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ZÁKLADNÍ DATA SPOLEČNOSTI MJedl}> 
1. Ni zev • sidlo účetni jednotky: 
KD MleJn, o p s , Koválova 161514, 155 00 Praha 5 - Stodůlky, IC 27452561 

Pobotky ne,sou zfizeny II CR an, v zahranit i 

2. Privni rorm• útetnl jednotky: 
Obecně prospéi ná společnost zapsaná dnem 28 4 2006 v Rejstfiku obeCM: prosP':!nyct, s~ostiu Mhlsk,ho soudu 
v Praze pod e I F 45193/2006/0 421 /1 

3. Vymezeni ůCelu, pro ktery byl• ůtetni jednotka tttzena, hlavni tlnnost: ku ltum l sfutby 
• organizace a poi3dani kulturních a spoletenskyc.h akci na ůzemiPrahy 13 a v Jinych oblasted'l CR 
. pofidáni soutU ípro mládež a hledánlnovych talentů v Obln h kultury a um6nipodpora um61eckjch souborů 
• pc,~ dQni, orgamz.ovéni a za11!ťovinl reg10nálních, eelorepubhkovych a mez.1nwodnich tvirtich setk,ni. !koleni. kurzů a 11nyth 
vzd~t:livaclch akci, teshvalů. pfehlidek. r6r, vjstav a datiich kulturních akbVJI a soutéž:1, urtenyc.h pro d•t.1. m tade tvůrce. Odbornou 
, l:udtou \lefeInost. vletně spolupofadč'tni lalc.ovych ale.Cl b za1i!ťo\lání učasb na nich 
• p,op,1~c.9 a podpora ! ifeni teské a mezinárodni umělecké tvorby v oblasti m~u. hudby, dI\ladla , filmu, tel&\IIZ8 

• · Olratnl činnosti ůtetnl jednotky: 
:it.tplflkovi b nnost 
• h?slinbk.ó činnost - akluálné pozasla\lena 

~c,·d•Jmy, reklama 

t;. Orginy tpolečnostl : 

:..rrívnl rada: Petr Zeman, Pavel Razim, Milo! Drha 

.:ozorcl r1da: JUDr Tomót LOUda. CSc Ing Radek Dlesk, MBA, Marek ld.,,slc.y 

Í(~ll•lk1 • 1tatutiml zhtupc1: MgA. Dagmar Bedni rikovi 

CI1nov• 1privnI oni Clozortl rady nepoblra1I za vykon s"• funkce odm•ny V průWllu role.u 2017 nedo!k> ve sto!en, orgénů 1c. 

ttdnym zm„ 1im 

6, lntom1ace o ukl1dat1llch: 

$polotno1I byla u lot o na Jld111ym ukla<i1I~em. lc.lerym 1• Mbtska Uisl Praha 13, Slunetni némh tl 13. 158 00 Praha 13 
IC007<11667 

7, 01lll l ntorm1c1 o organizac i : 
A Spol1tno1t podporuje okti\lllY" 0011111 vyzkumu ■ "yvoj1, okluOln• J• to vy1ic.um" oblasI1 udr1:1telno s11 lc.ullurnlcn cen1er v CR 
n v Evrop•. k.li~ pro\ltdl MgA Oogm■r OOdnlrikovi ne Jan6tkove akademii můzlekycn uménl " Brn6 a zérO\le" zde vylc.onévé 
p&d1go01ckou t 1nno11 v 010111 ,u dl\ladtlnl produkce o je1Jll1nl tochnofogi1 

O Ak1Iv1Iy 1pol1čno1 11 v oblaall octvany t •votmho pro1U1dl se omezuji na U1d6nl Odpadu • tetfenl zdrOjŮ en&rg,e 

C Po dni rozveny non11I•y !~n• 1m6ny 



HISTORIE 

V~u kuftumlho centra ve Stodůlk6cn ~el z•m~ Kar1a MakonJe a Ctibora Turby založil drvadlo na sidhtti Práv6 
Sto<t.)11.y byty ,-yllpOvtny ,al.o netvhO<i'lěi!• lokallta pro I•11ch projekt V kv6tnu 1988 byl viak slavnostně zahéjen provoz 
l.ultum1ho domu Jal.o souUsb Obvodního kulturního domu Prahy 5, postupn6 byl osamostatn6n I n6kohkrtl pleImenov•n 

v roce 1989 - plece Jen p<aCX>v■I Ctibor Turba, vytvo/11 zde svoj, inscenaci Archa blunů. ale po premíéle byl osud tohoto 
,~ pr()ftl,.tu ~ u<Uilostm1 sametov• re~uce V budově kuttumiho domu byto zalofeoo mistnl Občansk• fórum 

• odeh11k> se zde mnoho revolvčnich setkéni 
Vyznan'wlym obdob,m v hlstoni kultum,ho centra Stodůlky bylo zak>teni provozov,ni roc.kov• hudebnl koly Corne To Jam, diky ni 
dostávú prostOr n■ sC11!>6 , tehd9Jil zaéttečnia. dne!ni slavní rocke!i. včetn6 protagonistů kapel Žlutý pes, MIG 21 , Vypsan6 

fixa. \hsaa .:.imek • dalii ě"a slavného rockového klubu 1• akt už zfejmě ztracena diky velkému nárostu počtu rockovjch klubů 
v centru mHta Vysok• navittvnost se ale trvale dril v pfipadě koncertů country a folku POdstatnj vliv má v tomto pfipadě 
pil~ atmos1'ra pro ubnkUJ10 1 d,v,ky, kteri se stala tradici a kterou začala budovat dramaturgyně tohoto typu programů 
Mane Naritiov• ,.t Od počatku tungov,ni kuttumiho centra 
V drvadeA'lich aktnnt.ách setrvávalo od zatétku zamé-fení na altemabvní umělecké smefy Sve první slavné kusy zde prezentovalo 
Ckvacto bratti Fonnanů . kanadské s.k.upna papirov~ divadla s pertormerem a světelnjm destgnérem Janem Komárkem, různá 
sesk.~1 l.ffl6ki, k~m Cbbonl Turby a další V ot>tasb dlYadla zaznamenal kuttumi dům ve Stodůlkách vyraznou éru také 
v dobit~ kdy byl dOrnOvSkou ~ divadla Buchty a loutky Jako dramaturgyně programů se na rozvoji neivice podílela Marfitéla 
Hosl<ovcova. IOenlzde půsot>tlo do roku 2006 Po 16 sezon6ch provozu do!!o v roce 2005 k rozhodnuti MC o pleměflě 
plispěvt<ové org■n&Zaoa Kulturní dům MleJn na obecné prospéinou společnost. Nov• spolel:nost byla zapsána do re1s~iku o. p. s 
"'~ 2006 a M•stsk8 tást Praha 13 ,ako )ttd1nj zakladatel splnila svŮJ plán a podpofila Jeji Omost dlouhodob)'m provozním 
g,a,-.. Po skonč9ni druhého pébletMlo obdobl se od roku 2016 ndlouhodbá podpora změnila na rol:ni 
Co se vedoucid'I mana.teru tyk6, vystndalo s.e Jieh ve h.mko ředitele (ať JtZ r.idného. b zast\4)4.JJiciho) do dne~nlho dne ~kem 
osm Byt, to M■ne SoJková (1988-1991). Zdeněk Kacetl (1991-1992), Eva Krbcová (1993). Ladislav Matějtek (1994-1997), 
Roman bm.a (1998-2001). Petr Zeman (2001-2006). Mane Navritllovi (~2011) a slávajíci Dagmar Roubalova Bednánková 
(2012~) Vyznamnou ůk>hJ v h1ston1 kuttum,ho centra sehr3Ii pledeviim Petr Zeman se svou v6hlasr.ou rockovou !kolou 
Corne To Jam a Mane Navr3tik:>Vil trvalYffl budov.inim kvalrtni fofk--country scény 
v roce 2009 se z.ačilli prosazovat zam6feni na ponybov• d1Yadl0, noV)' orkus. zejména vzdušnou aJ(rob-ar~1 Důvodů ,te hned 

nitk.Olik. Rod(ovi scéna na okra,1 mhta z.aznamenávi vjraznj' ůth.•11 V centru mtsta y,-~rnká ve!!o.é m~tsM kl!JbŮ 
s každc,dennim provozem a pestrou nab1dkou kapel, generace s.kalnich nivitivniků Klubu Ml~n OGru~t:o .i n.n•ic dcch8.Z1 
k todilni 1'9konstrukci stari budovy a ta nov• Jti k),góy nenese půvoali pabnu 
Bylo lady t.adouci nalezl novj attemativni um"ecky Mntf, kt8fY by KJub M19tn op6:t z.atraktlvnll Vzmkl na,, .,mO:«icy souJ>Of' 
s nazvem Criws Mtejn Tvoň 1vii vtllstni pfedstaveni a vtnu,e se cl6tem v k.i..nech pohybOY•no d,vdé'.la ti c.tril.Us.ll'/\:..tl dr-·<'f'dncitti 
Po 6 tetec:h e,astence souboru. kdy vznldo 6 nsc.enaci a nek.ol1k srte spec,fic pnltektů. se IOUbOr adrr.r.~l~r•t1r!Orl ""XVJ-)hl Jek.o 

