Festival na nábřeží Svitavy „Překročme řeku“ 2016
Po loňském úvodním a zahřívacím ročníku se
letošní festival rozlil v sobotu 20. srpna 2016 do
všech městských částí, které leží na nábřeží řeky
Svitavy. Projekt oživení nábřeží Svitavy
(www.nabrezisvitavy.cz) je dlouhodobý, a tak
týden před samotným festivalem proběhl úklid
nábřeží i samotného koryta řeky a výroba nových
paletových laviček. Nábřeží Svitavy je tak bohatší
o sedm laviček a chudší o několik pneumatik a
mnoho špíny a nepořádku.
Festival je jednou z největších akcí v Brně, která spojuje různé MČ a nekoncentruje se jen na střed
města. Cílem je kooperace a koordinace aktivit a vznik koncepce rozvoje nábřeží napříč MČ.

Shrnutí:
Počet návštěvníků 2015 (1. ročník): 1500 osob
Počet návštěvníků 2016 (2. ročník): 3500 osob
Celkový rozpočet: 235 000 Kč, není započítáno materiální a pro bono podpora
Počet pořadatelů: 45 (většina neplacení dobrovolníci)
V 7 městských částech, zapojeno celkem 13 subjektů (neziskové a příspěvkové organizace, firmy)
Rostoucí tendence, celoměstský dopad, návštěvníci z celého Brna i okolí – viz anketa, kterou jsme
uspořádali

Jednotlivá místa
Hlavní stage – Černovické nábřeží
Na Černovickém nábřeží se uskutečnila hlavní
část programu. Zahájen byl neckiádou, do které
se zapojilo šest odvážných týmů. Odpoledne
pokračoval program koncerty brněnských kapel,
které byly organizovány ve spolupráci s klubem
Stará Pekárna. Hudební program vyvrcholil
symbolicky vystoupením kapely Vltava „Nad
Svitavou“, které přitáhlo stovky fanoušků.
Druhým vrcholem dne a závěrečnou tečkou za
festivalem byla premiéra divadelního představeni
„Hungerstein“ v podání Divadla Feste. Hra se
zabývala tématikou nedostatku vody.
Kromě této nabídky bylo možné nakoupit na Říčním jarmarku, zajezdit si s terénními auty na dálkové
ovládání nebo si vyrobit lodičku v kutilské dílně. Velkou atrakcí byl také příjezd parního vlaku, který
na chvíli oživil zapomenutou posvitavskou vlečku, a také přítomnost černovických hasičů či otevření
běžně nepřístupného areálu bývalých městských jatek (Brněnské komunikace, a. s.).

Zapojeny byly také všechny ostatní městské části ležící na brněnském nábřeží Svitavy:

MČ Brno – Maloměřice a Obřany
Kovářovo údolí
Kovář Daniel Hlobil zpřístupnil po celý sobotní den svoji kovárnu, která se nachází u cyklostezky
směrem na Bílovice nad Svitavou.
Kafara
Nový kulturní prostor v místě bývalé obřanské fary nabídl kvalitní občerstvení, výstavu, workshopy a
hudební program v podání kapely Swing pigs.
MČ Brno-sever
Briessova sladovna a jez u Svitavy
Kulturní středisko Omega (příspěvková
organizace MČ Brno-sever) připravilo pestrý
program, jehož součástí byla například výroba
lodiček z PET lahví nebo možnost svezení se na
kánoi po řece Svitavě. Na programu
spolupracovali husovičtí hasiči a částečně se
uskutečnil v nepřístupném areálu Briessovy
sladovny.
Vozovna Husovice
Husovická trolejbusová vozovna otevřela dvakrát
své dveře a navštívila ji stovka zájemců. Průvodem byl náměstek ředitele DPMB pan Valníček.
Plácek Husovice
Program na plácku v brněnských Husovicích připravilo sdružení IQ Roma servis. Součástí byl sportovní
a hudební program a tvořivé dílny pro děti.

