Výroční zpráva
Nepřijatelní, o.s.
rok 2011

vypracovali:

Ing. Jana Bezemková, jednatelka
Mgr. Eva Burachovičová, členka sdružení

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:

776758341

Email:

jana.bezemkova@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:

Ing. Jana Bezemková

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 řad určilo nového předsedu představenstva Ing. Janu
Bezemkovou (viz. Výroční zpráva z roku 2010).
V roce 2011 soubor zkoušel a působil v kulturním centru Klubovna v Dejvicích (ul. Generála Píky) a
hostoval i na jiných scénách.

Seznam realizovaných projektů v roce 2011
Nové projekty:
Dealeři

(premiéra 22.3.2011 )

Každý rok ve stejnou dobu (premiéra 19.4.2011)
Turné Dámská šatna (leden – červenec 2011)
Literární dílny (produkce Eva Burachovičová, Barbora Latečková) –
říjen 2011.

Projekty realizované v minulé sezóně, zůstávající na repertoáru:
Dámská šatna (premiéra 26.2. 2010 )

Projekty s nimiž se počítá v sezóně 2011/2012 – schválené na
začátku sezóny:
Neil LaBute: Tlustý prase (režie Ondřej Stluka)
Jasmina Reza: Bůh masakru (režie Petr Smyczek)

Dámská šatna, turné Dámská šatna
Premiéra 26.2. 2010 v prostoru HarOLD
Herecké obsazení:
Členové sdružení:
Eva Burachovičová
Jana Benešová
Lucie Fulinová
Kateřina Stuparičová
Hosté:

Eva Čermáková (alternace s Lucií Fulínovou)
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!
Celkový počet odehraných představení v roce 2011: 13 (z toho 10 v rámci charitativního turné)
V roce 2011 jsme získali grant od nadace Vodafone z programu Vpohybu. Závěrečná zpráva
včetně detailního vyúčtování je přílohou tohoto dokumentu.
Finanční podpora:
Program Vpohybu Nadace Vodafone................................................................38 000 Kč
Uspořádali jsme deset představení, na některých bylo přibližně deset klientek, na většině okolo 15
a největší auditorium bylo v ženské věznici ve Světlé nad Sázavou, kde se sešlo více než 80 žen.
Celkem tedy projekt zhlédlo přibližně 350 lidí. Organizační tým, tedy účinkující, přednášející a
technici představení, tvořilo přibližně 15 osob. Nepřímo projekt zasáhl též posluchače rozhlasového
pořadu, v němž jsme projekt prezentovali, zároveň se dotkl čtenářů našich a partnerských webových
stránek a v neposlední řadě také rodin a blízkých všech, kdo se do projektu aktivně zapojili.

Projekt Dámská šatna spočíval v realizaci turné po organizacích a zařízeních pro ženy. Celkem se
uskutečnilo 10 představení spojených s přenáškou.
Hlavních přínosů projektu bylo hned několik:
a) Netradiční pojetí – koncept turné v sobě zahrnoval nejen představení, ale také odbornou
přednášku (řízenou diskusi) na téma, které bylo pro klientky dané organizace/zařízení vhodné.
b) Dalším přínosem bylo, že jsme navštívili zejména klientky organizací, které se nacházejí v určité
sociální izolaci (věznice, azylový dům, terapeutická komunita, etc…) a bylo pro ně velkým osvěžením
se na chvíli odtrhnout od běžné reality daného prostředí a moci shlédnout přednášku a představení.
c) Témata, na něž byla zaměřena přednáška, byla poměrně intimní (domácí násilí, vyrovnávání se s
onkologickým onemocněním, sexuální prevence, etc...) a dala možnost klientkám dozvědět se k nim
bližší informace a zeptat se na otázky, které se jich bezprostředně týkají.
Níže přikládáme přehled navštívených míst a přednášek:
1) 12.3.2011 – klientky mateřských center při organizaci Člověk v tísni (klientky ze sociálně slabších či
vyloučených lokalit, zejména Neratovice a Kladno). Přednáška na téma základní preventivní a
hygienická péče
– přednášela Jana Lukeš (Rozkoš bez Rizika).
2) 9.4.2011 – představení v Domově pro seniory Elišky Purkyňové, Praha 6 (zejména domov pro ženy)
Bohužel po domluvě s vedením Domova jsme se domluvili, že program i s přednáškou by byl pro
klientky příliš dlouhý a uskutečnilo se tedy pouze představení.
3) 9.4.2011 – představení v ženské Věznici Světlá nad Sázavou. Přednáška na téma sexuální prevence
–přednášela PhDr. Hana Malinová (Rozkoš bez Rizika).
4) 18.4.2011 – představení pro klientky sdružení ALEN – ženy s onkologickým onemocněním.
Přednáška o vyrovnávání se a životem s onemocněním – přednášel Mgr. Jeroným Klimeš, PhD.
(psycholog).
5) 22.5.2011 – představení v Domově seniorů v Panenských Břežanech. Povídání o životě a
vyrovnávání se se stářím – Květa Fialová (herečka).
6) 11.6.2011 – představení v Azylovém domě sv. Zdislavy v Plzni. Přednášku o domácím násilí
přednesla Petra Hamerníková (Rozkoš bez Rizika).
7) 23.6.2011 – představení v Azylovém domě ve Vlašimi. Přednášku klientky nechtěly (dle jejich
vyjádření mají údajně přednášek dostatek), nicméně velmi uvítaly návštěvu kadeřnice – Adéla
Hrabětová a kosmetičky Lenka Hrabětová, které během hodiny poradily klientkám s péčí o zevnějšek
a zodpověděly všechny otázky.
8) 16.7.2011 – představení v terapeutické komunitě Sananim v Karlově u Čimelic. Přednášku na téma
domácí násilí a sexuální prevence přednesla Milena Mutlová (Rozkoš bez Rizika).