samostatnj spolek. ale nadále PfKUJe v réma aklMt K.O M..,,Jn 

O SPOLEČNOSTI - POSLÁNÍ A CÍLE 

Poaltnl : KO Ml8Jn Je reg,onálnl kultem! centrum I dloo.Jlou ltad,cl V návaznos~ na tuto lrad,o v obla,11 hu~by a <li vadla 

bude klub nablzet nezamérntelný p,ogram Pod znaCJ<ou Kilt> MIOJn 

Strategie: značka Mlejn 

= centrum altematJvnl kultury 
= novj onL.us, tak and rock muste 
= kvahtni divado a kvahtni hudba mimo 1ttednl p,oud 
s tradič;ni program pro celou rodmu 
Hl.avní QnnosU Je za11tttni klAtuml nabídky na uzeml Prahy 13 a ufMled• profIlov•nI KJubu Ml1In Jako poskytovatel• k~tumlch 
a vzdlMivacich sluf:eb v r•md hlavního mista Prahy a okotí. a Iako tvůrčjhO c.en11a v oblHlJ rútnye.h umil&O.ye.h fOfem V rAmcl 
tvůrtiho centra vzniknou vtastnl u~• projekty, ,e zde po1kytov•no zaz.emi foonou rúznych typÝ rezidenci 111t1mlm 1kuplMtn 
urMk:.ů V rimd 1potuprice I mistnl komunitou ,e po1kytov8n0 úzerni pro tinnost 1po,ků I l,dru!enl • k.ulturnlm zam6tenlm 11 
zv1iitnim ptihlednutim k akttv1tam nérodnostnic.h men!m 

Poskytováníkulturních služeb 

1) podle c ilovjch skupin pro : 
dospélé 
děti a mládeí 
rodiny 
seniory 
skupiny obyvalel se zvláštnimi potfebam, 
speoficky zaméfené cílové skupiny umělců , tvůrců 

záimove skupiny, spolky, m istni komunitu 

2) podle nabizených produktů 

divadlo. nový cir1(us 
hudba 
výstavy 
volnočasové aktivity a vzdělávéní 

Práce s publikem 

spo,ecnost bude d8Ie rozviJet scou č.innost v ráma uvedené strategie, tedy ve snaze zachovat všechny akllvIty, které vykonává 
a zarove" roůifovat zapojeni obyvatel prosttednictvim různých metod práce s publikem 
Publikum lze rozdél1t do dvou skupin, na aktivni a pasivni Pasivni JSOU nádtěvnlci , ktefi pflcházeJí zažit vybranou akci Aktivní 
JSOU b nlivštěvnici, ktefi se chtějí dO činnosti kultumiho centra z.apoi1t ar ji! jako spolek nebo Jako jednothvec. v rámci nabizen)'ch 
akbv;t Prace s publikem se zaméi'i se i na z iskávání novjch Ndtěvníků 

MÍSTO REALIZACE ČINNOSTI 

Budovy a 1ály: 
Klub Mlejn, Koválovo 161514, Prah■ 13 
Spolkovj dům, K Vidouli 727, Praha 13 

KD Mlein. o p s., zaiišt\J1e v tkhto objektech kemp~ nabicl(;u kultumich sh.d:eb v oblastJ m6stské čast1 Praha , 3. tedy nabízí 
programv pro viechny skupiny obyvatel, a to Jak v pasivním, t.ak v akbvnim rai:imu (~ nabizi kultumi programy k návšlévě 
a volnot.asove bmostJ pro aktIvni zapojeni obyvatel). Nabízených služeb vyutlvaJi občané MC Praha 13 , ostatnich t:asti Prahy 
a celé CR MleIn zastav• významné místo ve svém oboru bnnosb, je stále zMmY svou rockovou !kolou. koncenni bnnosti -
v současni době pfedevlim v oblaSb folku a COll"ltry hudby, a tak•v ot>tasti ro.zvijaiiciho se zam6feni na pohybové divadlo, ktere 
navazu1e na trad,a z doby vzniku MleJna 

LIDSKÉ ZDROJE 

V polov,ne roku 201 S byt schv,Ien n•vm rozpočtu M•stsk• část, Praha 13 Jako poskytovatele podstatné finantrn podpory 

provozu budovy Klubu MleJn Z uvedeného Nlvmu vyplynuto. !e podpora bude od roku 2016 snii:ena na 50 % původni částky 
Z tonoto důvodu byly na konci roku zr11ahzov,ny V)'razne změny v organizačnl struktufe a stav zaměstnanců bvl sni!en 
o polovinu N#Jkter• č.tMosti byly redukodny, doilo ke kumulaa pracovnich tinnosti na jednothvych poz1cich V roce 2017 se 
zet.al noptiznw• Proievovat dopad titlo zl'Mny. projev1k> se ptetl:.t.enl pracovníků a dále bude nutné tuto oté.zku dále fe!1t 

Soupis tlnno1tl 111toupených ve 1potetnostl k ujl&ttnl jejlho chodu a provozu ullvaných budov : 
einosu zaIllťov■n• v roce 2017 z1m6stn1na (PP a OPP) 
fllz■nl spoletno111 
M1z1narodni akUvlly 

Dram1hxg1e ■ produkce praor■mů (dIv1dlo vt. pohybov•hO. prcor.amy pro déll, Pf'O lkoly) 
Propagace I Pubhc Rtlll1on 
Recepce • ln lorm■ct . organizace 

Provoz U lu • Ie-..1lt6, technitk• zabezpečeni (technologie, 1v6tla. zvuk) 



Provoz Ne<titt prodoJ \IStupene k uv1dOl!1 
UOtenoct,,1, pol.le<IN 

IT slldby 
U<lrtba I IOCMl<:I<. Zl~lttnl pn>YOZU budovy S0 

omosb :a,.$ťOY-OXXI..,,. (outr.ou<Ong) 

DrllN~ 1 pn)dut>.ce programu (koncerty) 

~ece: VOlnotalOvjch akbv1t 
L ... 10'\ k,nu (hudobnl, pollybc,Y6 kurzy I k1r1nuk1) 
U,,,...,,(,<ostn, M>tba) 
Proclt.A~ prQ v\a1tni lVOrtJu e vy-st.vy 
IT Ml'V1S 
Slul:by BOZP 
ProYozbudoYySO 
TkMICkt zortit.,,, okc, • zvu>. 

K 31 12 2017 bylo v p,xovnlm uvazku 5 oMlb (plopoe,any s,av •>. dali, 3 osoby no matolsU nebo rodotovsU dovolené 
O bng-•ků (uv-. rocepm. leellnik) a 9 leklon, • r11mci OPP S l*'ym• apolupracovnlky !SOU OSVC v teellnoci<ych ol>Of"eCh • 
cUte lektol\ I l6Mka ve svobodMm po~í V „mc, roZ'Vote I.C,skych ldt'OjŮ trvala ~• podpora V7..dělávoni pracovr11to.Ů 
formou odbomyc:f'I kllt.Ů z_,,~NOO maJt možnost dali1ho vz~la\lAni v obllSb, ve ktef'e prac:1.41 
Mimo stlU(tuN provozu s.poleO,osb tungu„ spriv1 budovy (tec:hn0k>g1e, ukltd, udrtbl ve údrtby venkovrucn ploch, :.ai1itovw-:.a 
dOdlvattilsky, smluvnlm vztahem mUJ dodavatelem sluteb • m111telitm ot>,ektu 

MARKETING - PROPAGACE - PR 

J..inccny _,. 1lyl II upu,11\u)I • rámo mlejnsk• - · logo. graflcl<y manuM 1 , .. IC!y propagoce ,,ou p:-:, porr~ t e 
1taton, na ..-ýdl 11Jár-M<h 
'NltbOYI - urvni...e web www..mlejn.c:z I programem ll"llformacenu o potedech s mot.nosu ,._l(t,-r.,~:.ke n,.~ •r,ac11 ei 
nalwpu vstupenek, obraz.ovym ma\eflilem. 1nfo,mac.e,m. o kurz.iten W()(k$h0ped'I &k~nu:n pofade<.n iJ ·nfO'ffla.:.&'1"1t 
o 1l)Oll<:r,osb Pr_.o ~ , vyut,11 IIOOitnlch „u p/-•tlm ,_ov•ho l)ROfilu • al16 lnaugn,m. I\ c=.>l'JAO 
ne-novtho IH1rvllu Fun Falalo -.ct, web wwwJuntaull.u rovn61 profil na soc41nl 11b a partneflk6 woóy (~t< C-oout 
C11y8N I o.lil) Po cdy""' byU • provozu mobilnl aplikace Mlljn dOllupt\6 pro rMOln1 zal,zonl M vwn, oporat,,,m, , ystt.,ny 
Modlálru preuntace proból\Ola p1-.t,m lokáln6. tady proal/lCIAc1v,m ubolov..,_• TVl3 1 tasop,w MC Froha 13 
1 MZVOm STOP CileN prezomac.o byla am..,ena na vybr.,.,. koncerty a tosw ot Fun F1talo •., • Ce•••m Romlaso Cour,-, 
R-., Rao„ 1 1 - ch vorvch tasop,IÚ Tanetro zbnl O•-• nov,ny Tanetni llklull,ty I d1!l 1ch 
V rtrna ~ 1 pul>I...,, byly rozea,llny ,_.1e1wy na úklad6 Obfodnar, léto llutby Nl•lttvn,ky Novym komunutnlm 
k.anilem M t.kolatru v obW'Odu Prahy 13 ■ okoln11d'I Nsu.kyc:h U1t1 w staly 1peabln1 newllettery k.119r• ma11 pc,z.tlMl1 ohlas 
u ~ v roce 2017 byU nadMe vyroba vu11nod1 bl>.Dvtn omezona na m"ltnl progr-,ny pi_., pohjd>.ovycll prog,ami, • 
plakaly na vyt,,wrM ,-,:fnotl,•• prOQflfflY Po/lZD\I.,, IOIOCIC)luJmenl. M _,. na vybrarM •'-'-

. -~ ···-·· ...... ··-·- -
"'.1HIJI, . 

