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I. anotace, cíl a přínos projektu Festival 3+1 

Festival 3+1 = místo pro setkání, prohloubení spolupráce a navázání nových kontaktů mezi 
zástupci občanské společnosti (3) v neformálním prostředí kulturního komunitního festivalu (+ 
1). 

Cílem projektu Festival 3+1 je prostřednictvím týdenní kulturně-společenské akce zapojit členy 
zastupující tři sektory občanské společnosti daného regionu (1. neziskový sektor – nestátní 
neziskové organizace, veřejnost, občané; 2. soukromý ziskový sektor - podnikatelé, firmy; 3. 
sektor státní správy a tamní samosprávy) do řešení aktuálních problémů v regionu, přizvat je 
k diskusi otázek trvale udržitelného rozvoje komunity, města, regionu. Festival 3+1 v Letovicích 
je prostorem pro setkání zástupců těchto tří společenských sektorů, nabízí příležitost pro 
prohloubení vzájemné spolupráce, která pak pokračuje v průběhu nadcházejícího roku, a každý 
další ročník festivalu je vždy příležitostí pro prezentaci této spolupráce. Participace „domácích“ 
zástupců tří sektorů občanské společnosti při přípravách a realizaci projektu vede k dokonalejší 
specifikaci konkrétních problémů, k jejichž řešení je Festival 3+1 jako nástroj využit. 
 
Cílem je také oslovit širokou veřejnost, jako zásobárnu sympatizantů, potenciálních 
spolupracovníků i sponzorů. Jednoduše ukázat, že interakce občanské společnosti je možná a 
podpořit a motivovat k ní všechny zúčastněné.  

Festival také podporuje projekty mezinárodního kulturního dialogu a aktivity spolků a sdružení, 
které se v této oblasti angažují. Festival 3+1 tak nabízí jejich prezentaci a otevírá dveře 
veřejnosti pro zapojení se do zajímavých aktivit během roku u nás i v zahraničí. Jedinečnost 
tohoto festivalu spočívá v propojení kultury s prvky komunitního života.  

Programem festivalu je hudební přehlídka kapel, představení neziskových organizací, podnikatelů 
a starostů obcí daného regionu, sportovní a zábavný program pro rodiny s dětmi, vystoupení 
divadelních souborů, filmové večery, prodej výrobků z chráněných dílen, letní škola pro 
neziskové organizace, výstavy a představení místních drobných občanských aktivit, představení 
projektů mezinárodního kulturního dialogu, taneční, výtvarné, bubenické a divadelní workshopy, 
a další. Hudební večer dává projektu formu hudebního festivalu a tím možnost oslovit, přilákat 
široké spektrum návštěvníků různých věkových i společenských vrstev z řad občanů na 
programové bloky festivalu. Programové bloky festivalu pokrývají potřeby účastníků, pro které 
jsou určeny. 
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II. historie projektu Festival 3+1 (2000-2007) 

Projekt Festival 3+1 je od roku 2000 každoročně realizován ve městě Letovice a soustředí se 
tedy na potřeby mikroregionu Letovicka. 

Iniciátorem projektu Festival 3+1 v Letovicích je o. s. TRIALOG /Brněnský institut rozvoje 
občanské společnosti/. Festival spolupořádá Město Letovice, Nadace města Letovice pro rozvoj 
kultury a životního prostředí, Fan-Club "BOP Křetínka" a APOS - Hotel Koupaliště, s.r.o.. Festival 
již sedmkrát (každým rokem) zaštítil a osobně se ho zúčastnil Ing. Stanislav Juránek, hejtman 
Jihomoravského kraje.  

Rozpočet Festivalu 3+1 v Letovicích byl v minulých letech sestavován buď „nulově“, nebo 
pořadatelský tým ve spolupráci s partnery festivalu předem rozhodl o přidělení veškerého 
případného zisku pro účely rozvoje občanské společnosti regionu – konkrétně např. výstavba 
výtahu charitativního domu Agapé Letovice nebo např. likvidace následků povodní, atd. (více 
informací na www.triplusjedna.cz).  

K prvnímu setkání místních neziskových organizací a firem došlo právě na I. ročníku Festivalu 
3+1 v Letovicích (2000), který byl příležitostí pro započetí jejich vzájemné spolupráce, která trvá 
dodnes. Díky prostoru pro setkání a navázání nových kontaktů, které realizace Festivalu 3+1 v 
tomto regionu umožňuje, dochází již po sedm let k setkávání starostů mikroregionu se zástupci 
místních neziskových organizací a místními podnikateli. Dochází tak ke zrodu zajímavých 
projektů prospěšných pro rozvoj místní občanské společnosti a k vzájemné interakci tří 
společenských sektorů (neziskového, podnikatelského a veřejné správy). Každým rokem lze 
pozorovat nárůst  zájmu o tento projekt.   