MČ Brno-Židenice
Most za obchodním domem Albert
Městská část ve spolupráci se společenským centrem Karas připravila pro kolemjdoucí občerstvení a
workshopy pro děti. Žideničtí hasiči navíc prezentovali svoji techniku.
Zábrdovický kostel:
Své brány kolemjdoucím otevřel v sobotní odpoledne i zábrdovický kostel Nanebevzetí P. Marie.

MČ Brno-střed
Nábřeží Zderadova
Program městské části Brno-střed programově a
technicky realizovalo KVS „U tří kohoutů“. Program na
této části nábřeží byl koncipován jako doplňkový
k hlavnímu pódiu a zahrnoval především divadelní
představení a divadelní workshopy pod názvem
„Divadelní nábřeží“. Návštěvníci měli možnost shlédnout
tři divadelní představení, koncert či si zahrát netradiční
šachy nebo vyrobit zvířátko z balónků.

MČ Brno-Černovice
Protože Černovické sdružení, hlavní pořadatel a koordinátor akce, překročilo řeku a pořádalo hlavní
části programu na území MČ Brno-jih, byla jedinou aktivitou na této části nábřeží výstava o
brněnských řekách a jejich nábřežích, která byla umístěna na ulici Zvěřinova a přitáhla pozornost
velkého počtu kolemjdoucích i kolemjedoucích cyklistů a bruslařů.

MČ Brno-jih
Pivovar Hauskrecht
Festivaloví návštěvníci mohli také zavítat do prostor pivovaru Hauskrecht, který sídlí v areálu bývalých
jatek na ulici Porážka.
Areál Brněnských komunikací – bývalá jatka
Celkem třikrát během sobotního odpoledne bylo možné se podívat do prostor bývalých městských
jatek, kde dnes sídlí městská firma Brněnské komunikace. Ta se o areál, který byl od loňského ročníku
prohlášen za státem chráněnou památku, vzorně stará a pečlivý a přesný výklad pana Tesaře přilákal
desítky návštěvníků.

MČ Brno-Tuřany
Holásecká jezera
Spolek Čisté Tuřany připravil pro rodiče s děti program na Holáseckých jezerech. Jednou z aktivit byla
výroba domečků pro ježky s dalším poznáváním přírody v okolí jezer.

Další a navazující aktivity:
Projekt „Nábřeží Svitavy“ není pouze jediný festivalový den v roce, ale jeho součástí je celá řada
dalších aktivit:
Mapa nábřeží
Ve spolupráci s TIC Brno byla vytvořena mapa, která bude sloužit občanům Brna i turistům. Přináší
informace o 15 významných památkách, které se nachází v bezprostřední blízkosti řeky Svitavy.
Webový portál www.nabrezisvitavy.cz

Webové stránky slouží nejen jako informace o festivalu, ale jako celoroční přehled zajímavých míst a
událostí kolem řeky. V roce 2016/17 plánujeme spustit projekt „Jsem na nábřeží“, který pomůže
propagovat i komerční subjekty kolem řeky.
Výukový materiál – pracovní listy pro školy
Na podzim 2016 bude připraven výukový materiál v podobě pracovních listů pro žáky základních škol.
Materiál seznámí žáky s historií i současností řeky. Bude nabídnut školám v okolí řeky Svitavy. Cílem
je podnítit dlouhodobý zájem tím, že žáci nejen poznají okolí řeky, ale budou mít možnost ho
společně i vylepšit a zpříjemnit.

Vize pro příští rok:
-

rozšířit zapojení MČ
vytvoření programu pro ZŠ
navázání spolupráce s partnerským městem a společný projekt, jehož pojítkem je řeka a
nábřeží (např. Lipsko)
výstava o rozvoji nábřeží – hlavní architekt KAM – i po festivalu ve veřejných prostorách
(např. Křížová chodba Nové radnice)