Uká<"" propagatn,ch rnatenllů 

KONCERTY 

K.Jub Mle,n ,e v dretnltufO" tolk a country trVlle taun na pledru m1sto v C.sk• republtc.e bnrova pestrost I trvale k"Vlhtn1 
oramM\Jrgie odpov1dá soullsnym hudebntm trend\.m se um6'enim na pledni p,of~Oil K'Werptety, JIiko JSOU Splritu!I 
kvintet, Aaon1nce, RObert Ktesr1n I Druhá triv1, K1metoc I dalil NI roekov• ICéni Jsme se urMNI rovnH: na osv6dtene 
okto 1 •-1 tim poiu'ltovalo 1polupolidáno ,,,...,_. 1U1or1U IOUlltt mllClych rod«>vycll kapel SkutetNI liga kta<ó „ 
utlstni mlad• hudebnic z ~ rep..bbky s vlastni tvofbou Z tradtbiich konc:ef1Úl o byt pfedevlim trad.tru vwiotn. koncett kapely 
Wanastovi ll'JICY. Nod,tnou soul.ásb pr-ů KD Mlojn „ hudobnl -t Pona polidaNI Klubem Pona Praha a „een. 
neprnfes,onalni M>tt>i6 v oblasb countty folkove a ltlemabWM huOb6 V této oblasti„ medlMnlm pwtnerem Country R~ 

KONClll1Y 

O.un - ..... 
OSOt 17 ~Kmlet I 

02 02 17 o....., ..... I 

16 02 17 š.an___,., ko.i• I ' -18 02 17 Naofttn.,-,Kt'ffii I 

24 02 11 c-...... , I so 
24 02 17 .......,,. I 

OJ Ol 17 Bhnlllai....-ou I so 
10 02 17 Portt Pteha 2017 I 

11 0217 Porta Puna 2017 I 

1603 17 Y\lta1 .$ttnontN• I -23 03 17 I .O-Mi na vodtickou brtnu I 

2S0l 17 TolemC-.. _ I so 
20 04 17 PortaPraha2017 I 

2, 04 17 - I 

11 0S 17 Hop Trop -01 oe 17 --.. I 

121017 Jilka 'Vl't,,cwl a Paak I 

0) 1t 17 NJF ... I 

ot tt 17 o-- I 

10tt 17 I~. na FcAovau Ohft I 

15 tt 17 Slla.llittn6b-Mmlnl6e I 

US 1' 17 ~. IVoboofl • allleWI • 
22 11 17 Skl..Men6 lol Hnwlnálle I 

2) 11 17 1o1mon ..... I 

10 11 11 Koncert na-oen• Mo.rwta I 

Ot 1217 COP I 

14 12 11 luftltd I 

11t217 S kut.tnlioa • "'tl• I 

20 12 17 v.n.,-vi. .... I 

22 12 17 V~kY 1t6notnl k~rt K•~ I 

2112 17 Robef1 KIHfan I 

utlt.em 21 --Po,ta Pt#\a 2017 I 

101,,11 Slw-.t.nl Uga 2017 1tllaml '-ola I 19 1t.oncfl11J 

2 



VYSTAVY 

V pn.othu ůOOfa I bhlzna mohh nivtt6vnid zh"dnout výstavu kreseb Pavla Kalfuse, kt8f•byla zreahzovanék Pfehlidce 
10tov•tvort>y pro d41h a ml•d•t V r.m~ soutttnlch ptehlidek StodůleckýPiseček a Porta Praha mohh pak návšt6vnic, 
tradtčntvtdtt vj slavu spo,enou s pti1lušnou plehlidkou Do konce dubna byla k vi~nl výstava fotogrefii s t6mabkou nového 
cňusu Vojt6cha Brtn,cktho T6mal1cky zaměren6byly i vjstavy velikonoční a vénotni lidov6vjzdoby Pfi pfíležitosti 
M leJOSll.6-.adem,e se ve foyer prezentov1t 1vjml výrobky krouZM. keramiky 

V obdobi. kdy neisou 1peoellzovanivjstavy, jsou v prostoru foyer pravtdelnéumísttny a obméflovAny fotografla ze souboru 
fotografii tanečního d1\lldla a akrobaoe V roce 2016 byto zreal1zov&no nikolik m1nivystav mistnich umělců ve spotuprkl 
s mtstskou eisti , aktivitami Retro kav,my pro seniory 

WITA.VY 
d•tum N•Hv """"' 

On<>< v.-1av■ loulek 1 

bluen~tten v.Mteva totOO"alU z •kel KO Mlffl 1 

červffl 'v.l.tava YVl'obků ket"amickt dlkw 1 

nfuvn..inec IW-.tllwa totooralll z ak.cl KO Mleln 1 

led-----i...ec Slili wttava vekotorrnttOWch totooralll v restauraci 1 ........ • 

VZDĚLÁVACÍ A VOLNOČASOVÉ AKTIVITY 

KO M~Jn pokrabJ,e ve své dlouholeté tradtO pcrádani kurzů pro děti, mladet1 dospělé s vytvamjm, hudebním a Pohybovým 

z.am6lenim Speaátni kurzy akrobacie pro do5pélt- orgaruzuJe spa~k Cirkus MleJn Kurzy keramiky v roce probihaly v budově 
KJubu MMtjn, a to dva dny v týdnu v pěti skupinách od ne1meniich děti až po dospělé Celkem tento kurz navštěvuJe na 40 žáků 
pod vedenim ,edM lektOOl.y. Jedná se o skupinové kln.y. Dále pokrač.lJJi i kurzy índ,viduálni Rocková škola zahrnuje vjuku hry 
na etekb"lc:kou kytaru a bici V ometené miře J' dopl1'uje výuka hry na ldavir a akusbck.ou kytaru MeZJ hudebni kurzy patti take 
extemi Školli modemiho zptvu Lukáte Jindry 
z pohybovych ki.nů klade MleJn důraz pfedeviim na akrobatiekou gymnastiku, počinaje Cirkusovou ptipravkou, pfes Ci~us pro 
děti at po Teen o~us Celkem osm kllZ.ů navitěvovalo na 120 kurostů poct vedenim devit1 lektorú M~z, nah dalii pchybové 
kurzy patňl Tanec dětem , ve kterém se déb ve tfech v6kovjch skupinách seznamuji 58 z.2k!ady růmyc.t,. ta.nM'.ních disciplin. Tento 
kurz vedla Jedna lektonr..a , ktera praCUJe se skupinou 20 děti 

KO Mie,n, o p s ve spotupráo s Co1<.usem MleJn, o s organizu1i také kurzy akrobatid-:ó gymnastiky pro oospl:!é, celkem Jde o tn 
kurzy m•sne akrobac,e (z.atátecníci. pokrobh - akrobaae na iále. pokrOOH - al-Job&ttt na hrazd~) :::ii ;►.,d~n kU'7. pozemni 
akrobacie, kde vyuCovah tli lek1on Celkem tyto kurzy během dvou semestrů navštévov21:i CJO o:.r~~ 

KO Mlejn take poskytu}e prostor pro dal! i votnotasovéakllv1ty, kde se tástetnépodřl• 1'l.1 r.-11:ď; r.,~,:it1...-ofi:tr....1 . Mez.i n~atti napf 
Tanet.ní pro dospělé. Salsa. Fc,jkJomí 50Ubor lubnka. drvadelni spolek 01 3, Cv1ten1 p:-~ M:-'l:~xy. 1wr.io u t'iidle~ 

Jednod1vékurzy se v pok>'eb O na kona &kc,jnihO roku prezentu11 v U véretn,1C11 r>f~Sl/1\ 0f"k.h ;Mz1 ,,,.jv)'mamnéjii patf i 
Jist.Večer ar1u.ls0vycn k.urz.ů , kde '8 pfedstav1l1 Jak d6b, tak dospěli Oile Mlt,Jnsl(á 411',V:-:-.TI,\•, b~-"1 n~:, proator ostatní 
pot,yt,ov•k.utzy spolu I hudebnim, a tar.évj, tavou keramiky ve foyer M~ na Moz1 dal~i pf'!G!\~, or:i !)i\ti;,y I iE-1110.nr élnl koncerty 
Školy moderního zphiu Lukaie Jindry b pravidelnávystoupení lolklomiho soubOru Lutinl.n 
Sedmýroalik Pfimfft.ského tábora během letních prázdnin byt opét obsazenY11 velkyrTl pfod~a1~,nrr,_ Z:rvtM!hly dva pét1denn, 

naplněnétumusy s celkem 60 d•tm• Hlavni .t.ábo(' by1 v• Spolkov6m dom6, ale ~t., s1 utav 111u'1.\·1Asnou a:<robacu ve Mleiné 
Zde se takéna kono obou rýdnt'.A«>nala z..ávtret.náptedstevení pro ,odite e vete,nost 
Poprvése uskutečni takémezu\.1lrodm t.tlbor I uméieckytn zam61enim pro teslt~a ,1ovensl.édólt v 1oukrom6,r, ob1ektu v Dolných 
Orrianeeh u Trnavy ZAv6feálé vystoupení účastnikúM konelo , velkym ůspt,c.hem ncien na Slovensku, ilit takév Rantltovil 

u Jihlavy, kde tradotn6 c,nws Mle,n po1•~1etnl pe,1onnance 
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REZIDENCE, SPOLl<Y, SDRUZENÍ, KOMUNllNÍ Al<T IVIT'ť 