Poslední realizovaný ročník Festivalu 3+1 v Letovicích (VIII. ročník, 2007) udržel během svého 
týdenního programu téměř dvoutisícovou účast. Největší zájem veřejnosti jsme zaznamenali na 
VII. ročníku festivalu, kdy se jen soboty účastnilo celkem 1938 osob. Sobotní hudební produkce 
byla doplněna o doprovodný program pro rodiny s dětmi a řadu atrakcí připravených 
prezentujícími se nestátními neziskovými organizacemi regionu. VIII. ročník byl výjimečný 
zejména ve skladbě programu – novinkou bylo rozšíření jednotlivých dílen bubenického a 
divadelního workshopu, dále byl otevřen výtvarný workshop, mládež mohla navštívit řadu 
zajímavých přednášek o současném umění, prezentaci mezinárodních projektů, apod. Exklusivně 
na festivalu vystoupila asociace Cikao Baax Yaye ze Senegalu, vedli také jednu z dílen 
bubenického workshopu a taneční dílnu. Festival se díky kvalitní hudební dramaturgii a stále 
intenzivnější mediální propagaci do povědomí veřejnosti. Jak již bylo řečeno, k festivalu tradičně 
patří řada workshopů a vzdělávacích seminářů, které se odehrávají již v týdnu před hlavním 
festivalovým dnem, jejich návštěvnost je stále vyšší - Letní škola Trialog osob, Letní bubenická 
škola, Divadelní workshopy, filmové projekce a další.  
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soupis hudební dramaturgie a počtu návštěvníků na Festivalu 3+1 2000-2007:  

2000, 1. ročník; 19. 8. 2000: 

• kapely: -123min., Jan Hrubý a Kukulín, Jan Burian, Rezavá klec, Dust, Zelená pára, 
Závodníci, Třetí zuby 

• počet návštěvníků: 650 

2001, 2. ročník; 24. - 26. 8. 2001: 

• kapely: Švihadlo, Jiří Schmitzer, Lehká noha, Bílá nemoc, Swordfishtrombones, Chesed, 
Rezavá klec, B-Nicol, Hluboké bezvědomí 

• počet návštěvníků: 850 

2002, 3. ročník; 22. – 24. 8. 2002: 

• kapely: Laura a její tygři, David Murphy Band, Kapela ze wsi Warszava, Sto zvířat, 
Radium.nfo, Radůza, Bluesweiser, Budoár staré dámy, Storm  

• počet návštěvníků: 1404 

2003, 4. ročník; 21. – 23. 8. 2003: 

• kapely: Chorchestr, Žáha, Workshop and More, Hoochie Coochie Band, Oskar Petr & Jiří Bílý 
Band, Hradišťan s Jiřím Pavlicou, Krausberry 

• počet návštěvníků: 2099 

2004, 5. ročník; 18. – 21. 8. 2004: 

• kapely: Laura a její tygři, -123min, Laura a její tygři, Hradišťan, Šťáva, Sestry Steinovy, 
Čankišou, Ondřej Konrád & Gumbo, Eggnoise, Lenka Dusilová &Secretion, Petr Lipa Band, 
BSE Letovice 

• počet návštěvníků: 1084 

2005, 6. ročník; 17. – 20. 8. 2005: 

• kapely: Annie’s Trip, Psychonaut, November 2nd, Jamie Marshall (UK), Fru Fru, Jablkoň, Vl. 
Mišík &ETC…, Mňága a Žďorp 

• počet návštěvníků: 1231 

2006, 7. ročník; 14. – 19. 8. 2006: 

• kapely: Bratři Ebenové, Southpaw, -123min, Radim Hladík a Blueeffect, Tam-Tam Orchestra, 
Narvan, Norek, Timudej, René z Moštárny 

• počet návštěvníků: 1938 

2007, 8. ročník;  20. – 25. 8. 2007: 

• kapely: Cikao Baax Yaye, Lenka Dusilová, Sto zvířat, Jan Spálený a ASPM, Tam-Tam 
Orchestra, Samba Tam-Tam Batucada’ Escola Praga, Eggnoise, David Kraus, Nuck Chorris 
Gang, Plankton, Circus Ponorka 

• počet návštěvníků: 2205 
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III. současnost projektu Festival 3+1 

Přípravy 9. ročníku Festivalu 3+1 v Letovicích jsou v plném proudu. Termín pro letošní 9. ročník 
Festivalu 3+1 v Letovicích je 18. – 23. 8. 2008. Místem realizace projektu bude jako doposud 
areál Koupaliště v Letovicích. Festivalový program se bude skládat z následujících tematických 
bloků: Filmové večery, Výstava výtvarných děl (Město – místo pro člověka), představení projektů  
mezinárodního kulturního dialogu, Letní škola trialog, Bubenické workshopy, Divadelní 
workshopy, Výtvarný workshop, Taneční workshop, Sportovní workshopy, turnaje, soutěže,  
Program pro rodiny s dětmi, Veřejná prezentace nestátních neziskových organizací, Prodej 
výrobků chráněných dílen, Beseda s krajským hejtmanem na aktuální otázky regionu Interaktivní 
stage a Hudební program (viz níže - harmonogram). 

