
VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2014

SDRUŽENÍ PRO BEZBARIÉROVOU KULTURU
NEDOMYSLENO 

Praha 4 Hrusická 2510/2

ZAKLADATEL FESTIVALU MEZI PLOTY 

(dále jen sdružení)

IČ: 60 43 53 05

PREAMBULE:

Pro rok 2014 bylo zásadní REALIZOVAT PROJEKT MEZI 
PLOTY (dále jen MP) V NOVÉM POJETÍ.  

SDRUŽENÍ  uložilo realizátorovi MP NedomYsleno ČR 
s.r.o. :

I.       vytvořit podmínky pro realizaci MP především
získáním partnerů projektu (finančních, 
programových, mediálních)

II.       navázat širší spolupráci s Psychiatrickou 
nemocnicí Bohnice a získat její představitele jako 
odborné garanty MP

III.       získat ke spolupráci Českou televizi a jejím 
prostřednictvím propagovat nosnou ideu MP – „i 
kultura pomáhá upevňovat duševní zdraví“.

Sdružení pokračovalo v propagaci Veřejné sbírky a DMS.
Její výtěžek  věnovat podle povolení MHMP na podporu a
rozvoj terapeutických aktivit lidí, kteří prodělávají nebo 
prodělali psychické onemocnění. Podle doporučení 
vedení Psychiatrické nemocnice Bohnice bude výtěžek 



použit v Nadaci BONA (Bohnická naděje), jejímž 
zřizovatelem je PNB, na zřízení terapeutického 
počítačového pracoviště.

ČINNOST SDRUŽENÍ v průběhu roku 2014

I.       Členové Sdružení se v průběhu roku pravidelně 
zúčastňovali pracovních schůzek realizátora. Jako 
dozorující orgán aktivně ovlivňovali přípravné činnosti 
související s realizací MP. 

II.       Vyjadřovali se a usměrňovali programovou skladbu 
vlastního festivalu i spolupráci s Českou televizí.

III.       Spolupracovali s realizátorem na tvorbě 
programového portfólia MP.

IV.       Podíleli se na vyhledávání potenciálních finančních 
partnerů projektu,  seznamovali tyto partnery 
s programovými portfólii a s možnostmi jejich 
mediálního zviditelnění.

V.       Navázali spolupráci s Nadací BONA, která se stala 
konečným uživatelem výtěžku veřejné sbírky a DMS. 

VI.       Sdružení vzalo na vědomí právní úpravu, tj. 
přeměnu sdružení na SPOLEK. Administrativní 
záležitosti této přeměny bude Sdružení řešit v r. 2015. 
Prodloužilo ochrannou známku sdružení.

VII. PŘEDÁNÍ VÝTĚŽKU VEŘEJNÉ SBÍRKY

SDRUŽENÍ  DNE 17. 12. 2014 PŘEVEDLO ZE 
SBÍRKOVÉHO KONTA

93 93 93 93 69 / 0800   ČÁSTKU Kč 100 000,- na 
účet Nadace BONA. Nadace BONA použila tuto 



částku na částečnou úhradu výpočetní a grafické 
techniky, kterou nakoupila pro nově budované 
specializované pracoviště – grafické studio, ve 
kterém je zřízena DÍLNA POČÍTAČOVÉ GRAFIKY. 

Bylo provedeno řádné vyúčtování.

ZÁVĚR:

 Sdružení bylo v průběhu roku 2014 seznámeno především

1. s důvody změny termínu konání festivalu MP

2. původní termín – poslední víkend měsíce května byl 
změněn na první víkend měsíce října 2014.

3. s potřebou minimalizovat ROZPOČET - náklady spojené 
s projektem MP

4. s detailním programovým naplněním projektu MP.

Sdružení děkuje realizátorovi a všem jeho spolupracovníkům za 
rozsáhlou a náročnou činnost, kterou pro realizaci nového 
konceptu  MEZI PLOTY vykonali. KONSTATUJE dále, že realizace
MP jak v části probíhající v České televizi, tak na 
vlastním festivalu v Psychiatrické nemocnici Bohnice 
byla velmi úspěšná a splnila přijaté cíle.  

V Praze, dne 17. 4. 2015

Robert Kozler,

předseda sdružení