Mimo vlastni organizovane kurzy djvé Mle1n prostor I jiným volnotasOYym akt1v1tam. mezi kt&r8 patfi mJ. Cv,teni pro seniory, 
Společenské tance, Konditni cvičeni pro .teny, F<Ml<.lomí soubor LUOnka. Oivadelni soubor Oi3 V roce 2017 se podai'ílo také 
zafad,t do vo4ného obdobl (v pfestávce mezi jednoltivým1 semestry kurzového vzd6táYéni) rezldenčni Pobyty zahraniC:nlch tvůrců 
pohybového divadla, které Je zminéno dale v kapitole Mezináirodni projekty 

Folklorní soubor Lučinka 

Soubor tvofi dětši , dospěli tanečnici a f<Mk\Omi nadienci. v roce 2016 v něm bylo zapojeno cca 80 členů. Zkouiky probihaly 
pravtdelnltve 2x tydně. SoubOr Lutinka ka.toorotntprezentuje bnnost souboru v podoběZahradni slavnosti ve Spolkovém domě, 
v Klubu MleJn potom Vánoc s Lučinkou, Dttsk&ho folk6miho plesu a vystoupeni v rámci imýd\ akci Vedeni souboru z.ajiiruji 
S•~• Kfitkovaa Tereza Hrazdirová 

HAMU v Praze 

Prvnim pokusem o zavedeni akrobacie na um61eckeškole Je zařazeni vzdušné akrobaoe do vjuky na katedfe pantomimy a 
nonverbálního divadla p,ruk• HAMU, výuka probíhá p,ivě v prostorách Klubu MleJn a vyučujici Je umělecká vedouci souboru 
Cirkus Mlejn Ehlka Brtnická, která se tak stala prvnim profesionálním pedagogem v tomto oboru u nás. Studenb zde take zkouši 

a prezentuJi své rotnikové práce 

Divadelní škola Budil 

v rámci dlouhodobé Uzké spolupráce s vý?.namným1 umělci Jsme se v ,oc.e 2007 stah spoluzakladateli d1vadetni školy, kterou 
vede pedagožka, herečka a režisérka Vendula Burger. Umělec.k• vz~liváni aktuilni probihalo 1 x za mé sic o víkendu 

Diva dlo D1 3 

Spotuprace s mistnim ochotnick.ym dtvadelnim souborem 013 trv~ Jeho zaloi:eni v roce 2007 Clenové souboru tvofi různé 
v•kové skupiny OchotniCl se pravidelně neifl'H!M1 x tydM:sct\áze,i a zkouii Následné nékoltkr '1: hra1i na scén6 Klubu M~1n své 
pfedstavení V roce 2017 uvedli novj titul Habad'ůn!I aneb Nájemníci pana Swana 

Klubko, z. s . 

Spolek KlubKO potadap,av1delně sovti:žni divadelní pfehlidku SlOdŮlecký Plseček, ktera patti do Klubu MleJn také Od svého 
vzniku. V bfeznu se konat ve spo~ KO M'9jn a sdruženi Klub K O Jubi„Jni 20 ročník ů roven soutěže byla tradič:n• dobré 
a vitězove se ůspěšně zUtastntti neien na naroctiich plehlidkich šrMlkův Pisek v Písku a Mlada scéna v ůsti nad Orhci, ale 
1 na celorepubhkovém festJvalu Jiráskův Hronov 

Klub Porta Praha, z. s. 

Jak 1e zmintno v kap!tole Koncerty, soutéžni koncerty f~k-country scény se konaJi 11tod vzniku kultumiho domu ve Stodůlkéch 
a maJi svou nesmazatelnou tradici pfedeviim diky hlavní organ1zitorce Mani Navrétilové 

K prav,delnjm spolupracujícím organizaclm, kte„pracu1i pfedeviim , občany Prahy 13, patf1 ze1ména kluby seniorů. Dům dětia 
mlidete Stodůlky, ZUŠ StOdUlky, Tanetnikl!A> M1rabel, Tanečnilkola Martina, Tanečniškola lvy Langerové a dalii 

Prav1deln6rez.idence, kdy soubor zkoutl v Jmak nevyutlvanjch dopolednlch hodinéch svéptedstaveni a nésledně1e1 odehra1e 

na Jev1ih Klubu Mle1n. pfipadnéSpolkov•ho domu. vyutlvé Agentura Famílte - d1v1delnlsoubor Jeny Šulcové, pantomimíckj 
soubor Squadra Sua Romana Horék■, nepravldelnéi Seera Circus Stefana Capka, Cink Cink Círk, C,e des p1eds perches a také 
n6kteti hudebnici • skupiny 
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DIVADLO 

V ~ rok.u moN.• navi~vnro V'.oM pl'ed~ t'\IV'l'y'Ch t....-ů Z bnohem1ch trtuhi to byta naplilrJad premiéra m,cenaoa 
Ookior v ...sn&z:td\ ~Y btul SnwtN,,io n«>O _.°'._ l)AliQ'ltav'W'h bm6n5k•ho divadla L1Mtfl v rimo mK"ltfesb..,alu s tffl\.atem 
,.,sqct,p-a,, 

--en-, .,..,,,. -• .._._., Clr1<u1 Mle,n .,..., vyui••• 1pec,fld.e vy1)aveni '*"' Klubu Mie,n, p;edeviim 
1a,_,....,,. t,oc,y pro vlduin0u ~ , Kromt vta:stntho souboru vyslOuptl.a I Clali1 podobni Pohybovi divadla K nim v roce 
20167 "'"""° ~"' 5tuOenC> ~ HAMU • Praze ,.,,...., a>.upc,a Uma~•• • anglocky soubor Colle!Jf and then nebo 
ivycsskf CM:>Cc,n__. On P'9ds pe,,::t,h 

l)IVADU) ~ poll)'llo-

.,...., - Klub M..,, """" """' .... ,, poznomu 

120, 17 --~--land ' 130117 ... .-.n-. tand , ........... 
,. 01 17 .... , 
l'0 o, 17 - , 
010217 to~Ooud I 'Drals,kJi tlf~. 
2)0217 --•t'llldvu ' 2'S03 17 ~ - 9'"~--Sw.\a , 013 
210)17 ~F ..... 2017-z. ..... ~ I 
30 CD 17 FWIF .... 2017 2 
31 Ol 17 Fw,F .... 2017 2 
01 tw. 17 FVt F .-.'M17 2 
Cl20A 17 fy,J. ..... 2017 I ,, _z, , t1 ........ • 
210A 17 ·- ---OS 05 17 

.. _ 
I 

g.7517 FFO.-Or....__ , 
~~17 Z--0 , >WAU 

12 OS 17 z-.-. I >WAU 

1105 17 Habed41• .,...,, ~ - · Swa-1• , 013 
230517 --·- , -------.. 2'S OS 17 °""""·- I .. -. 
O,C 10 17 - , 
a11017 ......,.,. • ..ww~-- Swen• I 013 
13 10 17 T•• I 

,s 10 17 - I -,. 10 17 ..... -- , 
2D 10 17 .... , 
211017 Uutlll ■ ------w. 

, lmd;a,kj;u...,...a 

'1211 17 °""""·- ld•t•~ ne tt 1 11 

11 11 17 - , ~ - .. , __ 
213 7S17 FlM"IF„2017 , 
tla:1'15217 Pf~ sdow• tv--o dM , - 2 

)-Sl 17 ~'41 P1iiMbti.. 2017 , - ' 

FESTIVAL FUN FATALE 

šesty roblik meznaroá"uho festNlllu noveno cirkusu v ryz.e ienském ObSaz.en1 Fun Fatate 2016 se USkuteč.nd Od 29 3 do 2 4 
2017 v pratsk6m KO Mle,n a dj\e v JHavě a Bratstavt V Praze se detY'ak> se 8 pt-ec1staven1 vt.etnt ~ pro 06~ a Jednoho 
~ho pro t.koln• IJwpiny •u:wnbnovaNI show• 3 ~ • 'NOl1tshopy O.skus, na i.na V'f'VO! v ot>t.astJ noveho cn.usu s.e 
z.amilen1m na :U01ky pti tVOf'b6 ns.c:enKe moderovata performef'k.a J.,,. Kort> z Betlina Now,kou kteri: byla uvedena v roce 
2016. Je p/Hull zahlf<>vac, pe,1o,mance do zai,mawého p,osto,u, kcle "' obvyl<le dovadlo nell"')e Po prosu,ru botanid<6 zahrady 
v roce 2016 Jsme opet s velmi PQZJbvr.m ohlasem uved1II zanáJenl „ u,lmavem prostfedi . v ~ urn,tledc:ych ~ tes1m1r11 

Suiky v Praze Aeporyi,ch V Otodu v Jihlav• byta uvedena 3 p;.dstaven1 a komblOOvana snow ,edrio pfedstaven1 skJvenskyctl 
akrobatek Zl ~lJPIOY CrtusKus v BratlSlavě a následné v Dolnic:h Ore!anec:t, v Wese Trnava (SK) Oiky roz.i,ifenl mmo Prah.I 
.., hlavn, tást protáhla oo 6 5 2017 

~ FUN 

~:~~ 
,,

\ }9_ 3.- 2. 4. 20/7 

l 
\i 

29. března 

~z,-.~~ . ......... 
--~---.c--i.~ .. _c-_ .. --4:11,. -....-, .... 
._.,_.:..---:,,. ~..,_~~- - ::.....-

30. března 

I t,O ~ ,._ ,"INI.,..,,.; __,.. _,. ;.,,. 

nu ,.,,._..._ , __ ,,,_,,,. ---"-•~ -.. -----
31. biezn.a 

t fJC' ....,,..__».J:lol.,. 