Podobně jako tomu bylo v předcházejících ročnících i letos bude Festival 3+1 v Letovicích 
zajištěn více-zdrojovým financováním (granty, dotace, aj.). Dosavadními partnery TRIALOGU na 
realizaci projektu Festival 3+1 v Letovicích jsou: Nadace města Letovice pro rozvoj kultury a 
životního prostředí, APOS-Hotel Koupaliště, s.r.o., Fan –club „BOP Křetínka“, o.s., Jihomoravský 
kraj. Na organizaci a finančně se dále podílí Město Letovice a četní podnikatelé z regionu. 
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harmonogram - plánované programové bloky Festivalu 3+1 v Letovicích 2008: 

PROGRAM - bloky DATUM NÁPLŇ MÍSTO  
FILMOVÉ VEČERY Po 18 – 

Pá 22/8 
veřejná projekce filmů s důrazem na českou tvorbu; 
představení studentských snímků;  
beseda s tvůrci  

Letní kino,  
Sál Restaurace 
Na Koupališti  

VÝSTAVA 
 
 
 
 
 
PREZENTACE 
PROJEKTŮ  

Út 19 – 
So 23/8 
 
 
 
 
Pá 22 - 
So 23/8 

IV. ročník mezinárodní výstavy s tématem "Město-
místo pro člověka", 
vernisáž a beseda se zúčastněnými umělci,  
prezentace projektu mezinárodního kulturního 
dialogu Místo pro člověka,  
představení souvisejících studentských projektů  
Projekty mezinárodního kulturního dialogu s Afrikou,  
„Místo pro člověka“, mezinárodní projekt prevence 
násilí a šikany mezi dětmi „Silní bez násilí“ ad.  

Sál Restaurace 
Na Koupališti 
 
 
 
 
Koupaliště 

BUBENICKÉ  
WORKSHOPY 

Stř 20 – 
So 23/8 

IV. ročník letní bubenické školy – tři mezinárodní 
dílny, tentokrát zaměřené na rytmy a specifika hry na 
tyto bicí nástroje: cajon, bicí souprava, djembe 

ZUŠ Letovice, 
Koupaliště 

VÝTVARNÝ 
WORKSHOP 

St 20 –  
So 23/8 

představení fenoménu street-art, graffiti, veřejná 
prezentace z dílny, přednášky 

Skate- Park, 
Koupaliště 

SPORTOVNÍ 
WORKSHOPY 

St 20 – 
So 23/8 

Seminář hry petangue a minigolfu na místním hřišti 
pod profesionálním vedením mistrů republiky, turnaj 
v rámci sobotního programu 

Hřiště 
Koupaliště 

DIVADELNÍ 
WORKSHOPY 

St 20 – 
So 23/8 

Seminář herectví a loutkoherectví – tři dílny  KD Letovice, 
Koupaliště 

LETNÍ ŠKOLA 
TRIALOG 

St 20 – 
Pá 22/8 

Aktuální otázky neziskového sektoru,  
Představení aktivit, programů a projektů TRIALOGu 

Sál Restaurace 
Na Koupališti 

INTERAKTIVNÍ 
STAGE 

Út 19/8 – 
So 23/8  

Multimediální stan plný pohádek a představení pro 
děti, studentské filmy, videoklipy, kavárna… 

Koupaliště 

BESEDA  
S KRAJSKÝM 
HEJTMANEM 

Pá 22/8 Diskuse hejtmana Jihomoravského kraje Ing. 
Stanislava Juránka se starosty obcí mikroregionu 
Letovicko a dalšími zástupci tří sektorů občanské 
společnosti - neziskové organizace, veřejná správa, 
podnikatelé 

Sál Restaurace 
Na Koupališti  

VEŘEJNÁ 
PREZENTACE 
NEZISKOVÝCH 
ORGANIZACÍ 

So 23/8 široká veřejnost má možnost seznámit se s činnostmi 
různých neziskových organizací regionu (prezentační 
panely, ukázky a prodej výrobků chráněných dílen), 
prezentace na pódiu v rámci přestavby kapel – 
moderátor Aleš Juchelka 

Koupaliště 

ZÁBAVNÝ PROGRAM 
PRO DĚTI 

So 23/8 vystoupení kouzelníka, dětská tombola, soutěže s 
profesionálním klaunem, divadelní představení, 
zapojení dětí do produkce pohádek, atrakce - lanové 
aktivity, atd. 

