VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2017
SDRUŽENÍ PRO BEZBARIÉROVOU KULTURU
NEDOMYSLENO, z.s.
Praha 4 Hrusická 2510/2
ZAKLADATEL FESTIVALU MEZI PLOTY
(dále jen sdružení)
IČ: 604 35 305
ÚVODEM:
ve dnech 27. a 28. května 2017 se v areálu PNB
uskutečnil
JUBILEJNÍ 25. ROČNÍK FESTIVALU MEZI PLOTY.

I.

PREAMBULE

I v jubilejním 25. ročníku prosazoval festival Mezi ploty nosnou
ideu nového formátu festivalu a to vedle kvalitní hudební a
divadelní složky nabízel návštěvníkům nenásilné
zprostředkování pomoci všem, kdo mohou být ohroženi
duševní nemocí a to vedle stálé snahy o ODTABUIZOVÁNÍ
PSYCHIATRIE. V tzv. ZÓNÁCH SRDCE se návštěvníci
potkávali a prodiskutovávali s odborníky(psychiatry,
psychology, psychoterapeuty a dalšími) SVOJE OSOBNÍ
TÉMATA.
Realizátorovi se podařilo získat desítky neziskových –
pomáhajících – organizací, které prezentovaly svoji činnost a
poskytovaly služby návštěvníkům.

II.

PROGRAM JUBILEJNÍHO 25. ROČNÍKU BYL OPĚT
BOHATÝ,

Účinkující vystupovali na 8mi scénách, odborníci v „srdcích
zón“. Jedná se např. o scény:

RODINNÁ SCÉNA
ALTERNATIVNÍ ZÓNA
SCÉNA OTEVŘENÉHO UMĚNÍ
STREET ART ZÓNA
CENTRAL PARK
DIVADELNÍ SCÉNY
OÁZA PRO DUŠI

Podrobný PROGRAM JE UVEDEN V PŘÍLOZE č. 1, která je
nedílnou součástí této výroční zprávy.
III.

Významná byla i ÚČAST NEZISKOVÝCH
ORGANIZACÍ o jejichž činnost projevili návštěvníci
nebývalý zájem (viz příloha).

IV.

SDRUŽENÍ uložilo, jako v předchozích letech,
realizátorovi MP NedomYsleno ČR s.r.o.
zejména:

- zpracovat v dohodnutém termínu kvalitní a podrobnou
dramaturgii, včas uzavřít smlouvy o vystoupení (hudební
část, divadelní část, odborníci, neziskové organizace)
- produkci v termínu předložit seznam objednávek na
technické zabezpečení festivalu, bezpečnostní opatření,
zdravotní péči, úklid, personální zabezpečení, občerstvení
a další
- navázat širší spolupráci s Psychiatrickou nemocnicí
Bohnice (dále jen PNB) a získat její představitele jako
odborné garanty MP
- vytvořit podmínky pro realizaci MP především získáním
partnerů projektu (finančních, programových, mediálních)
- získat ke spolupráci jednu z celoplošných televizí.

V.

VEŘEJNÁ SBÍRKA a DMS

Sdružení se dlouhodobě snaží vytvořit základy fundraisingu v
PNB a opět získat do veřejné sbírky finanční dar.
Oba cíle se zdařily. Sdružení se podařilo propojit Nadaci
innogy a PNB a Nadace innogy opět poskytla PNB významný
finanční dar.
Sdružení má stále otevřené sbírkové konto 93 93 93 93
69 /0800, na které mohou dárci posílat finanční dary.
Sdružení včas a řádně předložilo všechna požadovaná
vyúčtování veřejné sbírky a DMS. Splnilo tak povinnosti
vztahující se k pořádání veřejné sbírky.

VI.

