Výroční zpráva
Nepřijatelní, o.s.
rok 2010

vypracovali:

BcA. Petr Smyczek, člen představenstva
Ing. Jana Bezemková, předsedkyně představenstva

Základní informace o občanském sdružení
Občanské sdružení Nepřijatelní je seskupením kreativních osobností z nejrůznějších oborů
a škol.
Nepřijatelní si dali za cíl podporu amatérských umělců, neúspěšných adeptů na studium
uměleckých škol a jejich studentů či absolventů za účelem jejich dalšího uměleckého rozvoje.
Příprava, organizace a podpora jejich neprofesionálních divadelních, hudebních, tanečních,
výtvarných a jiných kulturních projektů a veřejných vystoupení (divadelní představení,
koncerty, vernisáže, výstavy atd.).

Adresa sdružení:

Na Okraji 1318/3, Praha 6, 16200

Telefon:

Petr Smyczek, 737617087

Email:

petr.smyczek@gmail.com

IČO:

22690158

Datum a místo registrace

17.12.2007, VS/1-1/69.793/07-R

Bankovní spojení

Raiffeisen Bank 4064064001/5500

Statutární orgán:

představenstvo Nepřijatelní, o.s.
předseda představenstva:

BcA. Petr Smyczek

členové představenstva:

Bc.A Petr Smyczek
Jan Donáth
Ing. Jana Bezemková

V roce 2010 proběhla nová volba vedení představenstva – zvoleni Ing. Jana Bezemková, BcA. Petr Smyczek a
Jan Donáth. Představenstvo ze svých řád určilo nového předsedu představenstva Ing. Janu Bezemkovou (viz.
přiložený zápis z VH z 2.12. 2010 a jednání představenstva 6.12. 2010). Valnou hromadou byl zvolen účetní
sdružení (Pavel Krajíček), finanční revizor (Ivana Dvorská). Byly schváleny projekty na sezónu 2010/2011.
Stejně tak byl na VH 2.12. schválen návrh konceptu nových stanov sdružení, schválení jejich finální podoby
bude projednáno na VH na začátku příštího roku.
V roce 2010 soubor zkoušel a působil ve sklepním prostoru Harold (Charkovská 15) v době od ledna do
června. V průběhu listopadu jsme se přestěhoval do rekonstruované Klubovny v Dejvicích. S pravidelným
zkoušením a hraním se zde počítá od ledna 2011.

Seznam realizovaných projektů v roce 2010
Nové projekty:
Dámská šatna

(premiéra 26.2. 2010 )

Projekty realizované v minulé sezóně, zůstávající na repertoáru:
Jak je důležité míti šerifa (premiéra 4.4. 2009)
Projekty s nimiž se počítá v sezóně 2010/2011 – schválené na
začátku sezóny:
Bernarde Slade: Každý rok ve stejnou dobu (režie Petr Smyczek)
Viliam Klimáček: Dealeři (režie Jiří Sádek)
Literární dílny (produkce Eva Burachovičová, Barbora Latečková) –
čeká se na výsledek podaného grantového řízení, bude upřesněno
v březnu 2011.
Jasmina Reza: Bůh masakru (režie Jan Vejnar)

Jak je důležité míti šerifa
Premiéra 4.4. 2009 v Klubu Klamovka
Celkový počet odehraných představení v roce 2010: 2
Celkový přehled nákladů za rok 2010: 7500 Kč
Celkový přehled příjmů za rok 2010: 8300 Kč.
Seznam míst, kde se inscenace hrála:
Divadlo Na Prádle (únor 2010)
Freezefest, Milovice (září 2010)
Herecké obsazení:
Členové sdružení:
Mikuláš Outrata
Eva Burachovičová
Jana Benešová
Pavel Krajíček
Jan Donáth
Lucie Fulinová
Kateřiina Stuparičová
Hosté:
Eva Čermáková
Jakub Horáček
Marek Malý

Anotace inscenace
Na starý dobrý divoký Západ přijíždí z Chicaga pistolník Jason McCullogh a protože nemá práci,
vezme místo šerifa v zapadlém městečku. Začne zavádět nové, trochu nečekané pořádky, udělá svého
zástupce z posledního městského otrapy, a zatkne pro vraždu jednoho z pistolnických synů. Odplata na
sebe nenechá dlouho čekat…

Dámská šatna
Premiéra 26.2. 2010 v prostoru HarOLD
Celkový počet odehraných představení v roce 2010: 9
Celkový přehled nákladů za rok 2010: 12741 Kč
Celkový přehled příjmů za rok 2010: 9040 Kč.

Seznam míst, kde se inscenace hrála:










26.2. 2010 – Harold, 20.00
(Charkovská 385/15, Praha 10 – Vršovice)
12.3.2010 – A Studio Rubín, 19:30
(Malostranské nám. 9, 118 00 Praha)
9.4.2010 – Harold, 20:00
(Charkovská 385/15, Praha 10 – Vršovice)
19.5.2010 – Harold, 20:00
(Charkovská 385/15, Praha 10 – Vršovice)
2.6.2010 – Harold, 20:00
(Charkovská 385/15, Praha 10 – Vršovice)
16.6.2010 – Harold, 20:00
(Charkovská 385/15, Praha 10 – Vršovice)
22.6. 2010 – Klubovna,
(Generála Píky, 244/1, Praha 6 – Dejvice)
3.12. 2010 – Divadlo Kámen
6.12. 2010 – Brno,

Herecké obsazení:
Členové sdružení:
Eva Burachovičová
Jana Benešová
Lucie Fulinová
Kateřiina Stuparičová
Režie: Jan Vejnar (j.h.)
Scéna: Jiří Sádek
Kostýmy: Lucie Štolcová

Anotace inscenace:

Dámská šatna malého oblastního divadla jako svědek osudů čtyř hereček. Téměř každý
den se zde setkávají a kromě toho, že spolu hrají na jevišti, sdílejí své každodenní „ženské“
problémy. Zkušená Líza jako sebejistá herečka, pyšnící se zašlou slávou své dětské role,

trochu ztracená a odevzdaná Truda, ambiciózní nezkušená Klára toužící po záři reflektorů a
krásná a naivní Marie hledající romantickou lásku.
Ještě nikdy jste neměli šanci dozvědět se o ženách tolik během jednoho představení!
Na Dámskou šatnu byl podán grant, jehož cílem bylo uspořádat turné s inscenací po ústavech
pro ženy. Na jaře 2010 nebyl projekt grantovými komisemi schválen, ale podařilo se ho získat
na rok 2011 – bude upřesněno v roce 2011.

Rekapitulace účetní závěrky za rok 2010

Daňové přiznání podáno
Výsledek účetnictví za rok 2010 (k 31.12. 2010 – na základě účetní porady a vypracování
daňové uzávěrky a daňového přiznání dne 19.3. 2011)
Zůstatek na účtu:

963 Kč

Zůstatek v pokladně

4017 Kč

Půjčka od členů:

17. 000 Kč

V roce 2010 přijaty granty ve výši

20. 000 Kč

Výnosy z hlavní činnosti

22. 000 Kč

(granty, příspěvky a tržby)
Náklady z hlavní činnosti

38. 000 Kč

Hospodaření skončilo ziskem

4. 000 Kč