I. dube.a 

1,. ,_,,,,_. __ ...,._ ,.._,,n..,._ OL ,,i,.i.a,. -----------•--!Cr _ _...,_..__ ---------·-.. 
1;110~c--.-...,._ 

2. d ub.<u 

: iu:.- ....... . .....__,_ ....... , .. 1, ... ------·------ ---... _._ __ -·----------
tl'CIO i.oOwit .._ .,. , _ C.-'" __ ,,.,.. ____ _... _ ___ .,.__. ,.,,.....,..,. ... _ --..---------··--
aoe """"---......._ __ ._ - ----~·-na -..-.. "''---~" u., -------..... ________ , ---·- -~-- -------·-------i...u--~---- W ORKSHOPY 

--- -·•·-• - ... , ____ ,,_ ----------------
■ C] M1•Hl B~ . . -.. ~I 

Pl~(J(jRAMY PRO DETI A MLADEZ 

Dt.,,acw,11,, ptod,t.aiv.nl p,o 0611 1•m• opt1 uv•otll ~ti kalOOu neci•u v OOOOOI 00 leana 00 lw•tna a od h.ina oo proance 

Ta►Á v r• m(.I t.tcrito ~lnleh ~►- PfO vef„no11 Jlf'M M ort•ll tltaleg19 pre1en10..-a1 attematavnt ,-vit.to • f orm.,. 
V dr• m • turg~ ~ by'fW' ZHIC>upany pof\Uky Clnoheml I loutko.,., pohyt>ov• divadlo I klauni.de J .on.io M DP't 
pl.O.Vlim O mel• Mlkupenl uClnkujicic:h ve unwit..-.n P,Otlon.t ...._, kd y ,- k.ontakl t het'O Dtl!t1 a z..t..tit.._ 1. pledlllvent ,e 
OOht n y ()Ó /a}rt).u V p(eplNOya, ,.1ec1, veM!.ytt, d11,aooi P,ogrem letvno\lal ong.n.M,.. autc:wlA.a ~1aY'ffll I eOIP\«,e >-.lntayct, 
pot~ <,vyeh ptlb6r,ú v p,odanl ~lc.ů a ~ ,ch M>u00f1J 1 Pr_,,y Br,.. C.111.yct, 8uotJO"'.C n.oo T•bofa 
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ASSITEJ 

V• spo,upr•o s ln11ttutem un,tn1- 01vedelnlm ust■vem se uskutKrula v Klubu MleJn llká Cást programu v r~ festsvalu 
ke Svtto..,..mu dni dlvadl■ pn, dttl I m1'det. KO MleJn „ 1kt1vnlm ttenem česk•ho vyboru sdruženi AssiteJ. svlttovll 
orgenitace pro ~ divadla pro d•t• 1 ml•d•! z•stupce 1polečno1ti je členem česk6ho vjkomliho V)'boru lflto organizace a 
1111.• se učastru aetk•l"li z•stupců ttto org■f'lltace na 1v6tov• úrovni V roce 2017 to byl festival t1ne6'11ho I Pohybověho divadla 
divadla pro °'h I mi.ctet v Jeruz:■1•m•. ktt<j nav&tlv111 Dagmar Bedn.,.1kov, spolu I dramaturgyni d6tských programů lvou
Hodw.ou Zyt.O\IOU Dagmar Bed.,.nko•• se dále jako člen výboru českého 1lledlsk1 Ass,tej zúčals1r111 s,ětového kongresu 
v K-ktm městt I v prosina by11 zvolena u pleds-yni českého s~edoska 

STODÚLECKÝ PiSEČEK 

Ve spolu~ se t,pOtll.em KlubKO H uskutečnil 21. rotnik 1outi t ni ■m■t,rsk• p feh lidk y Stodůlecký Pl11tek RegK>rlálni 
pfehltdky e,i:penmentu1lciho divadla a studentskeho divadla s vybtrern na n•rodni pfehlídky prc::,Whl 11. 3. - 20. 3. 2016 \/ rámci 
lestwIlu n~I, ůaistnio moinost diskuze nad odehran'fml pfedstI1Jenlm1 se čJeny odborné poroly 

PREHLiDKA SÓLOVÉ TVORBY PRO DĚTI 

Spolemost Penpo<,e t,yi.. hi..vním poledatotarn PteNldky profesionálnis61o,é tvorby pro děu. celkov• to by1 Joi15 rotník. Béhem 
~ t..n0r0vyc:h ned•h (7 1 14 2. 2016) se odehrilo 8 pfedsta1Jeni. ~ wo~shopy a ve vstupnlm prosto,u KJubu Mle1n výstava 
~et> výzr\an\Mho loutk•te Pavla Kalfuse 

l'OAADY 1'110 DtTI • WM.INOST .... d tOlt 

°""'"' Ntzev Počet ---1$01 17 Pl.tJ c:wkus 1 

2201 17 1000.1 Noc 1 
29 01 17 NenuvnlldYIJ 1 

O! 01 17 ......... ~~ 1 

0$ 02 17 - 1 

19 02 17 Loulkori~ 2 Festval sókwé N'Ofbv DfO d,b 

1102 17 PfMh malé •--Gond6H 1 Fntivai aóla...é tv,...._, ..,u déb 

1102 17 ·--,, 1 Fe.trval a61oo.it tv,........., --•c, dtti 

1102 17 ~ Pfdftko t FHtrval sólové hl'......, n•t, dtb 

260217 -~ o ai.tetntm -"' 8rl.ftcvl11.oYI 2 FnVval S.Olovf tvoi._. f0 rltd 

25 02 17 Tfi touti°"é c,tt,1o1w 1 Fni'Val eó'o..·l t\l'"Ao.... -10 dtb 

25 02 17 Otkivé UUt.11.o 1 FH:N,,laólov~!!!L,__ ___ ,_ 

12 03 17 hl!. IC-.1-Mff. l(alo-k.ou..,. v.ft.onoc.e t 
1103 17 PovhtiCaU t ----, 

--· - ·-· -----1 
25 03 17 ,._.tek • vdUi nv1rva...t z6h-41 1 

FunF••~.e ·--·--·-·-·--·-i 02 04 17 Pro.,,,+ --1rahnn 1 

09 04 17 IJlnlA.I lum • ,._,.lm 1 
•----- •-• .. •-•• ---- ,.I 

09 04 17 \,1k • hlld 1 ___ ., ____ .. -- -. . . .. ----! 
231).117 &.li nadzfato 1 

1' 05 17 KttlK.el 1 -:-:..· ====-~·::=í 
08 10 17 Sv"°"tftM•dlta t t.lO l\e-n,o,c;.11,~ .i,_tl'!l#!•l •-- • · -.. •- -

IS 1017 ~-• 1 --- -- ·- -·- ·---
22 10 17 50"'1 1 ··-·----
0511 17 ......... 1 -----·----- ·-
12.1117 .. -...,.. 1 at•n-Uta 

111117 Prinuzna na ht„lw t 
19 11 17 ".....t.11et. • ~enl ._.._b 1 

03 12 17 p ................. 1 

10 1217 Be"m 1 

17 12 17 Vtnoce u tffU netk;h rvababttek 1 ........ J2 

PROGRAMY PRO ŠKOLY 

Nedílnou 1ouUs1r programov"'8bldky KO MleJn 1•ou i d1vadelnl pfedstavem • um61«:k•1 sportovní akbv1ty pcfádané 
v pracovním týdnu v dopoledních hodinách spec,Mnt pro tkoly • !kolky 
Repertoér dovedelnich pledstavenl pokrývat v roce 2017 ,techny ,éko•• skup,ny - v nabldce tedy byly ~dky pro déu 
z matetských i kol. Uky obou stupňú ••klednich lkol I pledstavenl pro studenty gymnéz,i 1 11/edních ikol Rozmanitá byla I ikéla 
Jeviitních torem pledstavenl - od loutkových p/H Cinohemi a:! po p/edataveni vyutivajiclch filmových pro)elcci nebo prvků 
akrobacie • nov"'o clrl<uau. v- k tomu. že KO Mlejn Je vo viech oni_,, dob/o vybaven , pro speaficl<é pohyl>Ové 
oktivity. vyutiv6 KD MIOJn této skutetnosti I ko :q,oslleni nabídky pro i koly I ikolky zalazenlm tzv Hodiny t61ocviku jinak 
B6hem __ .. timonutového programu si ~ mohou vyzkoutel čtyf, zákledni oousov• discoplíny - balanco,.,,i. tongtoviní 