ČINNOST SDRUŽENÍ v průběhu roku 2017

- Členové Sdružení se v průběhu roku pravidelně
zúčastňovali pracovních schůzek realizátora. Jako
dozorující orgán aktivně ovlivňovali přípravné činnosti
související s realizací MP.
- Vyjadřovali se a usměrňovali programovou skladbu
vlastního festivalu, zejména ovlivňovali skladbu
odborníků, neziskových organizací, neziskového
sektoru.
Spolupracovali
s realizátorem
na
tvorbě
programového portfólia MP.
- Sdružení přivítalo rozhodnutí Psychiatrické nemocnice
Bohnice stát se spolupořadatelem MEZI PLOTY.
VII. ZÁVĚR
Sdružení děkuje realizátorovi a všem jeho
spolupracovníkům za rozsáhlou a náročnou činnost, kterou pro
realizaci nového konceptu MEZI PLOTY vykonali. Děkuje
generálnímu partnerovi RWE/innogy a všem partnerům za
podporu, bez kterých by se realizace MEZI PLOTY neuskutečnila.
Děkuje za spolupořadatelství PNB.

KONSTATUJE dále, že realizace jubilejního ročníku MEZI
PLOTY byla velmi úspěšná a splnila přijaté cíle. Přálo
nám počasí a návštěvnost byla vysoká.

VIII. PODROBNÝ PROGRAM FESTIVALU
Podrobný program festivalu je uveden V PŘÍLOZE Č. 1, která je
nedílnou součástí této výroční zprávy.

IX.

S hrdostí oznamujeme, že projekt MEZI
PLOTY získal významné mezinárodní
ocenění značku EFFE LABEL.

•

V roce 2017 se festivalu Mezi ploty podařilo získat značku
EFFE Label 2017–2018, kterou mezinárodní porota uděluje
evropským festivalům splňujícím vysoká kritéria kvality. (EFFE –
Europe For Festivals, Festivals For Europe – projekt Evropské
asociace festivalů podporovaný Evropskou unií. Více na
www.effe.eu.)

•

Při udělování své prestižní značky organizace EFFE uvedla, že

je „velice populární u širokého
publika, propojuje širokou veřejnost se
zdravotně postiženými a duševně nemocnými
a bourá všechny bariéry. Má kvalitní
dramaturgii a obrovský společenský dopad.“
festival Mezi ploty

V Praze, dne

2018
Robert Kozler,
předseda sdružení

PŘÍLOHA Č. 1 VÝROČNÍ ZPRÁVY 2017
PROGRAM JUBILEJNÍHO 25. ROČNÍKU BYL OPĚT BOHATÝ
VE FESTIVALOVÝCH ZÓNÁCH A SCÉNÁCH A JEJICH „SRDCÍCH“ SE
PŘEDSTAVILI TITO UMĚLCI A ODBORNÍCI:

RODINNÁ SCÉNA
•

TV MiniUni – koncert

•

Sto zvířat dětem

•

Pískomil se vrací

•

Bubeníci & Přátelé

•

Dáda Patrasová

•

Škola písničkou

•

Čiperkové

•

Děda Mládek Illegal Band

•

Spolek Storytelling

•

Naivní divadlo

•

Divadlo na cucky

•

Divadlo Láry Fáry

•

Loudadlo

•

Studio Damúza

•

TV MiniUni – koncert

•

Sto zvířat dětem

•

Pískomil se vrací

•

Bubeníci & Přátelé

•

Dáda Patrasová

•

Škola písničkou

•

Čiperkové

•

Děda Mládek Illegal Band

•

Spolek Storytelling

•

Naivní divadlo

•

Divadlo na cucky

•

Divadlo Láry Fáry

•

Loudadlo

•

Studio Damúza

•

Déčko: Taneční hrátky Jana Ondera

•

Dětská opera Praha

•

Baletní školička Olgy Kyndlové při SOP

•

Divadlo D5

•

Divadlo Continuo

•

Circus Happy Kids

•

Dog Dancing

•

Squadra Sua

•

En.dru

•

Cink Cink Cirk

•

Long Vehicle Circus

•

Bublinář

•

Bubeníci a přátelé

•

a další

Srdce rodinné zóny
V Srdci Rodinné zóny diskutovali nebo přednášeli pracovníci Krizového centra
RIAPS, Poradny pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy pod vedením
renomovaného psychologa Petra Šmolky, Intervenčního centra a centra pro
rodinu Triangl.
Hlavními tématy byla láska, rodina, výchova dětí nebo výběr partnera.

