.

První jarní zápas odehrajeme na domácím hřišti v Lukové, a to poslední březnovou neděli od 9:30 

hod.

Tímto srdečně zveme všechny fanynky, fanoušky a příznivce a těšíme se na jejich podporu.

Další informace jako foto, reporty ze zápasů, výsledky zápasů a spoustu dalšího najdete na 
facebookovém profilu PDHT Luková www.facebook.com/PDHTLukova.

Radek Vojtek

PDHT Luková
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V Brodku se slavil život. Byli jste u toho?
Už po páté se letos v Brodku 
u Přerova konal multižánrový 
festival s netradičním názvem 
ŽIVOT JE. Festival vzdal hold 
životu a veškerým jeho podo-
bám, inspiroval zážitky a pobídl 
k zamyšlení. Návštěvníci se tře-
tí srpnový víkend mohli v areálu 
fotbalového hřiště a sokolovny 
těšit na nejrůznější workshopy, 
přednášky, koncerty, cvičení, 

gastro zážitky a nabitý program 
pro malé i velké. 

„ŽIVOT JE je jednoduše even-
tem naplněným láskou, kulturou 
a inspirací. Slouží jako pro-
stor ke vzájemnému propojení 
se - sami se sebou, s přírodou 
i s druhými. Vzájemně se tak 
můžeme spolu i od sebe navzá-
jem inspirovat a učit.”, shrnuje 

obecně nosníky festivalu jeho 
hlavní organizátorka Andrea 
Fleissigová.

Program všech chutí a zemí
Hlavním pilířem festivalu jsou 
pravidelně rozmanité přednášky, 
které se zaměřují na témata od 
cestování, přes drsné životní pří-
běhy, alternativní léčbu, ekologii 
a mnohé další. Ve workshopové 

části si návštěvníci mohli vyzkou-
šet orientální tance a bubnování 
kolem ohně, cvičení SM systému, 
jógu, tvoření z kůže, žonglování, 
obří bubliny, POI, masáže, slac-
kline, malování mandal, triatlon 
na suchu, DJing na vinylech, 
lukostřelbu, skákací hrad, tanec 
bytí, hudební meditace, didge-
ridoo a spoustu dalšího. Také se 
letos obnovila stage s elektro-
nickou hudbou, kterou navštívili 
DJ´s z okolí, Lotyšska i Itálie. Na 
hudební scéně jsme si pak mohli 
užít hudbu všech žánrů - od did-
geridoo Martina Grunda přes 
domácí Kowall Company, roots-
-rock od Dead-end co. či křehce 
nakřáplý hlas folkové zpěvačky 
Mariky Mitrike z Lotyšska. In-
die-folk od Kapely Vína, rock-
-alternative od Mayham & Eggs, 
alternativní poprock od zlínských 
MERS, dětské písně pro dospělé 
od švédského písničkáře Jonase 
Lindberga, hudebné překvapení 
od účastníků projektu LIFE IS či 
pořádný (nejen) hudební zážitek 
od rumunské finalistky X facto-
ru - Marie Grosu se svým pop 
cabaretem. “ŽIVOT JE láska. Má 
slova nemohou popsat můj pro-
žitek z Brodku. To místo, ti lidé, 
pódium a celý festival byl zkrátka 
prostorem, kde jsem se cítila jako 
nikdy jindy nikde jinde. Život je 
tam, kde bije Vaše srdce a to moje 
se v Brodku skutečně rozbušilo 
a jeho obrovskou část jsem tam 
zanechala. Moc děkuji za příle-
žitost objevit toto krásné město, 
nádhernou zemi, spoustu láskypl-
ných lidí a především jsem vděč-
ná za šanci objevit sama sebe.” 
Tak popisuje své zážitky z pódia 
i mimo něj zpěvačka Maria. 