a pozemní a z...,tsnou lkrobKH Tento p,og,am se stal trv8'ou ~ stí nabídky a ,e velmt oblíben 

l'OAAIIY PIIO Dtn ° IIIDLY - -
O■tum Nizev Potel ,ni DOledalalt 

21 02 17 Planeta Zemt 2 

22 02 17 l<JM#1 Pinmi t 
24 02 17 ZsezwtMi dttstvl t 
0103 17 KvN• ,,..""k 1 

09 03 17 -n. lrtve 1 

03 04 17 G<orw t 
10 04 17 "'". h,lad 2 

20 04 17 -.. 2 

210417 PlanettZemf 2 

2 4 04 17 č..-t • Kita , 
18 05 17 Onuncifde 1 

JO 05 17 Hodina TV inak 3 
27 06 17 Hodin• TV ín•k 3 
19 0117 Hodina TV inak 1 
0310 17 Kocourvbot-'dl , 
1010 17 Hodina lV linak 2 
11 1017 -.. t 
1310 17 HodlnaTVNk • 
16 10 17 -· 1 
17 10 17 Hodina TV inak 2 
1110 17 Putin ..,.,.;.. t 
20 10 17 -na knle t 
24 10 17 Hodina TV iNk t 
07 11 17 Velce veid t 
131117 ........ ,.. 1 
14 11 17 Hodina TV !in.ak 2 
21 11 17 Budlme tdtinu 1 
05 12 17 Vtnoenl outovtnl I and6ty 1 
13 12 17 Hodfna TV inak t 
1a 12 11 Vtnoce u enu natich -at>tt.ek 2 
2112 17 Vtnoce za tnu nattc:h Dtabab•tek 2 

ulhm u 

PROGRAMY PRO SENIORY 

KD MleJn poskytuJe standart1n6 zvjhOd~ vsluPM pro sernory a osoby se zvlUtnim1 potlebam1 Ve spotopráa KD Mle,n, o p 
s a M6s1ské Usb Prahl 13 byt v roce 2017 op6t reahzovén spea61ni Pfotek1 zam6f1ny na lulo cik>vou skupinu POdte 
dramaturglCkéhO plMlu pledstaveni a k.oncettú byly nabldnuty se111orů, vstupenky ve speciél111 ceně nebo byly pol~y pofady 
pnm•m• urtené senorum. naploklad t■nsonový koncert nebo vystoupeni Yvetty Somono,é MC Praha 13 polá~ spolenU s KO 
Mlejn pro sen+ory prav1deln6 takfl Retro kavamu s 1émat1CkY'm zam6'en1m 
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VYSTAV't 

V pn~ uncra • bhli.u mohh " *"'t'='vn10 zh~ vy1t•vu k~1•b Pavla Kalfuse, kt••byta zr1tahz:ovaNk Pfehhdee 

s,61.,)~y pro ott, 1 mltdd V 1'6ma soutUruch pi'9N1d-. Stodů~yPl,et. a Por1• Pr■ha mohli pa navil6vnfc1 
,,,_,,,_ vysi.vu _,... 1 p/,slulnoo pi.,,!1d•ou Do kane. dubna byi. k v""nl výsi.va lotogrefil s "m•okou nov"1o 
clf\.usu Voftkha Brtntó.~ T ~•ti~y umtl'~yty I vystav-, vehkonotnl a vMOčn1 ltdovtvyzdoby Ph plde.21tost1 

M_,,..._ sa ve lo~ in,ontovlll • ~ vyrobli.y kroulek k-.niJ<y 

I/ - •<I)' no,sou speoauovaMVyl1"V'f. 11ou v pn:,stor\, Joy.- prav1delMunust"1y • obm"'°"liny lotograf,e zo IOUbonJ 
~ tanečnlho dlvec:lla I ~ V nx::. 20HS bylo ll'Nikz0dno IWkohk mintVYStlY mistnlch um61ců ve spoh,,ptK1 
s mtsb>-0u ta~, • PIIVtlaml Retro kav.my pro HNOf)' 

mTAVY 
...,m - ..,.. - ""'-'-•--~ .. I .,.,.,...._ IVwDwa .__ . .. z al.d ,CO ... ., I - Iv.--• VYfob.-u kw~t Cllh I 
~ --•-•MtaldKO-... I ---- si.&t vwtave vel otronnt--....... --tt v rnc....a I -- ' 

VZDĚLAVACI A VOLNOčASOVÉ AKTIVITY 

i<O M,-,, ~ vo l\'11 ~,. lladlo po/aclln• wrzú pn:, Cl6tl .,._t, _.,... 1 vytvamym. nuoet,n,m • pohyll<Wym 

.-,m Spooa,r, kiny -- pl'O dO~ ori;an,z .... ll)Oiel< C1"ws MJo,1 Kun)' -ky V 1000 "'""'"""' 'buOo•• 
KU>u MJoil' o to dva ony v ~ v pt,, ~ Od ,,.,,,.,..."' d6IJ at po ~ Calkem tento k..-. ,_"'""" n.o 40 1•• e 
pod - im jednt lektoo.y JedN sa o..__. '"6zy 0-'9 pok,""41, k.ny návwi.-, Roo.ova i>.ola u t:n-.,,o 'IIR-" "'' 
na ....._tnckou kytaru a b.a V omaz.,,,. m,te , ~ 't')'VU IYy na llJavir a e11,.ut.1o,0u ky\lr"U M•z, t'lude::W,1 luny p„tfl ta~t 

oxtemi S.,.. modom•ho ~"' L'"'M JtNJry 
Z~ wrzú kla<M MleJ<I dŮnlZ p1-.1,m na Illu"- gymnaSWJ ~na,o C1ttwsovou p/1pra"'°''· plot (',,w, :>1J 
djtJ af 00 T.-, CW1ů.tl c .... m 0$1'n kurzů flllvi1"voval0 na 12'0 kln.ltkl pod vldeotm ~•LI leldof\, MHJ nat• Caft l pr,~• 
\J.ny petnl Tanec ottem ve i,.c.,~ M ~ v, llecn v~C/'I ~ .. ~ w Ukta<J:t naflyd't ian.ln1cti (jit(;,1"1• l,M'~ 

...-. ,O<lla ~ ie>.too.a •10,a P'K<4'1 „ sJwp,t,ou 20 * 
K0 Mlejn. o p I vo 190iuprlta s C1"wsam Mie,, o s ~ Lllkt k.ny llv-.CO_. 171"'na,oky p<O dO,.,.~. ce,1.&r,1 JÓO o U1 
k.ln:y uv•soe -.roti"°' (~ettuo. pok.r®I, - wooaae 1\11 6.alie OC)t.lota, - ~ .JobatJ• na tvazc,t) • •-,." ►t.,, i. eu,n,,, 
ů.robaOe k.de vyvt»v•• t/1 lekton c.tkeffl tyto k.urrJ1 ~ m o-,ou MfM'llfll nav'""'°"MO '-C) olQb 
KO Mief'I tak• polll.y'tuf't prostot pro aalil ---~Mlllvlfy "·"- .. ~ h na ~ org.,-.UCJ Mni ~•!li napl 

ron..:n pn:, <10""4t. s. .. FOCklom• 10UC>O< Lu(,ru ""- spo&o>. o, 3. CVl(.en, pi'0 -v TyJ41tt0 c, P,lotH 
JldnOUI ....... Lny M V pololelJ tJ na k.OnO '"-OU\lhO rOMJ prez.enWjt 'I z.a-v„etrr,C,, pled1t.av.,...cn Metl M ft' )'l.J'IAITI~l tl P• tfl 
J4S\jV«ef c:rtusovyd'I lunů kO. H p,'adstav• jaJ,. dttl ta-, Ootp,64, Qjle ._._,,...,,. ...,.mt4 „oe m•I• PfO•tor c;11atm 
pohytloY.._urzy 1oc,tu s hudebnun, 1 ta1,.tvy1t11vou k.efamiky ve foye, Mtie,N Me..:_1 OeJl.t C,,ec'lílkt.OI pat/I.ly I .. ,ne,v,101 kor~ty 

$oOly moclem1ho """" Lu>.áM Jltldry e, prav.-....,su,upon, lolt.Jom•ho IQu00f1J U,C,ró • 
Sec:Smy,otn1k PnmMllli.lho tát>Ofl ~ letnid'\ ptUdtw1 b)1 0ptt obl,&tenfl ve=kym pledtlif~ l>rootNf <hl ~ 1vtl 

na~sy I c.elk.1m 60 c,ttmi Hlavni . tabot"' byl .,,. 5,poO.ovtm dOm6 aM o6il M uUy 14 ... ,.v ... tW)u ... ,Qbe,.:.. ve Ml.,,~ 

Zde M tai..1na li.ono ObCk,, rye1rn:.onai. l.h„etnapllfd1llven p,o rOOlte a v..-e,not-1 

