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Dobrý den Kociánko otevírá Zahradu lidských hodnot 

Tisková zpráva, Brno 17. 4. 2016 
 

Festival Dobrý den Kociánko již pošesté oživí areál Centra Kociánka (CK) v Brně - Králově 

Poli, a to v pátek 27. května v čase od 9 do 22 hodin. Zaměstnanci, uživatelé služeb, účinkující 

hosté a přátelé CK připravili bohatý program na několika scénách i v plenéru parku Kociánka. 

I tento rok se ponese v duchu lidských hodnot, k původním 96 se přidává hlavní hodnota 

tohoto ročníku – souznění neboli harmonie.  

 
Proč právě tato hodnota? „Souznění vyvolává představu klidu, vyrovnanosti, vyladěnosti a spokojenosti, 

což jsou emoce, které si přejeme v uživatelích i návštěvnících areálu CK vyvolat,“ vysvětlila jedna z hlavních 

organizátorek Zdena Mlezivová. Letos na hlavním pódiu návštěvníci uslyší dívčí punk v podání Rozinek, 

kapelu zdravotních klaunů Klauniku, alternativní Už jsme doma a Poletíme?, kteří jsou domácí. Na své si 

přijdou i divadelní milovníci, protože Národní divadlo v Brně nám představí Zlatovlásku, těšit se opět 

můžeme na cirkusovou dílnu a představení Cirkusu LeGrando, které otevře dílnu již před festivalem a 

nacvičovat bude i s uživateli Kociánky, a divadlo Inventůra přiveze hru představení Tohle všechno patří tobě. 

Hip-hop stage je věnována brněnským interpretům jako Mc Scissál, Dj Mirror a Recordinace Crew. Filmovou 

sekci letos zajistí Dobrovolnické centrum 67 z Brna, otevře se DC KINO 67 a budou se promítat filmy z 

festivalu Jeden svět. Dům dětí a mládeže Helceletova a Střední škola F. D. Roosevelta pro tělesně postižené 

Brno si připraví stanoviště na téma jednotlivých hodnot pro Hravé dopoledne. Uživatelé a zaměstnanci CK se 

v rámci Spanilé jízdy Kociánky zapojí do všech programových částí a objeví se na pódiích, v plenéru, či na 

Jarmarku, kde budou prezentovat služby CK. Na Jarmarku neziskových organizací se zároveň představí 

kulturně-sociální neziskové či příspěvkové organizace z Jihomoravského kraje. Nebude chybět ani slaňování 

vozíčkářů, sprejerské a tvůrčí dílny nebo terapie loutkou. Samozřejmostí budou stánky s občerstvením a 

zaručeně dobrou kávou. 

Před samotným festivalem probíhají dílny, které jsou nejen kvalitním vzdělávacím programem pro uživatele 

CK, ale také zapadají do konceptu hodnot festivalu. Výstupy z dílen budou prezentovány v den festivalu. 

Například již zmiňovaný Cirkus LeGrando. 

Věříme, že i letošní ročník bude s námi v souznění a přinese všem zúčastněným radost. 

Kontakt pro doplňující informace 

Zdena Mlezivová 

eulalije@gmail.com, +420 602 674 140  

 

Tereza Kratochvílová 

ezra.kra@gmail.com, +420 721 834 859 

 

Tereza Ivičičová,  

tereza.ivicicova@kocianka.cz, +420 603 951 198  
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