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ZÁKLADNÍ DATA SPOLEČNOSTI
Název:
ZAHRADA, o.p.s.
Společnost vznikla dne 10.11.2007 na základě usnesení Městského soudu v Praze č.j. [F131483/2007] a je zapsána v rejstříku obecně
prospěšných společností vedeném Městským soudem v Praze, oddíl O, vložka 523.
Sídlo:
Malenická 1784, Praha 4 – Chodov, PSČ 148 00
Spojení:
Tel: 774 321 105
e-mail: marie@zahradaops.cz
IČ: 281 62 919
DIČ: CZ 281 62 919
Právní forma:
obecně prospěšná společnost
Předmět činnosti:
Tvůrčí umělecké a zábavní činnosti
Doplňková činnost:
Hostinská činnost
Specializovaný maloobchd
Reklamní činnost a marketing
ZAKLADATELÉ SPOLEČNOSTI:
MgA. David Kašpar
MgA. Jiří Sulženko
MgA. Marie Zemanová
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ŘÍDÍCÍ ORGÁNY SPOLEČNOSTI
Správní rada je statutárním orgánem společnosti.
Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti.
Ředitel je výkonným a řídícím orgánem společnosti.
SPRÁVNÍ RADA
Předseda
MgA. Michal Lázňovský
Členové
Mgr. Petr Hájek
Mgr. Jakub Hrabovský
V roce 2010 zůstalo složení správní rady nezměněno.
Dne 19.12. 2010 skončilo funkční období členu a předsedovi správní rady MgA.Michalu Lázňovskému, který byl na návrh zakladatelů správní
radou opět zvolen a jmenávován na 3 roky.
DOZORČÍ RADA
Předseda
Mgr. BcA. Vojtěch Chloupek
Členové
MgA. Eliška Vinařová
MgA. Petr Prokop
V roce 2010 zůstalo složení dozorčí rady nezměněno.
Dne 19.12. 2010 skončilo funkční období členu a předsedovi dozorčí rady Mgr. BcA. Vojtěchu Chloupkovi, který byl na návrh zakladatelů
dozorčí radou opět zvolen a jmenávován na 3 roky.
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ŘEDITEL SPOLEČNOSTI
Správní rada jmenovala v roce 2007 ředitelkou společnosti
MgA. Marii Zemanovou, která je od 19.12. 2009 ve své funkci správní radou potvrzena na 3 roky.
ZAMĚSTNANCI
Zahrada, o.p.s. v roce 2010 nezaměstnávala nikoho v trvalém pracovním poměru.
S pracovníky byly uzavírány dohody o provedení práce nebo pracovali jako dobrovolníci.
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PŘEHLED ČINNOSTI ZAHRADA, O.P.S. V ROCE 2010
CIRQUEON
www.cirqueon.cz
CIRQUEON je zastřešující organizace pro podporu a rozvoj současného cirkusu v České republice.
Hlavní náplní asociace 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. Jejím dlouhodobým cílem je podpora a rozvoj současného (nového)
cirkusu v České republice.
Cirqueon je členem mezinárodní sítě Circostrada Network.
DLOUHODOBÉ CÍLE PROJEKTU:
- provoz centra pro podporu a rozvoj nového cirkusu
- podpora vzniku nových inscenačních projektů
- poskytování zkušebního zázemí uměleckým skupinám
- vzdělávání profesionálů v oblasti současných cirkusových technik
- výzkum a informační činnost
REALIZACE PROJEKTU CIRQUEON
1.
V únoru 2010 bylo v pronajatém industriálním prostoru na adrese Ctiradova 6, Praha 4 založeno a otevřeno veřejnosti Centrum pro nový
cirkus.
V prostoru je umístěna vybavená tělocvična (včetně šaten a sociálního zařízení), administrativní zázemí a informační centrum. Z Centra je
odbavován administrativní chod projektů, které Cirqueon organizuje. Dále zde probíhají pravidelné i jednorázové kurzy cirkusových technik pro
veřejnost i profesionály a k dispozici je tu knihovna shromažďující české i zahraniční publikace, články a DVD věnující se novém cirkusu.
2.
V období únor - červen 2010 byly vypsány kurzy cirkusových dovedností pro veřejnsot:
- kurz jevištní akrobacie
- kurz závěsné akrobacie
- kurz žonglování
- open stage pro žonglery
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Kapacita kurzů byla zcela naplněna.
3.
1. března realizoval Cirqueon první ze série multimediálních přednášek a projekcí o zásadních
momentech světového nového cirkusu - CIRKUS TADY A TEĎ, profil: NoFit State Cirkus (VB), večerem prováděl MgA. Ondřej Cihlář
4.
V srpnu Cirqueon ve spolupráci s festivalem Letní Letná realizoval letní cirkusové dílny a podílel se na organizaci cirkusové školky.
5.
V rámci festivalu Letní Letná Cirqueon uspořádal Open stage - prostor pro prezentaci začínajících umělců - akrobatů.
6.
Významným mezníkem na poli českého nového cirkusu byla realizace 1.konference zaměřené na nový cirkus - Cirkfórum 2010. Účastnili se jí
odborníci a profesionálové z celé ČR. Fóra se pak účastnil též významný zahraniční host - známý fracouzský režisér nového cirkusu - Daniel
Gulko.
7.
Od září byla rozšířena nabídka pravidelných kurzů v Centrum pro nový cirkus:
- Cirkusová školka pro nejmenší
- Cirkus ZKUS pro teenagery
- Pozemní a taneční akrobacie (pro velký zájem otevřena jako 2 kurzy)
- Žonglování
- Závěsná akrobacie pro profesionální herce
- Závěsná akrobacie pro začátečníky i pokročilé
Kapacita všech kurzů byla zcela naplněna.
8.
V průběhu roku tréningový prostor Centra pro nový cirkus využili též profesionální skupiny pro tréning a zkoušení vlastních projektů:
- Cirk La Putyka
- Cirkus Mlejn
- Decalage
- Bratři v tricku
9.
V neposlední řadě došlo k redesignu (ve smyslu nejen vzhledu, ale především funkčnosti) informačního webu www.cirqueon.cz, který se tak
stal prvním a jediným zpravodajským portálem pro informace v oblasti nového cirkusu v ČR i v zahraničí.
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10.
Součástí webu je též on-line databáze umělců, skupin či institucí působících v oblasti nového cirkusu. K dnešnímu dni čítá databáze údaje o
cca 50 subjektech.
11.
V mezinárodním kontextu dosáhl projekt Cirqueon nemalého posunu - byl zapojen do dalších setkání Circostrada network a utvořil partnerství s
významnými evropskými partnery:
- Kobenhagen Internacional Theatre (DK)
- Cirko - Centrum pro nový cirkus v Helsinkách (FI)
- Les Halles de Schaerbeek (BE)
- Trafo (HU)
- Mala scena performerska (HR)
- Festival Circa (FR)
- Associacion de circo Valenciano (ES)
- Hungarian Juggling Association (HU)
- The Invisible Circus (UK)
- Jonglier Katakomben gemeinnützige (DE)