Poprv•M uskut.trrl 1».emez,narodn, t.abof • ~ ym z..am".,,.m PfO tetlt.lt tioYet'\,.;.to~ v ~Jo,,-..m oo,e•ru v Oo6rtyo, 
O-Hlinech u Tmavy lav6,Knt vystoupeni uta11niWM t..onalO • vofkym ~ neii.., ,,. G,ioyen_.,-Y •"- tat.., Han11to1• 

u Jihlavy. '"° tra<ll~ C1f1o.u1 MIOJn po/aaalotn1 po,lorman<e 

li 

REZIDENCE, SPOLKY SDRUZENI, KOMU Nil NI AK flVll Y 

Mimo v1astru orgaf'l.lov■n41 ki.ny d.ava M'-Jn prosto, 1 1inym vok'io(.asovym aktJvitam mezi klert pat!, m, C"1Cen, pro sen,ory 

SpoleteosU 1-,ce Konóal1 cviéonl pn:, tony. Folklom, soubor LuCanka Oivadeln1 soubOf 0 13 I/ roce 2017 „ podahlo Ulke 
zel1d1t dO ~hO o~ {v ptest•vce mev ~vyrni semestry kurzov"'° V'l~ .... •n•) rezx:lentru pobyty uf'V1Rčn1d'I tvůrců 
pohybov•M divadla kt•,• ~ z.m1n«IO da~ ,,, k.ap~ M•z,Mroon, ~kry 

Folklorní soubor Lučinka 

Soubor rvon dtt!1 , dos~lt tanet.n1a • folklórnl nadt.no v roce 2016 v Mm bylO z.apo,eno ca 80 ~ů Zkou~y protuhaly 

pravidelMvo 2• lydn• SoubOr Lutinu k&!~ozontuto ČHV10$J souoon, v podOOUonradn, si.vnoso • • Spockovom domé 
v Kklbu M~Jn potOffl 1/tnoc • lut,nl<ou. ~tsktho f0Ckóm1ho plesu a vystoupen, v ramo Jdlyct> llkei v-. souoon, u pit"UJ1 
$.trk.e Kh!kov•• Te,eza Hrazdirova 

HAMU II Praze 

Prvn1m Poli.usem o z.avedenl ali.t'obac.i• na umMeckeik°'8 Je zafaz:en1 vt~ akr'CbaCle oo vyuJr.y NI lr.atedht p.antomo-n)' a 
nonverbaln1ho d1v1ol1 pra!sk* HAMU , v~• pn:)011'\1 prav• v proslOfaeh KJubu Mlejn I vyučujit,i ,e um•leckal ~ ~ 
Cnus Mle,n Elt!kai Bttnóa. ktera se tak ml.I prvním pmffljonafn1m pedagOQem y tomto oboru u NS Studenti zde tak8 t:koui1 

a prezentuII sv• f\'.lCfuk.011• prace 

Div11delní škola Budil 

V r~ma d'O~ UD.e spauprace s vyznamnymr ~ ,.,,,. s.a v roce 2007 11a~ spoluzakladateli d1\'ade!t'l1 !koty klttOu 

vtdO c.oagcike here!J,.a • reiistnl-1 Vendula Burge,r um•~• v1otlav, n1 aktu.8'ni problhaJo b z• ,,.,.s,c o 'llli..nclu 

Divadlo 01 3 

S~.vrac. s m 111n,m ocnoino..ym aivade/l"llm IOUborem OtJ trv1od Jeho zauuen, v roce 2007 C1eno,.,. soubOru tvol'\ Nlne 
„huve • '-~, Ochotrno se prav,otlnt Mt""'-1 x tyd~schue,1 a :kouti NAst.dn6 "''ohkrat tv•J• na s.cent Klubu MIe,n s.ve 
1,.'>I.J01urn,n 1 V ro,:• 2'017 wedll noyY tltu Haba<f(va aneb Naremnia p.■f\11 Swan■ 

Klubko, z. s. 

s~ Kluttc.,O pol;idáp<ov1Mffl. sout•!nl divadelN p(ehho-.u Stocs~y P1setei... 11.1., , p■ lfl 00 ti.lubu Mle,n ,.,. 00 svet,o 
v?ntku v DI0~nu H li.onel \ I l pojupl'IO KO ~41•1" • Sdrutem KJubl\O JUOlteJn1 20 ročník Urovell 50016.te byiai tflldtalé dObta 
a „11j1ov• ,o u•p,UM zul:astr-.h ne,en na n•rod',•ch plehhd~kh Šn)mt-.ův P1Hlo. y Pisku a Mla<III sun. v Ush nad 0111c1, ale 
, r,:1 c-«•~bl1lo.ovtni IHhvulu J,,.~ův Htonov 

Klub Port.i Praha, z. s. 

Jak I• zmln•oo v k•Pllot• Konc..,ty. , oui•tnl 11.oocotry tolk•country 1.c.Ony ao t.ono11 t1t0d vzn,li.u 1r1.u11um1ho domu ,.ie S1ooůlkacn 
• m•JI IVOU f\Hlll&/.tlulnou Uadio pteoo1rt1m d1ky hlavni OfQll'IIUlorC• Mam N■vfAIJkJvt 

K pt• vu,Mlnym IVQIUP,(k.utiClnl OfQGl'UIK;1m 11.ll ft P,ICuJi pl• <J•1t••m I obt,iny Prahy 13, palh ze1n1ena l,,luby HnlOrů 0..:.m e1•1ia 
m1•~t• SIOI.JŮfll.y, ZUŠ SIO<ll~ky loMtrnklt.ti M1t• hltl l an«1\1h,0,,1 Maflln■ , l 11letn1tlo.ol11 l vy l 1ngerove ■ da!ti 

P1ev1()el,~1•1Kl1nc.1 li.Cly 1oobcx , kouti v 11nak nevyul,vanydl d()p,Ott1Jn1cn h()JN1. Ch av•pl'• dt llveni a n.a1ltd~1-, odol'l,a1e 
mt 11v1"1 Kltibu Ml•Jn pt1p.in• ~Po11o.ov•"<> domu, vyul l'fG Ageťllu,1 I am,111 uiva o.tnf10t11X>t Jeny šucovt, pen1om1m1cky 
M>Ybůf ~ultd,,. S11• Ooman11 t101•1r1.a, n•Pf•vld.t"' S«n C1n::u1 Š lel• n • Cop11.■ C 111k C111k C1rh C1e OOI p1ea1 percrnu t 18U 
n•t-1.,.1 ~ htf>nlc1 • ak111ltny 
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Spolkový dům 

Ve 1tt«t11ku Spolkovy dům se kon-.1 Ňlnt 1P(»eten1k• akce ve 1poluPfkl s mlstnim1 1po01y - H■11ti, So4(of Cy1thsbckj 
sponovni odd1I. prostor se vyuilv• t•t p,o ~•sy, Hlk•nl st11ro1ty H aemory, tlad1tnl jamlmatkaml r11 pro déb. akademie 
m-.Skyd'\ I z•lac:tnlch iko&, programy ke Dni Zemt • pt'OM9my, zeJm~• z.a ~..-n &Chůz, vlHtníků bytovych Jednotek se 
t.tdlem v Praze 13 z•tem vMtn()lll 1e drti v li.urzu l■netnich kul?Ů V 1•1e Spotkov6ho domu se kon■JI pr■vtdeln6 rot.nt tatc.• t11 
mez.-..ocjn, vys,avy malých plemen psů 

__._.,...,._,_ ... 11111 ...... NiHV -~ k•~ 
)O 01 17 V.C.r cwktn0- M.lrzu 1 

2'0217 Ot-totMoml.-.. 1 
01 03 17 Konce<I Hli.u luute Jindn, 1 S0 
21 CM 17 Koneffl Uk.u luk.Me ._._, 1 S0 
010117 vet., cwtuM>- lluau 2 
10 06 17 L.-u 1 
12 06 17 ua-i.t•UdefT'M 1 

21 OI 17 Koncein HIiu LukMe .....,_ 1 S0 
2106 17 btwMJnl llrtnosl 1 S0 
~ 10 17 Koncert tiku LuktN ..-v 1 S0 
04 11 17 - 2 
0112 17 Ples tane<liich kurzu 1 S0 
ot 12 17 Vinocie • Lutan\.ou 2 

1l 1217 Konowt Ukú LukáM ~ : S0 - • 1, 

MEZINÁRODNÍ PROJEKTY 

V obla1t, m~Odn1 •~p,X. Pf~Y prvni zJwiebnl revdentoi pobyty i.hfan.tnlcn 3k.rooMi, :ut,v.ai r,:r, F'::!.Jl~ 

