
Výroční zpráva o.s ART Prometheus za rok 2009 

Obsah výroční zprávy:                      
1. Stručná charakterizace sdružení

2. Organizační struktura, statutární orgán ad.

3. Činnost sdružení v roce 2009

4. Přehled hospodaření (výkaz) v roce 2009

1.  Občanské  sdružení  ART  Prometheus  se  v  rámci  své  činnosti  soustředí  na  poskytnutí 

alternativního  prostoru  v  oblasti  umění  a  jeho  návaznosti  na  sociální  sféru.  Projekty  jsou 

realizovány tak,  aby se staly alternativou a doplňkovou aktivitou k běžně užívaným způsobům 

uměleckého vyjádření, využití volného času u dětí, mládeže, i dospělých. Občanské sdružení se 

zaměřuje  také  na  spolupráci  s  lidmi  v  obtížných  životních  situacích  a  výjimečném  prostředí, 

realizuje vytyčené cíle prostřednictvím uměleckých aktivit případně jejich propojením se sociální 

sférou. Jednotlivé projekty vznikají propojením oblasti divadelní, taneční, oblasti výtvarného umění, 

hudby a zpěvu.

2. *  Organizační struktura, statutární orgán ad.* : 
Občanské sdružení ART Prometheus si zachovává jednoduchou a přehlednou strukturu, v čele 

občanského sdružení stojí jeho předseda, spolu s místopředsedou a jednatelem představuje výbor 

občanského  sdružení.  Ve  výboru  občanského  sdružení  je  dále  jeden  samostaný  člen,  který 

disponujeme podpisovým právem za o.s. V následující tabulce je shrnuto obsazení jednotlivých 

funkcí v rámci výboru sdružení jak bylo platné pro rok 2009:

Funkce poznámka Jméno 
Předseda o.s. znovuzvolen na zasedání valné 

hromady ze dne 10.1. 2009
Jakub Vedral

Místopředseda o.s. znovuzvolen na zasedání valné 
hromady 10.1. 2009

Michaela Holbíková

Jednatel o.s. znovuzvolen na zasedání valné 
hromady 10.1. 2009

Zuzana Bednarčiková 

Člen výboru Nově  zvolen  na  mimořádném 
zasedání  valné  hromady  ze 
dne 1.8.2009

Lucie Kosová

Následující tabulka shrnuje počet členů o.s. v roce 2009

Období Počet členů
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Do 10.1.2009 9
Od 10.1. 2009 do 1.8. 2009 11 
Od 1.8. do 31.12. 2009 8 

3. * Činnost o.s v roce 2009* 
V roce 2009 se o.s. ART Prometheus soustředilo především na činnost na vlastních projektech a 

projektech realizovaných ve spolupráci s dalšími subjekty. Následující výběr seznamuje s klíčovými 

aktivitami organizovanými v roce 2009:

3.1 ►     Festival outdoorového divadla ZA DVEŘMI – 1. ročník 13.-19.9. 2009, Praha  
Cílem  projektu  „Festival  outdoorového  divadla  ZA  DVEŘMI“  bylo  realizovat  přehlídku  toho 

nejzajímavějšího outdoorového divadla z  Čech a  zahraničí.  Outdoorové divadlo chápeme jako 

divadlo,  které  vzniká  za  dveřmi  klasického  divadelního  prostoru…Vznik  projektu  byl  iniciován 

přesvědčením, že přivedení divadla do netradičních prostor, představení takových inscenací, které 

přímo s prostorem počítají, které se vědomě stávají jeho součástí, je myšlenkou správnou. Tuto 

skutečnost potvrdil i  zájem o první ročník festivalu, který se konal v září 2009 v Praze a který 

navštívilo cca tisíc diváků v Thámově hale, a dalších několik stovek lidí se s festivalem potkalo v 

rámci  dalšího programu –  v  Parku  Parukářka,  na  Náměstí  Jiřího  z  Poděbrad,  v  zahradě Čro 

Regina. Ukázalo se, že žánr outdoorového divadla je žánr divácky atraktivní a interaktivní a že má 

smysl jej prezentovat samostatnou přehlídkou. 

Program festivalu: 

13.9. 2009 Park Parukářka, Praha 3, vstup volný
16:00 Hol-Tér (HU) – ŽIRAFY 

16:00 Reggae Juggling Open Air 

14.9. 2009 nám. Jiřího z Poděbrad, Praha 3, vstup volný 
16:00 Divadlo Kvelb (CZ) – INVAZE 

17.9. 2009 zahrada ČRo Regina, Praha 8, vstup volný
15:00 potulné loutkové divadlo Já to jsem (CZ) – KRÁLOVSKÁ MOUDROST

16:00 workshopy žonglování, výtvarné dílny, workshopy s loutkami

14. - 19.9. 2009 od 20:30 Hala Thámova, Praha 8:
Divadlo Continuo (CZ) – FINIS TERRAE

Teatr Novogo Fronta (CZ/RU) – DOPPELGÄNGER 

Teatr Biuro Podrozy (PL) – MACBETH: Kdo je ten člověk od krve?