ALTERNATIVNÍ ZÓNA A SCÉNA OTEVŘENÉHO UMĚNÍ
•

Katarzia

•

Jana Koubková

•

U-Prag

•

Timudej

•

Precedens

•

Květy

•

The Geront Shadows Revival

•

Sunflower Caravan

•

Her English Blood

•

Mezinárodní konzervatoř Praha

•

Alasdair Bouch

•

a další

Srdce alternativní zóny
Do srdce této zóny přišli odborníci z Krizového centra RIAPS, České
psychoanalytické společnosti, Kliniky adiktologie VFN (Apolinář) a
Psychiatrické nemocnice Bohnice.
Probíraly se témata jako hlubinná psychologie, odkaz Carla Gustava Junga
a Sigmunda Freuda, sebepoznání a seberealizace, identita a individualita nebo
překonávání životních krizí.

STREET ART ZÓNA
•

Krucipüsk

•

Mydy Rabycad

•

Cocotte Minute

•

Pio Squad

•

Circus Brothers

•

Loco Loco

•

Skyline

•

Prague Conspiracy

•

The Complication

•

Fast Food Orchestra

•

a další

Srdce Street Art Zone
Návštěvníci dostali šanci setkat se s pracovníky střediska Drop In, kteří mají
rozsáhlé zkušenosti s problematikou drog.
Dozvěděli se, proč je vlastně užívání drog problém, jakým mechanismem
funguje závislost nebo jak přimět ke změně člena rodiny, který propadl
drogám. Zjistili jsme, jaké specializované služby jsou pro uživatele drog
k dispozici, a v debatě se streetworkery poznali „odvrácenou tvář města“.

CENTRAL PARK
•

Richard Müller

•

Xindl X

•

Tomáš Klus

•

PSH

•

No Name

•

Aneta Langerová

•

Debbi

•

Mňága a Žďorp

•

Sto zvířat

•

Lenka Dusilová & Baromantika

•

Všichni Svatí

•

Michal Pavlíček & Monika Načeva

•

a další

Srdce Central Parku
V srdci Central Parku se návštěvníci od předních psychiatrů dozvěděli, jaké to je,
žít s duševní nemocí, a jaké možnosti pomoci nabízí moderní psychiatrie
a psychologie, že utrpení pacientů si často nijak nezadá s fyzickou bolestí, kterou
trpí třeba nemocní rakovinou.
Upozornili jsme tak na zásadní společenský problém, jehož závažnost
bude v budoucnosti dále růst. Počet Čechů navštěvujících psychiatra se
od roku 2000 zvýšil o 66 procent a duševní nemoci jsou v ČR druhou
nejčastější příčinou invalidity.

DIVADELNÍ SCÉNY
•

Divadlo Na Zábradlí

•

Kašpar

•

Divadlo Sklep

•

Losers Cirque Company

•

Divadlo v Dlouhé

•

Bohnická divadelní společnost

•

Chantal Poullain

•

A studio Rubín

•

Veronika Žilková

•

Mário Kubec a Gabriela Filippi

•

Petr Váša

•

Jan Přeučil

•

Divadlo Spektákl

•

Divadelní soubor Ještě chvilku

•

Slam poetry show

•

HBO Na stojáka – Hynek, Vydra a Heřman

•

VOSTO5

•

Bílé divadlo Ostrava

•

Show Miloše Knora

•

HBO Na stojáka – Pavlásek, Kočičková a Frauenberg

•

a další

Oáza pro duši
„Oázu“ jsme vytvořili v klidnější části areálu jako prostor pro hlubší
komunikaci s odborníky, která navázala na diskuze v tzv. srdcích zón. Zájemci
získali konkrétnější informace, kde hledat pomoc s depresemi, vyhořením,
rodinnými problémy nebo návykovými látkami.
V Oáze proběhly ukázky arteterapie, hypnózy nebo relaxačních a meditačních
technik, jež pomáhají překonávat stres v každodenním životě.
Na programu srdcí zón a Oázy pro duši spolupracujeme s řadou renomovaných
odborníků a organizací v oblasti duševního zdraví, jako jsou Psychiatrická
nemocnice Bohnice, centrum pro rodinu Triangl, Poradna pro rodinu,
manželství a mezilidské vztahy, Intervenční centrum, středisko Drop In,
krizové centrum RIAPS nebo Česká psychoanalytická společnost.
Bohatá byla i účast NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ.

