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1. ZÁKLADNÍ INFORMACE
ZAHRADA, o.p.s.
Mukařov, Příčná 11
okres Praha – východ
PSČ 251 62

2. STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE
Správní rada :
MgA. Michal Lázňovský,
Mgr. Petr Hájek,
Mgr. Jakub Hrabovský
Organizaci zastupují vždy alespoň 2 členové správní rady.
K jednání za organizaci je správní radou zplnomocněna ředitelka Marie Zemanová.

3. CELKOVÝ POČET ZAMĚSTNANCŮ
hlavní pracovní poměr: 0
vedlejší pracovní poměr: 0
dohoda o pracovní činnosti: 0
dohoda o provedení práce: 0

4. ÚVODEM
Společnost byla založena na základě zakládací smlouvy ze dne 15.6.2007 a vznikla 10.11.2007 na
základě usnesení Městského soudu v Praze.
Vzhledem k velmi krátké době své existence zatím v roce 2007 nevyvinula Zahrada o.p.s žádnou
významnou samostatnou aktivitu. Od svého vzniku prostřednictvím zakladatelů, úzce spoluprcuje
s obecně prospěšnou společností Kulturní Jižní Město. David Kašpar, Jiří Sulženko a Marie Zemanová
tak jménem Zahrada o.p.s. spolupřipravují program v kulturním centru zahradaKC, Malenická 1784,
Praha 11 (středisko Kulturní Jižní Město o.p.s.).

5. ZÁKLADNÍ PROGRAMOVÉ SCHÉMA
Jako spoluorganizátor je ZAHRADA, o.p.s. I spoluautorem základní programové koncepce, kterou
pomáhá v zahradaKC naplňovat. Jedním z cílů Zahrada o.p.s. je tak spoluvytvářet živé centrum
kulturního a společenského dění v nejrůznějších oblastech kultry a umění. Základní snahou je též
expandovat přímo do veřejného prostoru tak, aby byly kulturní aktivity co nejvíce přiblíženy nejširší
veřejnosti. Cílovými skupinami jsou podle povahy jednotlivých pořádaných akcí děti, mladiství,
dospělí I senioři.
V rámci spolupráce s Kulturní Jižní o.p.s. organizuje Zahrada o.p.s.:
- výtvarné dílny,
- koncerty
- divadelní představení
- jednorázové sociálně-kulturní projekty (Mikulášský průvod, Vánoční trhy, Slavnostní otevření
dětského hřiště

6. VLASTNÍ PROJEKTY
Kromě kontinuálního působení v produkci zahradaKC, zakládá a rozvíjí Zharada o.p.s. I vlastní
projekty mající za cíl rozvoj nejrůznějších společensko-kulturních aktivit.
Prvním samostatně plánovaným projektem je asociace pro rozvoj nového cirkusu v ČR „Cirqeon“.

CIRQUEON
Asociace pro rozvoj a podporu nového cirkusu v České republice
OBSAH PROJEKTU:
CIRQUEON je centrem pro podporu a rozvoj současného cirkusu a streetového umění v České
republice. Hlavní náplní projektu je poskytování informací o domácím i evropském dění na poli
současného cirkusu, podpora projektů nové cirkusové vlny vznikající v České republice a rozvoj
cirusových dovedností mládeže. Cirqueon si rovněž klade za cíl iniciovat vznik nových projektů a
vychovávat novou generaci budoucích umělců – artistů.
CÍLE PROJEKTU
zřízení internetového informačního serveru
výuka současných cirkusových technik (žonglování, eqilibristika, atp.)
podpora současného cirkusu v České republice

7. FUNDRAISING
Tým Zahrada o.p.s. aktivně získává finanční prostředky na projekty plánované v roce 2008
- účastí v grantových řízeních
(Hlavní město Praha, Ministerstvo kultury ČR, Městská část Praha 11)
- žádostmi u nadací a nadačních fondů (Nadace Vodafone ČR)
- žádostmi o sponzoring a mediální partnerství
Řady grantových řízení se ZahradaKC zatím účastnit nemůže vzhledem k tomu, že nesplňuje
podmínku alespoň 1 rok existence a činnosti. Týká se to zejména zahraničních dotačních řízení.

8. HOSPODAŘENÍ
Zahrada, o.p.s nevykazovala v roce 2007 žádnou hospodářskou činnost.

9. ZÁVĚR
Celkově můžeme rok 2007 jen těžko hodnotit či bilancovat. Jedná se o rok, kdy organizace naplnila
formální stránku svého založení a vzniku. Avšak přes to, že Zahrada o.p.s. zatím něměla během
měsíce a půl své existence šanci plně rozvinout svou činnost, podařilo se získat finanční
prostředky na realizaci plánovaných projektů, které budou díky tomu v roce 2008 realizovány.

V Praze, dne 15. února 2008.