Túlavé divadlo (SK) – HAMLET, aneb Nález lebky- z důvodu nemoci hráno: STOROČIE HUMORU 

Décalages (CZ/FR) – TaBALADA 
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Teatr Voskresinnia (UA) – JÓB 

Mediální ohlasy projektu – výběr: 

■ Za dveřmi je dobrá akce. Pro Prahu cenná. Měla by se opakovat. Venkovní, pouliční, divadlo by se 
mělo šířit, hrát častěji, na víc místech, víc se nás dotýkat. Za dveřmi přenáší divadlo jinam - hala v 
karlínské Thámově ulici, kde proběhlo jedno trucbienale, je sama o sobě fascinující. Je sama o sobě 
dílem, chrámem. A když ji naplní třeba Teatr Novogo Fronta, divák přestane být divákem a octne se 
přímo v ději...

Za dveřmi nás posouvá o kousek dopředu, k modernímu divadlu, méně svázanému, víc vtahujícímu, 
inspirujícímu. Když jsem šel z Karlína, měl jsem chuť dělat to taky.

Martin Fendrych, Týden.

■ Praha hostila první ročník divadelního festivalu Za dveřmi. Jde o festival, který představil téměř vý-
lučně divadlo pouliční - vrtochy počasí ho sice zahnali i do několika zastřešených prostor, milovníci pou-
ličního divadla jako žánru si ale určitě přišli na své.  
Outdoorové neboli pouliční divadlo je rovnocenným partnerem divadlu klasickému a po celém světě je 
mu už věnována zasloužená pozornost. Konečně se tedy i u nás objevila akce, která se věnuje výlučně 
nebo spíše převážně jen jemu - festival Za Dveřmi.
Veronika Dospělová, Čro, Tyjátr

■ Za dveřmi je velkolepě koncipovaný mezinárodní outdoorový festival v Praze. Za dveřmi je divadelní 
událost v Praze opravdu mimořádná, výjimečná. Neváhejme!
Jiří P. Kříž, Právo

■ Outdoorové divadlo je divadlo mystiků, vizionářů, ahasvérů, depkařů a raněných blouznivců tohoto 
světa. 
Vladimír Hulec, Reflex
Partnery festivalu byly: International Visegrad Fund, Magistrát hl. města Prahy, Ministerstvo kultury, 

Městská část Prahy 3, Městská část Praha 8, Nadace Život umělce, Poslký institut v Praze, Maďarské 

kulturní  středisko,  Slovenský institut,  WD Lux,  A2,  Troja  Salabka,  Hotel  Florenc,  Abacus computer, 

Karlín Group.

3.2 ►   Workshopy žonglování a artterapie   

Cílem projektu workshopy žonlglování a artteterapie bylo poskytnutí alternativního prostoru v trávení 

volného  času  dětem  a  mládeži.  Tento  zájem  jsme  realizovali  prostřednictvím  atraktivní  aktivity  – 

žonglování a dalších performativních dovedností s tím souvisejících (např. chůze na chůdách apod.). 

Akce byly realizovány ve dvou provedeních, kdy v zářijovém termínu jsme využli příznivého počasí a 

uspořádali část projektu formou open air na veřejném prostranství Park Parukářka (Reggae Juggling 

Open Air). Další část projektu byla realizována v prostorech TJ Sokol Žižkov (První pražský žonglérský 

maraton). 

3.2 a) Reggae Juggling Open Air 
termín konání: 13.9. od 16h, Park Parukářka, Praha 3 (vstup volný)