MEZNÁRODNÍ SPOLUPRÁCE NA PROJEKTU CIRLE AROUND:
realizace dílen pod vedením mezinárodních lektorů:
intenzivní kurz závěsné akrobacie se specializací na vertikální lano pod vedením zahraničních lektorů Stéphanie NʼDuhirahe (Art school of
Geneva (EsBA), Switzerland, Ecole de cirque de Québec, Canada) a Morgane Widmer (Ecole supérieure des arts du cirque – E.S.A.C.)
kurz jevištní akrobacie pod vedením významného francouzského režiséra - Daniela Gulka
realizace mezinárodních rezidencí:
příprava francouzko-kanadského představení akrobatek Stéphanie NʼDuhirahe a Morgane Widmer
podpora vzniku Česko-španělského pohybového divadelního projektu "Očištění", který vznikl ve spolupráci škol Institut del Teatre v Barceloně
a DAMU v Praze
prezentace současného evropského cirkusu:
COMPAGNIE DES PIEDS PERCHES «foutaise»
Work in progress představení na vertikálních lanech švýcarské company
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podpora českého nového cirkusu v zahraničí:
V srpnu roku 2010 se zástupci ptojektu Cirqueon účastnili zasedání zasedání mezinárodní sítě pro nový cirkus - The Circostrada Network v
Belgické Hasseltu. Díky dlouholetým kontaktům se jim podařilo zástupce sítě přimět k organizaci setkání pro rok 2011 v Praze. Bude to setkání
více jak padesáti zástupců institucí či uměleckých skupin evropského nového cirkusu. Pro český nový cirkus bude toto setkání zásadní.
V průběhu roku se zástupci projektu Cirqueonu též účastnili několika pracovních setkání (Brusel, Berlin) a důležitá byla účast na mezinárodním
festivalu nového cirkusu - Cirko Auch, který patří k nejvýznamnějším festivalům cikusové Evropy.
vznik mezinárodních projektů:
V roce 2010 Cirqueon stal stalisoučástí mezinárodního projektu THE CIRCLE ARTS. Dalšími partnery tohoto projektu jsou:
- Kobenhagen Internacional Theatre (DK)
- Cirko - Centrum pro nový cirkus v Helsinkách (FI)
- Les Halles de Schaerbeek (BE)
- Trafo (HU)
- Mala scena performerska (HR)
- Festival Circa (FR)