Koupaliště 

DOPROVODNÝ 
PROGRAM 

So 23/8 vystoupení amatérských divadelních souborů, fire 
show, pouliční divadla a kapely 

Koupaliště, 
město 

HUDEBNÍ VEČER So 23/8 Hudební produkce cca 10 převážně českých kapel a 
interpretů, moderuje Aleš Juchelka 

Koupaliště 
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IV. budoucnost projektu Festival 3+1 

Projekt Festival 3+1 se po osmi letech realizací ve městě Letovice dostal do povědomí široké 
veřejnosti. Jednak mezi návštěvníky, jejichž počet se i navzdory omezené kapacity areálu rok co 
rok zvyšuje, ale také mezi odbornou veřejnost na poli sociální sféry a neziskového sektoru, pro 
kterou je každoročně nachystán vzdělávací program a diskusní fóra na aktuální téma. O 
Festivalu 3+1 v Letovicích se mluví také mezi bubeníky, kteří si pochvalují odbornost a 
individuální přístup renomovaných lektorů. Podle výpovědí hudebníků vystupujících v Letovicích, 
Festival 3+1 odolává četné konkurenci letních festivalů. Účinkující děkují za rodinnou atmosféru, 
profesionální přístup a zázemí, které nemá na festivalech tohoto regionálního rozměru v naší 
zemi obdobu. 

Kromě rozšiřování programů Festivalu 3+1 v Letovicích plánujeme projekt realizovat i v dalších 
městech České Republiky a přispět tak rozvoji aktivit občanské společnosti dalších regionů, 
podpořit aktivity neziskových organizací a pomoci rozvíjet komunikaci mezi nimi, samosprávou a 
drobnými podnikateli a firmami. Chceme podpořit kulturní počiny, které k danému regionu patří 
a nabídnout jejich veřejnou prezentaci a patřičnou mediální propagaci v televizi, rádiu i tisku.  

Hlavní pořadatel Festivalu 3+1 v Letovicích – občanské sdružení TRIALOG /Brněnský institut 
rozvoje občanské společnosti/ navázalo spolupráci s projekty: Místo pro člověka, Senegal Meets 
Prague, Grundtvig Learning Partnerships, Stark ohne Gewalt, ad. v zahraničí. (Německo, Itálie, 
Polsko, Slovensko, Maďarsko, Rakousko, Francie, Holandsko, Senegal). Festival 3+1 v Letovicích 
se stal součástí projektu EU Education, Audiovisual & Culture Executive Agency "Eurepean 
Hotspots". Zájem o tento projekt projevili zástupci mezinárodní asociace akreditované v rámci 
OSN "New Humanity". 

Myšlenka projektu Festival 3+1 bude prezentována zahraničním organizacím, se kterými bude 
následovně realizována mimo republiku. Na Festivalech 3+1 v České Republice bude zase těmto 
organizacím umožněna prezentace jejich aktivit.  

Festival 3+1 tak neztratí svoji komorní formu a nepřestane se soustřeďovat na aktuální 
problematiku dané komunity, a zároveň se otevře mezinárodnímu kulturnímu dialogu. 

Představování cizích kultur přispívá k posílení veřejného zájmu o kulturu vlastní. Vzájemnou 
prezentací kultur dochází k interakci mezi nimi a k jejich postupnému prolínání. Festival umožní 
pomoci v poznávání a respektu vlastních tradicích a tradicí jiných kultur. Díky realizaci 
workshopů, na kterých participují jak na straně lektorů, tak v řadách účastníků lidé různých 
kultur a národů, festival může pomoci rozvinout oboustrannou komunikaci, vzájemný respekt a 
také posílit národní vědomí.   

 

   
V. kontakt 

 
TRIALOG /Brněnský institut rozvoje občanské společnosti/ 
m a n j a n a, kulturní agentura 
kancelář: Colova 17, 616 00 Brno; sídlo: Orlí 20, 602 00 Brno   
tel.: +420 542 221 501, fax: +420 542 221 502  
IČ: 605 75 450; DIČ: CZ 605 75 450 
bankovní spojení: 27-6791420227/0100 
kontaktní osoba: Marie Kotková 
mobil: +420608931228; ICQ: 271-015-864; skype: manjana-agentura 
email: festival@trialog-brno.cz, manjana@trialog-brno.cz, kotkova@trialog-brno.cz 
web: www.triplusjedna.cz, www.trialog-brno.cz, www.manjana-agentura.cz 

 
 