Již kultovní setkání žonglérů, poprvé však v parku Parukářka, za doprovodu reggae dj´s 
Yukimura,  pod  dohledem  zkušených  lektorů  žonglování  jak  pro  začátečníky  tak  pro 

pokročilé. Základní žonglovací pomůcky k zapůjčení zdarma!
Program v Parku Parukářka byl  uskutečněn ve spolupráci  s festivalem ZA DVEŘMI (realizace 
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vystpupení  maďarského souboru Hol-Tér),  tak abychom vyšli  vstříc zájmů účastníků a vhodně 

propojili  aktivity  prezentované  na  místě.  Realizované  workshopy  žonglování  performativních 

dovedností s tím souvisejících, ale byly financovány a prezentovány samostatně. Odpoledne bylo 

koncipováno formou volného žonglování,  kdy na místě byly k  dispozici  žonglovací  pomůcky – 

tradiční i novinky v této oblasti. Jednotlivé techniky, které si návštěvníci na místě mohli libovolně 

vyzkoušet byly prezentovány zkušenými  žongléry v krátkých vstupech, ti byli dále k dispozici jako 

lektoři  v  rámci  workshopů.  Jako hudební  doprovod byl  na místě DJ,  který  spoluvytvářel  tvůrčí 

atmosféru. Celý program byl ukončen v cca 21h a v průběhu ho navštívilo cca 250 účastníků (děti, 

mládež, rodiče). 

3.2 b) První pražský žonglérský maraton 
termín konání: 28.-29.11. 2009, TJ Sokol Žižkov, Praha 3

O  víkendu  28.-29.11.2009  proběhlo  v  žižkovském  Sokole  v  Praze  dvoudenní  setkání 

žonglérů - Pražský žonglérský marathon. Start akce byl v sobotu od 10:00 a konec v neděli  
v 18:00. Jedna tělocvična se proměnila v nonstop žonglérský sál, kde probíhali workshopy,  

volné  žonglování  a  večer  vystoupení.  Druhá  tělocvična  byla  připravena  hlavně  pro 
mimopražské žongléry na spaní.
Program:

28.11. sobota:
10-12h: volné žonglování (na místě dostupné žonglovací pomůcky)

12-18h:  žonglérské worskhopy: např. základy žonglování s míčky, základy poi, základy diabola, swingové 

točení s kužely, základy s tyčí, kontaktní žonglování, freestyle frisbee

18.30  –  19h:  „  Kdo  nejdéle  vydrží  žonglovat  s  třemi  předměty“  -  soutěže  se  účastnilo  celkem cca  30 

žonglérů, kteří postupně dostávali úkoly, které v rámci kontinuálního žonglování museli překonat (např. cůze 

v kruhu, otočení, dřep apod.), pro vítěze byla připravena věcná cena v hodnotě 3000,- - zboží v obchodě s 

žonglovacími pomůckami (ve spolupráci s žongluj.cz)

20.30: Galashow

29.11. neděle:
11-16h: žonglérské workshopy: takeout (kradení kuželek, diaobolo, passing s kužely, poi v pohybu, tyč ad.)

3.3 ► Oslava MDD – Sherwood Robina Hooda
Dne 1.6.  2009 proběhl v Riegrovych sadech již  pošesté den plný překvapení,  her a zábavy – 

oslava dne dětí pod názvem Dobrodružný den s Robinem Hoodem.

Projekt pořádaly  Městská část Praha 2 a ART Prometheus o.s., ve spolupráci s Domem dětí a 

mládeže.  Den byl  plný hřmotných zbojníků a švarných zbojnic  ale i  zlých a nerudních vojáků. 

Samozřejmě nechyběla krásná Marion a jeji láska k Robinovi Hoodovi. A to vše pak obohacené 

soutěžemi, zajímavými hrami a dílnami. Na děti  tak čekaly zábavné výtvarné dílny, kde si mohly 

vyzkoušet malování na kameny různých velikostí a tvarů, které si pak mohly i  odnést domů na 

památku.  Dále se v dílně pletly copánky a zkušení výtvarníci  a lektoři  předváděli  malování na 
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obličej,  které je snad nejoblíbenější  aktivitou každé akce pro děti,  neboť se mohou na chvilku 

pomocí líčidel proměnit v jakoukoli pohádkovou postavu. Pro bojovnější povahy bylo připraveno 

stanoviště pro střelbu z kuše,  což je disciplína typická pro bojovníky družiny Robina Hooda a 

nemohli jsme ji tedy opomenout. Na soutěživější notu jsme pak zahráli při běhu ve vysokých obřích 

gumácích nebo při párovém lyžování. Dobrý bojovník musí mít také výbornou koordinaci pohybů, a 

to si děti mohly vyzkoušet na speciální balanční artistické kouli, dále musí mít skvělou orientaci, 

která se testovala na stanovišti, kde se muselo dospět cíle  pozpátku za pomocí zrcátka.