9) 18.7.2011 – představení v Azylovém domě sv. Ludmily v Horních Mokrovratech. Místo přednášky
byla opět více žádaná návštěva kadeřnice a kosmetičky. Zároveň jsme program doplnily o malý bazar
oblečení,který klientky velice ocenily.
10) 26.7.2011 – představení pro klientky organizace Alma femina (centrum následné péče pro ženy –
alkoholičky). Přednášku o domácím násilí přednesla Mgr. Petra Hamerníková (Rozkoš bez Rizika).

Další představení v roce 2011 – mimo turné:
•

25.10.2011– Klubovna, (Generála Píky, 244/1, Praha 6 – Dejvice)

•

8.11.2011 – Unitaria; (Annenská 5, Praha 1)

•

12.3.2011 - Sokol Nový Hradec Králové (Husova 87, 500 08 Hradec Králové 8)

Dealeři
Premiéra 22.3. 2011 v Klubu Klubovna
Celkový počet odehraných představení v roce 2011: 7
Seznam míst, kde se inscenace hrála:
Klubovna, (Generála Píky, 244/1, Praha 6 – Dejvice)
Divadlo v Celetné,( Celetná 595/17, Praha 1)

Termíny představení v roce 2011:
22.3. 2011 – Klubovna, (Generála Píky, 244/1, Praha 6 – Dejvice)
3.5.2011 – Klubovna, (Generála Píky, 244/1, Praha 6 – Dejvice)
24.5. 2011 – Klubovna, (Generála Píky, 244/1, Praha 6 – Dejvice)
14.6.2011 – Klubovna, (Generála Píky, 244/1, Praha 6 – Dejvice)
19.9.2011 – Klubovna, (Generála Píky, 244/1, Praha 6 – Dejvice)
28.10.2011 – festival studenstkých divadel v divadle v Celetné (Divadlo v Celetné, Celetná 595/17,
Praha 1)
15.11.2011 – Klubovna, (Generála Píky, 244/1, Praha 6 – Dejvice)

Herecké obsazení:
Členové sdružení:
Mikuláš Outrata
Eva Burachovičová
Jana Benešová
Jan Donáth
Lucie Fulinová
Hosté:
Petra Balá (alternace s Evou Burachovičovou)
Anotace inscenace

Text současného a velmi úspěšného slovenského autora o tom, že v dnešní době je vše na prodej
a vše se dá prodat, vzniká v nastudování Jiřího Sádka, toho času studenta režie na FAMO v Písku.
V mozaice čtyř bizarních osudů, podávaných s místy velmi černým humorem se představí Jan Donáth,
Pavel Krajíček nebo Mikuláš Outrata, Jana Bezemková, Eva Burachovičová a Lucie Fulínová.
Inscenaci uvádíme s laskavým svolením autora.

Každý rok ve stejnou dobu
Premiéra 19.4. 2011 v Klubu Klubovna
Celkový počet odehraných představení v roce 2011: 5
Seznam míst, kde se inscenace hrála:
•

Klubovna, (Generála Píky, 244/1, Praha 6 – Dejvice)