SPOLUPRÁCE S INSTITUCEMI

FINANČNÍ PODPORA
Magistrát hlavního města Prahy
grant na realizaci dílen Nového Cirkusu
Ministerstvo kultury
grant na realizaci dílen Nového Cirkusu

KOPRODUKČNÍ PARTNEŘI
Kulturní Jižní Město, o.p.s – Zahrada KC
Poskytuje prostor kurzům Cirkusová školka a Žonglování
Festival Letní letná
Spolupráce na workshopech visuté hrazdy a Týnských kol
Divadelní ústav
podpora při etablování nového cirkusu jako svébytného divadelního žánru
Nová scéna Národního divadla
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UMakArt: You Make Art
Projekt UMakArt: You Make Art se stal během prvního roku fungování platformou propojující současné umění a mladé lidi v Praze a okolí.
Bylo uskutečněno 9 workshopů se současnými mladými umělci v alternativních galeriích a prostorech (A.M.180, NoD, Tranzit Display, Futura,
NTK, KC Zahrada, Blox v rámci festivalu Street for Art, budova bývalé prádelny v areálu Psychiatrické léčebny Bohnice).
Kromě plánovaných workshopů se UMakArt prezentoval také na studentských festivalech (Majáles, Majáles Underground, Okultění). Zde
proběhly workshopy na bázi "come and go", které trvaly celý den nebo odpoledne a jednotliví účastníci měli možnost reagovat na tvorbu těch
před nimi. Tyto akce zároveň sloužily k propagaci projektu.
Na přípravě každého workshopu pracoval vždy umělec spolu s jednou členkou UMakArt týmu jako lektorkou. Jana Babincová a Karina Kottová
konzultovaly koncepce workshopů a zajišťovaly celkovou metodologii a management projektu. Společně připravovali koncepci workshopu,
umělec především co se týče obsahu, lektorka pomáhala utvořit harmonogram akce, zapojit prvky neformálního vzdělávání. Každý workshop
měl tedy svůj vlastní charakter, v závislosti na daném umělci i spolupráci s lektorkou, nicméně během každého workshopu byla v průvodním
rozhovoru a projekci představena dosavadní tvorba umělce nebo umělecké skupiny a následovala interaktivní část, kdy měli účastníci možnost
si pod vedením umělce vyzkoušet určitou techniku, přístup k tvorbě. Každý workshop byl směrován k určitému tématu, například umění a
hudba, politicky angažované umění, street art apod. (Podrobně k metodologii a přípravě jednotlivých workshopů viz. přiložená Koncepce
přípravy workshopů).
Harmonogram aktivit:
27.2.2010 Workshop s Anežkou Hoškovou v A.M.180
20.3.2010 Workshop s Vasilem Artamonovem a Matyášem Chocholou v Galerii NoD
22.4.2010 UMakArt v rámci Majáles Underground
24.4.2010 Workshop s Matějem Smetanou v Centru současného umění Futura
27.4.2010 UMakArt na festivalu Okultění
30.4. UMakArt na pražském Majálesu (stánek v rámci studentských iniciativ, prezentace projektu a drobný workshop)
15.5.2010 Workshop se skupinou Ládví v rámci festivalu Street for Art
5.6.2010 Workshop s Akkamiau v KC Zahrada
18.9.2010 Workshop s Mutantem v rámci festivalu Babí léto v Bohnicích
16.10.2010 Workshop s Milanem Mikuláštíkem v Galerii NTK
13.11.2010 Workshop s Jakubem Hoškem v A.M.180
4.12.2010 Workshop s Lenkou Kočišovou v Tranzit Display
11.12.2010 UMakArt Afterparty

9

Každého workshopu se účastnilo průměrně 20 mladých lidí, od teenagerů až po vysokoškolské studenty a občasně i dospělí. Někteří z nich
navštěvovali workshopy opakovaně. Celkově odhadujeme, že sérii workshopů navštívilo 200 mladých lidí. Navíc UMakArt oslovil několik set
studentů skrze propagaci na festivalech - Majáles a Okultění.
Věříme, že i když někdo navštívil jen jeden z workshopů, získal zajímavou interaktivní zkušenost se současnou uměleckou scénou: mladým
umělcem a místem, kam by možná jinak nezavítal. Doufáme, že tito lidé, a především pravidelní účastníci našich akcí se budou o současné
umění a alternativní galerie dále zajímat a že jim workshop pomohl překonat určitý ostych, který tu často panuje - měli možnost vidět, že
umělec je zajímavý mladý člověk, se kterým mohou diskutovat a tvořit a že v alternativních galeriích probíhají zajímavé výstavy a akce.