ŽIVOT JE ve zbytku světa
Festival byl plný událostí, ak-
tivit a překvapení i díky faktu, 
že velká část aktivit byla při-
pravena zahraničními hosty, 
kteří do Brodku dorazili v rám-
ci výměny mládeže LIFE IS, 
edukativního projektu financo-
vaného Evropskou unií. Tak se 
v Brodku mohla sejít skupina 
mladých lidí z Řecka, Lotyšska, 
Portugalska, Estonska a Špa-
nělska, kteří společně s českým 
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týmem festival připravili a tím 
se učili. Podobným způsobem 
byl festival připravován už loni, 
a protože se koncept osvědčil, 
rozhodli se orgnizátoři jít touto 
cestou i letos. Celý festival se tak 
proměnil z čistě kulturní akce na 
vzdělávací projekt, ve kterém se 
účastníci naučili více o sociální 
inkluzi, projektové koordinaci, 
mezikulturní výměně, event ma-
nagementu, vzájemné spolupráci 
a mnoho dalšího. “Během pro-
jektu jsem měla možnost všechno 
vidět, prožít a tak lépe porozu-
mět co se děje “v kuchyni” při 
organizaci takového festivalu. 
Naučila jsem se, jak si vážit úsilí, 
které stojí za prací v multikultur-

ní a diverzitní komunitě, jak vidět 
malé detaily, které hrají velkou 
roli v důležitém flow festivalu 
a obecně jak si celý ten proces 
užít.” Tak shrnuje své dojmy 
jedna z účastnic výměny mlá-
deže - Jaanika Orav z Estonska. 
“Samotný festival byl pro mne 
pak především o propojování 
různých druhů lidí pod jednou 
ideu - dávání a přijímání lásky. 
Festival proběhl v čisté harmonii 
mezi návštěvníky i organizátory, 
jejichž společný cíl byl oslavit 
život ve všech jeho formách,” do-
dává účastnice Jaanika.

Festival ŽIVOT JE vám přinesl 
život jako na dlani již popáté. 

A protože dlaň má pět prs-
tů, kruh se uzavírá a teď je na 
čase žít zase někde jinde. „Díky 
úspěšnému projektu i festivalu 
teď mohou vzniknout další, po-
dobně zaměřené akce i v dalších 
evropských státech, neboť si 
účastníci výměny mládeže od-
vezli to, co se naučili v Brodku, 
zpátky do svých zemí, kde nyní 
pracují na vlastních eventech 
a ŽIVOT JE tak může žít dalším 
životem daleko za hranicemi 
Brodku i České republiky,“ uza-
vírá se slovy díků Fleissigová.

Obrovský dík putuje Evropské 
komisi a Domu zahraniční spo-
lupráce za podporu projektové 

části, městysu Brodek u Přerova 
a všem jeho zástupcům a pra-
covníkům za obrovské nasazení 
a vstřícnost, Fotbalovému klubu 
i Sokolu za poskytnutí areálu 
a samozřejmě celému týmu, 
všem organizátorům, dobro-
volníkům, vystupujícím a také 
návštěvníkům za vytvoření toho 
vůbec nejlepšího ročníku festi-
valu ŽIVOT JE 2019.

Více informací i fotky naleznete 
na fb.com/oslavzivot nebo na 

www.zivotje.cz

zábavné skákání pro děti i dospělé  
S různě dlouhými švihadly

určenými pro jednotlivce či skupiny
zahrnující prvky gymnastiky

Kontakt:  e-mail: ropeskipping.brodek@seznam.cz telefon: 608 435 464

Rozvíjí především rychlost, vytrvalost, obratnost, dynamickou sílu  
a celkovou odolnost organismu, ale také pohybovou paměť a kreativitu

T.J. Sokol Brodek u přerova

sokolovna
středy, 18-19 h
od 4. 9. 2019
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VÁŽENÍ ZÁKAZNÍCI, Z PROVOZNÍCH DŮVODŮ BUDE LÉKÁRNA OD 1. 9. 2019 OTEVŘENA  
V UPRAVENÉ OTEVÍRACÍ DOBĚ.

PONDĚLÍ   8.00 – 17.00

ÚTERÝ       8.00 – 16.00

STŘEDA     8.00 -  16.00

ČTVRTEK   8.00 -  17.00

PÁTEK        8.00 -  16.00 

OMLOUVÁME SE ZA PŘÍPADNÉ 
KOMPLIKACE. 

KOLEKTIV LÉKÁRNY
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