Termíny představení v roce 2011:
• 19.4. 2011 – Klubovna, (Generála Píky, 244/1, Praha 6 – Dejvice)
• 17.5.2011 – Klubovna, (Generála Píky, 244/1, Praha 6 – Dejvice)
• 16.6. 2011 – Klubovna, (Generála Píky, 244/1, Praha 6 – Dejvice)
• 4.10.2011 – Klubovna, (Generála Píky, 244/1, Praha 6 – Dejvice)
• 25.10.2011 – Klubovna, (Generála Píky, 244/1, Praha 6 – Dejvice)
Herecké obsazení:
Členové sdružení:
Kateřina Stuparičová
Hosté:
Jakub Horáček
Anotace inscenace
Hra Bernarda Slada, kterou můžete znát i ze stejnojmenného filmu s Alanem Aldou, v níž se scházejí
milenci George a Doris (on ženatý, ona vdaná) vždy jednou za rok na tomtéž místě v průběhu
pětadvaceti let 20. století a řeší nejen svůj vztah, ale i situaci ve svých rodinách a v americké
společnosti v době Studené války. V režii Petra Smyczka se v brilantní komedii o tom, že i ne úplně
standardní vztah a nevěra může být léčivá představí Jakub Horáček a Kateřina Stuparičová
Autorská práva zastupují: Dilia, divadelní, literární a audiovizuální agentura, Krátkého 1, Praha 9.

Literární dílny
Realizace prvního a druhého setkání:
4.-6.11.2011 – Svatý Jan pod Skalou, Jezuitská kolej – úvodní seminář
13.12.2012 – další setkání účastníků, kavárna Příčný řez, Příčná 668/3 110 00 Praha
Formulář vyúčtování grantu společně se zhodnocením projektu je přílohou této zprávy.
Finanční podpora:
Program Prioritní akce, periodika, sborníky, akce – grant MKČR...................................20 000 Kč
Smlouva o reklamě Kanzelsberger, a.s..................................................................................15 000 Kč
Účastnické, konferenční poplatky...........................................................................................16400,Celkové náklady na akci .........................................................................................................50 329 Kč
Koordinátoři projektu:
Členové sdružení:
Eva Burachovičová
Hosté:
Barbora Latečková
Projekt na vytvoření platformy pro setkávání mladých literátů. Projekt byl podpořen MKČR a
sponzorský dar dalo také knihkupectví Kanzelsberger.
Ve dnech 4. – 6. 11. 2011 se ve Sv. Janu pod Skalou uskutečnilo první setkání v rámci projektu
Literárních dílen. Téměř dvacítka mladých amatérských tvůrců si pod lektorským vedením výrazných
osobností české literatury vyzkoušela metody tvůrčího psaní a dostala zpětnou vazbu na svou tvorbu.
Cílem Literárních dílen je vytvoření platformy amatérských a profesionálních autorů a diskuze o
literatuře a tvůrčích postupech obecně po vzoru německých „Autorenschule“.
Lektorského vedení ve Sv. Janu se ujali: Radka Denemarková, Ondřej Buddeus, Jonáš Hájek a
David Zábranský. Účastníci zahajovacího víkendu se rozdělili do 2 skupin, tzv. prozaické a poetické
dílny. Během celkem 9 vyučovacích bloků se účastníci zaměřili zejména na rozbor vlastní tvorby a
vyzkoušeli si různé tvůrčí postupy.
Součástí programu bylo i autorské čtení účastníků, – pro některé premiéra před publikem –které
zakončila laureátka ceny Jiřího Ortena Jana Šrámková. K poslechu zahrála v pátek skupina Náš člověk
v Havaně. Nedělní odpoledne strávili účastníci procházkou po okolních paleontologických lokalitách s
poutavým výkladem básníka Ladislava Zedníka.
První Literární dílny splnily očekávání; další neformální setkání se uskutečnilo již v prosinci 2011
roku. Projekt byl podpořen MKČR a společností Kanzelsberger. Záštitu projektu poskytl bývalý
prezident pan Václav Havel. Další informace o aktivitách Literárních dílen najdete na našich
webových stránkách (www.literární-dílny.cz) a na facebookovém profilu. Původně plánováný

dubnový termín bylo z organizačních důvodů nutno posunout na podzim (MK bylo písemně
uvědomněno), tento termín se promítl do některých nákladů ve vyúčtování. Dále bylo z finančních
důvodů nutné zkrátit délku kurzu.

Rekapitulace účetní závěrky za rok 2011

Daňové přiznání podáno
Výsledek účetnictví za rok 2011 (k 31.12. 2011 – na základě účetní porady a vypracování
daňové uzávěrky a daňového přiznání dne 19.3. 2012)
Občanské sdružení vede účetnictví.
Nevlastní hmotný ani nehmotný majetek.
Bankovní účet veden u RFS.bank

zůstatek 5 tis,- Kč

Zůstatek v pokladně

6,- Kč

Půjčka od členů:

17 tis

V roce 2011 přijaty granty ve výši

87 tis.

Výnosy z hlavní činnosti

14 tis

Výnosy celkem

101 tis

(granty, příspěvky a tržby)
Náklady z hlavní činnosti

98 tis.

Hospodaření skončilo ziskem

3 tis