OSTRAVA 2015
Zahrada, o.p.s. byla přizvána jako partner do přípravného týmu kandidatury města Ostravy na Evropské město kultury v roce 2015. Náš tým se
podílel na tvorbě programové náplně. Bohužel nakonec nebyla Ostrava ke kandidatuře vybrána a spolupráce tak byla ukončena.

BOHNICKÁ LÉČEBNA
Vzhledem k dlouholetému působení v oblasti organizace kulturních akcí, uplatnila Zharada, o.p.s. své zkušenosti a úspěšně se zúčastnila
výběrového řízení na vybavení divadelního prostoru v Psychiatrické léčebně v Praze Bohnicích. Na základě toho pomohla vybavit místní
divadlo dekoracemi a kostýmy.

VZDĚLÁVÁNÍ - ADVICE
Díky společnosti Median, s.r.o., která oslovila Zahradu, o.p.s. s nabídkou finančního daru určeného na vzdělávání pracovníků v oblasti
neziskových organizací, uspořádala Zahrada, o.p.s. několik seminářů a workshopů pro spolupracující lektory Cirqueonu a organizátory
společnosti. Kurzy a semináře byly zaměřeny na práci lektorů s kurzisty (především dětmi a mládeží) s důrazem na pedagogickou a
psychosociální problematiku při výuce cirkusových technik. Dále proběhly prezentace pro organizátory na téma psychologie potenciálních
kurzistů a způsoby jednání s potenciálnimí sponzory.
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STATISTIKA SPOLEČNOSTI ZA ROK 2010
WORKSHOPY
Počet uspořádaných lekcí: 206 lekcí
Z toho:
188 v rámci pravidelných kurzů
6 víkendových pro profesionály
5 otevřených dílen (v rámci veřejných akcí)
12 výtvarných v rámci UMakArt
Celkový počet všech účastníků workshopů : 724 lidí
Z toho:
127 pravidelní návštěvníci kurzů
57 profesionální umělci na celodenních dílnách
přibližně 300 návštěvníků veřejných workshopů
přibližně 240 účastníků projektu UMakArt

11

FINANČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ZA ROK 2010
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KOMENTÁŘ K FINANČNÍ ZPRÁVĚ
ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI
Účetní závěrka byla sestavena ke dni 31. 12. 2010.
Účetním obdobím je kalendářní rok.

MAJETEK SPOLEČNOSTI
Společnost k 31.12. 2010 nevlastní žádný dlouhodobý hmotný ani nehmotný majetek.

A. NÁKLADY
Celkové náklady Zahrada, o. p. s. v roce 2010 činily 2 365 tis. Kč.
A. I. Spotřebované nákupy celkem
Hlavní činnost
Spotřebované nákupy v hlavní činnosti v celkové výši 494 tis. Kč byly tvořeny nákupem materiálu, kancelářských potřeb a energiemi.
1) materiál na výrobu dekorací k inscenacím, kostýmy, rekvizity, cirkusové náčiní a pod 455 tis. Kč
2) kancelářské potřeby 18 tis. Kč
3) energie 21 tis. Kč
Hospodářská činnost
Spotřebované nákupy v hospodářské činnosti v celkové výši 261 tis. Kč byly tvořeny náklady kavárny (nákupy na přípravy rautů a občerstvení
na objednávku) a nákupy zboží (materiál na reklamní odznaky a žonglovací potřeby).
1) nákupy zboží pro rauty 245 tis. Kč
2) nákup materiálu provoz rauty 16 tis. Kč
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A. II. Služby celkem
Hlavní činnost
Služby dosáhly v hlavní činnosti celkové výše 1 326 tis. Kč
Výše nákladů za služby vyplývají z projektového způsobu práce naší organizace. V případě Zahrady, o.p.s. nelze hovořit pouze o jednotlivých
inscenacích, ale o různých uměleckých projektech. Výše nákladů je odrazem umělecké různorodosti projektů, vysoké finanční náročnosti
jednotlivých projektů vzhledem k velkému procentuálnímu zastoupení mezinárodních projektů a absenci stálých zaměstnanců (nutná
spolupráce s větším počtem kvalitních externích pracovníků - umělců a firem).
Honoráře 542 tis Kč
Jedná se o náklady na honoráře umělců, kteří se podíleli na jednotlivých uměleckých projektech.