Mezi stanovištěmi nechybělo již tradičně chození na dětských chůdách a samozřejmě nafukovací 

hrad.  Dopoledne  i  odpoledne  pak  měli  návštěvníci  možnost  zhlédnou  pohádku  s  názvem 

Královská moudrost v podání potulného loutkového divada Já to jsem. Děti se mohly do příběhu 

aktivně zapojit  a s divadelníkama si i zazpívat.  Oslava dětského dne byla ukončena oblíbenou 

dětskou diskotékou, kde se děti mohly vyřádit se všemi postavami ze sherwoodského lesa, které 

měly možnost za ten den potkat či se s nimi utkat v nějakém tom souboji. Celkem se na realizaci 

programu podílelo přes 30 mladých lidí, herců, artistů. Dětský den dle odhadů navštívilo kolem 500 

– 600 dětí  z mateřských a základních škol na Praze 2,  také kolemjdoucí  a občané Prahy 2.  

3.4 ► Karlovarský karneval 
V termínu 13.-14.6. proběhl již druhý ročník největší přehlídky karnevalového umění v Čechách – 

realizováno  ve  spolupráci  s  městem  Karlovy  Vary,  Muller  Production,  partnerem  akce  byla 

společnost  Mattoni.  V sobotu 13.6.  proběhla příprava na nedělní  karneval:  od 15 do 20h byly 

připravy  tvořivé  dílny  (ukázka  výroby  masek,  výuka  pohybu  masek,  malování,  výuka  práce  s 

hlínou, žonglování ad.), v závěru dne proběhl lampionový průvod a světelná show. V neděli 14.6. 

se konal od 13h do 16.45 karneval na trase: Varšavská ulice – třída T.G.M. - Mlýnské nábřeží – 

Pupp – Vřídelní kolonáda – Smetanovy sady. 

3.5 ►  Produkční spolupráce s česko-francouzským souborem Decalagés 
(v roce 2009: produkční zajištění sézony souboru, pravidelné reprízování inscenace Posedlost, a 

Ta Balada, produkční spolupráce na nových projektech -  Bez Země)

3.6 ►  Dlouhodobá produkční spolupráce s Divadlem Continuo 

(v roce 2009: produkční zajištění sézony souboru, pravidelné reprízování stávajícho repertoáru 

(mj. inscenace Klobouk, hvězdy, neštovice ad.), produkční spolupráce na nových projektech (mj. 

inscenace Finnis Terrae, projekt Krajina na znamení ad.)

3.7 ►  Dlouhodobá produkční spolupráce se souborem fyzického divadla Teatr Novogo 
Fronta (v  roce  2009:  produkční  zajištění  sézony  souboru,  pravidelné  reprízování  stávajícho 

repertoáru (mj.  Inscenace Dybbuk,  Phantomysteria,  Prvotní  příznaky jména,  Zwischenmensch, 

Doppelganger ad.),   produkční spolupráce na nových projektech (mj. Doppelganger,  Edinburgh 

Fringe Festival 08, Luminiscence 1993-2008 ad.)
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3.8 ► Dlouhodobá produkční spolupráce s japonským loutkářem Noriuyki Sawou 
(v roce 2009 – reprízování stávajícho repertoáru (mj. Višnový sad, Les, Pohádky, Kaguya), nový 

projekt Ninja)

3.9 ► Spolupráce s řadou divadelních festivalů – dramaturgie, koncepce (mj. Žižkov sobě, 

Divadlo  Evropských regionů –  Hradec Králové,  Festival  Sasiedzi  (Lublin,  PL),  Divadelní  Flora 

(Olomouc), Meeting Evropského divadla (Košice, SK), ad.

4. * Přehled hospodaření (příjmů a výdajů) sdružení *  

Na zasedání valné hromady ze dne 11.1. 2010 projednalo občanské sdružení  výsledek 

hospodaření za předcházející kalendářní rok ke dni zasedání, výsledek je zaznamenán dále 

tabulce.

Příjmy sdružení tvořily především příjmy z vlastní činnosti, darů, grantů, dotací. Dary, granty a 

dotace získané v roce 2009 shrnuje následujcí tabulka: 

Poskytovatel částka
MČ Praha 3 50 000,00

MČ Praha 3 70 000,00

MČ Praha 2 15 000,00

MČ Praha 8 12 000,00

MHMP 150 000,00

MHMP 30 000,00

MKČR 189 000,00

IVF 241 020,00 – pozn. zaúčtováno dle převodu měn k datu 
smlouvy o přidělení příspěvku

Nadace Život umělce 10 000,00

Polský insitut v Praze 63 925,00

Slovenský institut v Praze 5 000,00

Sponzorský dar 50 000,00

Přijaté příspěvky celkem (vč. provozních 
dotací)

885 945,00 

Další příjmy: 

Příjmy z hlavní činnosti 3 891 816,50
Úroky 231,36
Kurzové zisky 185,64
Přijaté členské příspěvky 1 100,00

Příjmy celkem 4 779 278,50
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