Nájemné 236 tis. Kč
Náklady na nájemné v prostorách využívaných Zahradou o.p.s. a prostorách pronajatých na realizaci jednotlivých projektů.

Produkční služby 224 tis. Kč
Náklady na přípravu a koordinaci jednotlivých projektů.
Technické zajištění akcí 23 tis. Kč
Tisk, grafika, inzerce 121 tis. Kč
Náklady na grafické návrhy propagačních materiálů informující o akcích Zahrada o.p.s. (plakáty, letáky, programy, pozvánky a prezentace)
jejich tisk a distribuci.
Výkony spojů 21 tis. Kč
Náklady na telekomunikační poplatky (provoz webové domény) a poštovné.
Ostatní služby 159 tis. Kč
Položka zahrnuje náklady na služby výše neuvedené. Většina těchto nákladů je součástí nákladů na umělecké projekty, zbytek souvisí
s provozem a správou společnosti.
Hospodářská činnost
Služby dosáhly v hospodářské činnosti celkové výše 190 tis. Kč
Jedná se o náklady na odvoz odpadu spojeným s provozem rautů, opravy a servis zařízení (výčepní pípa, lednice, a pod.), cateringové služby
a pod.
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A. III. Osobní náklady celkem
Osobní náklady se týkaly pouze hlavní činnosti. V celkové výši 78 tis. Kč byly tvořeny dohodami o provedení práce. Vzhledem k velikosti
společnosti a způsobu jejího ”projektového” provozu nemá společnost žádné stálé zaměstnance, ale pouze najímá externí spolupracovníky na
realizaci jednotlivých úkolů. Převážně se jedná o technické pracovníky a administrativu.

A. IV. Daně a poplatky
V roce 2010 nevznikla společnosti daňová povinnost v oblasti daní z příjmů právnických osob a tudíž nebudou v následujícím období (2010)
hrazeny ani zálohy na tuto daň.
Daňové odvody za pracovníky (za dohody mimo pracovní poměr) byly odváděny v průběhu zdaňovacího období a bylo provedeno vyúčtování
jak záloh na daň ze závislé činnosti, tak i daně vybírané srážkou.

A. V. Ostatní náklady
Ostatní náklady v celkové výši 16 tis. Kč jsou tvořeny náklady na bankovní a jiné správní poplatky, případné kurzové ztráty.
Hlavní činnost
Ostatní náklady dosáhly v hlavní činnosti celkové výše 15tis. Kč
Hospodářská činnost
Ostatní náklady dosáhly v hospodářské činnosti celkové výše 1 tis. Kč
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B. VÝNOSY
Celkové výnosy Zahrada, o. p. s. na rok 2010 činily 2 535 tis. Kč.
B. I. Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem
Hlavní činnost
Vlastní výnosy v hlavní činnosti v celkové výši 1 358 tis. Kč byly tvořeny příjmy ze školného z kurzů a workshopů a příjmy z organizace dalších
kulturních aktivit
1) školné 932 tis. Kč
2) další aktivity 426 tis. Kč
Hospodářská činnost
Vlastní výnosy v hospodářské činnosti v celkové výši 593 tis. Kč byly tvořeny z příjmů z příprav rautů a občerstvení na objednávku
1) příjmy z prodeje zboží a služeb 593 tis. Kč

B. VI. Přijaté příspěvky celkem
Přijaté příspěvky v celkové výši 70 tis. Kč byly tvořeny příspěvky na projekty
1) Median, s.r.o. na projekt Advice ve výši 70 tis. Kč

B. VII. Provozní dotace celkem
Provozní dotace v celkové výši 514 tis. Kč byla tvořena granty a dotacemi od Hl. m. Prahy a Ministerstva Kultury
1) Hl. m. Praha na projekt Circle Around ve výši 180 tis. Kč
2) MKČR na projekt Cirqueon 2010 ve výši 140 tis. Kč
3) Národní institut dětí a mládeže - grant EU na iniciativy mládeže ve výši 114 tis. Kč (zbytek dotace ve výši 38 tis. Kč byl uhrazen po
řádném vyúčtování v roce 2011)
4) Nadace T-Mobile na projekt Zahradní piknik aneb umění hodovat ve výši 79 tis. Kč (projekt bude realizován až v roce 201

V Praze dne: 15. 4. 2011
MgA. Marie Zemanová v. r., ředitelka společnosti
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