PfeN1dka 1010'1• tve>roy PfO dtt,. mfadef I tydenni teskc>aJove~y letn1 ktaativni (abo( pro d~h v rtrr.c, t!tti'.St li \.' 8\fv,)1.k, r1' 
11lJCh sp()JUltOch k.l.JltL,n. c:ent,a Tra,1 Wc,pe Haflt (TEH) a Eutopean Net~ (J Cut!.ut-,i Cflnlct r$ (ENC(,} w l.Ut•.pa t\O Mlnjf' 
zuta5tn,l1 p,ev10t:5nych mNIJnQŮ ■ tlllrA H v f<Jl.bu Mte,n ut.kl.Ma'lla vz.dO(évaci akot [UCC ;,. ., vyb-'•rll -.:tH!upc..o í:.1~tur11;C.:1 

center z vychodnid'l zemi 

_,,,....., '~--••« ..,,, 
·- •)',I 

TEHmedlnn 7 8 

ENCC---.. 1 7 

ENCC ltontefenee 7 3 

TEHkOf'lt«enu 2 s 
l(uewnl Ulbot I 

Fntrval Fl#'I Fata~ I 

P1eHldkaabtov•tv •~odtti I ....... 7 11 3 

DALŠÍ AKCE 

V Klubu MIO!n I Spoli<ovtm clomt H konaly tradočni akce ve 'l)()lup<bcl I mi 1tnlm1 o,gan,zacem, (30/ • MC Praha 13 (24) nooo 

zcela v rot. Jl"ýc/1 o,ganaacl (3-4), celkem IO bylo 88 akci 

13 

o ..... 
0801 17 
1001 17 
21 01 17 
22 01 17 

07 02 17 
03 03 17 
04 03 17 
CM 03 17 
O, 03 17 

07 03 17 

09 OJ 17 
0903 17 
10 03 18 
11 OJ 17 
12 03 17 
01 04 17 
04 04 17 
010417 
06 04 17 

20 04 17 
23 04 17 
04~ 17 
13~ 17 
27 05 17 
2705 17 

210517 
210517 
03 O& 17 
04 oe 11 
OS OS 17 
07 OI 17 
oe oe 11 
13 08 17 
14 Dl 17 

14 O& 17 
15 oe 11 
15 0117 
11 Dl 17 
li 0117 
19 0117 
21 0117 
24 0117 
~0617 
210617 
01 oe 11 
050117 

09 09 17 
1109 17 
210917 

23 09 17 

24 OV 17 
24 OV 17 
01 10 17 

03 10 17 

0• 10 17 
07 10 17 
09 10 17 

2110 17 
0111 17 

13 1t 19 
1~ 11 17 
M 1117 
18 11 17 
o, 1, 11 
08 12 17 

1117 17 

·~ 12 17 
17 l:l' 17 

,o" t7 

AKCa IIIIITNlcH WACI 
t-tavnl ....,,,•dateUa\ce „-.i,,ot•dltetatvl • l etmo Mt m~iem Dnzn6mlta 

Tš 1vw L -•ovt • 
Retroi...,~• 1 ....... 
Umnfovacl -tav• kotek I so 
Umt1fovacl ·-·- •-- kotek 1 S0 
Ruoti:.vam. ' tenlol\ 
KlobKO - SlOG..ffMnl PINC.k I 
IOubKO - s•-....__._ ..... ~ PINtelt I 

Otts~ m.tkaml b6I 1 
KlubKO - c._,.___,, PINC.k ' Relrok...,tm• 1 ...,,.. 
SS1e1FZUŠ~"' 1 

Potta Prah• 1 
Porta Pr..,_ 1 

Porta Praha 1 
Kon,nov■tnl ~•--~- I 

PlnMŠ86hol#'lkoo,a I 

Ra•okwjma 1 ...... 
FZU~ - Ooremrt• I 
Prrwwem ~ ... i.-. ,uuc: -ot p, 1 so 
Porta Praha 1 

-OOM 1 

Audem1e F~ S,citttove • 30 ._. Dlo!lnl 2 
T•t.nt,-.rds I 
f~L---ov• • 
P~Chw■uoda_, I so 
IOJbowa--....rau I 

TŠ----;:::' --·•ov• • Tš ....._ L--«oo.1 • 
OOM - S.o..._ I 

Rnoi.avtfM I -TS Mirabel I 

FZVš • tanet:n, oddt6enl I 

'N9&dof1tkt lkola ..linontce I 
WaklonaU lkola Jinonice 2 
Fz,š Trtvnlélu:N• 1 
~&ai.otll.lnonlce 1 
FZ~ - «■m11bd.6 odcM&enl I 

TSOomo 1 
T$ Pt.mln•k I 
TSK S.U.u 1 
Tš Metln• 1 
1 nrabkv •----1 ldub ___ .__.lclc:h 1 so 
SbCM'dncvtltnnU I -·--- I 

R••ollavtm• I """"' Re-..avimll 1 _, ... 
1"'·-otnl .,._z"'---·• •tocU.ck'Wffi ... lu I so 
PT-•m ...-o tk..a.. 'UMC - Ofi:h I so 
Fntrvltl Yoin~ tn.., . d'ltect• _.__. 3 
Fninl counn • fo'ku I 

Sbofclrtnt•br•h-- I 
F .. .., .. 't'G6ntho tnu · diY.cto 2 
FnUY„ YmnM'lo tnu . t..,.m1--.... -· 3 
R•lr0l•1111rn■ I senioll 

i .... _n •■ntOf" I so 
0.n U■l■nu I so 
FutN■I 11~~ t.Nlt . konc.n FZUŠ I 
~•ln•m•~_. lrnbHlda I 
Re11·~•111rn■ I 
0twHlrtl UulH>YI · -~•a't'■ -u I 

Sftl\&nl1~u I 
DOM • AdlleM'll •once,t I 
M, .. utu,u DfO H NOfV I 
t-4Hit~I M,._ut.h\• I 
10 ~ tMo1anl 1llv G■ki;e Pt■hl I 
S•lkMll l fflOIU I '"'""' nr M Vlnotn! thc,..., Q.a-..1-111IIIM I 
SIKU cllh■ lll' ■lf•~ · I 

V6not,, u • ll•CMrnl• z.A Mlldl I 
, ..... ~ ,. 24 ,. .. 
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FOTODOKUMENTACE 

Divadlo a novy orkus 
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Zpráva nezávislého auditora 
určená dozorčí radě a správní radě obecně prospěšné společnosti 

KD Mlejn, o.p.s. 

Výrok auditora 

Provedli jsme audit přiložené účetní závčrky obccnč prospčšné společnosti 

KD Mlejn, o .p.s. (,,Společnost") <;e , ídlem Kovářova 1615/4. 155 00 Praha S, IČ 274 
52 581 , ~Mavené na základě českých účetních pfedpisů, která ,e ~klúdá z rozvahy k 
31.12.2017. výkazu zi~ku a ztráty za rok končící 31. 12.2017 a přílohy této účetní 
závérky, která ob~ahuje popis použitých podstatných účetních metod a další vysvětlující 
informace. Údaje o Společno~ti jsou uvedeny v pfíloze télo účetní závčrky. 

Podle nai;cho názoru účelní závérka podává vérný a poctivý obraz aktiv a pasiv 
Spolcčno,ti k 3 1.12.2017 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodatení za rok 
končící 31.12.2017 v wuladu , čc,kými účclnlmi pfedpisy. 

Základ pro výrok 

Audii jsme provedli v •,oul;uJu M: 1.ákoncm o auditorech a , landardy Komory 
audiwrů ée,ké republiky pro audit, kterýrni jhou mct.inárodní hlandardy pro audii (IS/\), 
pfípadné doplnčné a upravené ,ouvi-.cjícfmi aplikačnlrni dolo1k:1111i , Nu~c odpovčdnrn,1 
, 1anovcná tčmito pfedpi,y je podrohnčji pop.,ána v oddflt1 Odpovč,1110,1 au1li1ora ,a audi i 
účetní závérky. V ,oul;1tlu M: 1..lkoncm o audi1orcd1 ;1 E1i~ký111 krnlcxc111 pfijalýrn 
Komorou auditorů éc,ké republiky j~mc na Společnohli nc,.ťtvislí a ,plnili j,111c i dul~f 
e1ické povinno,li vyplývaj/cf ,. uvcdcnýd1 ptcdpi,ů. Do111nívň 1nc he, 1.e di1k11111í 
informace, které j ,mc ,hromáí.J ili, pOhkytují do,lalcCný a vh<Klr1ý 1.ňklml pro vyjfidtcní 
na~eho výroku. 

Ostatní informace uvedené ve výroční 1.11rúv~ 

O,lalními informacemi jMJU v ,oulac.Ju h ~ 2 pí,m. h) d1k1111a 11 1111<ll1111n:h 
informace uvedené ve výroční 1.práv<: mimo účelní 1,(Jvčrku a na~1 ,prrtvu 1111dlllll':1. /J1 
o,rurní informace odpovídá fcdilelka Společno,1i . 

N{L~ výrok k účelní 1.ávčrce ,c k o,talním inforr11ad111 11ev1.1ahuje. l'tc,10 je v~ak 
součáMI na~ich povinností ,ouvi1,cjícfch • ovčfc11ím 1íče111í 1.ávčrky ,c1.11ťi111c11í ,c , 
o,1a1ními informacemi a posouzení, ,.da mlalní iníorn1:1cc ncj•ou ve vý1111111111é111 
(materiálním) nesouladu s účelní ,.ávčrkou či s na~imi 1.1111lo, 1111i II účc lnf jc«lnolce 
získanými hčhem ovčfov:íní účetní závčrky nchn 1.da se jinak lylO infor111ace nejeví jako 
významnč (materiálnč) nespráv né. Také po,uzujcme. 1.da o,w111í in formace hyly ve 
v~ech významných (materiálních) ohledech vypra"1vány v ,ouludu s ptfi,l 11~nýn11 

AIJA:\IFL' Al l>I í ~r.o .• "iúflk11hkM ~~ti. -lf..0 ON I IIN'rtt, l l': HIC?•l,N, lt'I..: ,4Kl ~MJ™• ln,11Wad1t11u•~•1u111it u 
~polt,lA<.i71u~•OR .rJtn.'m ... l L.tl I IJ'IM"''~u rlr.4',11 t N'J'dih ..-lo!l1fŮjd1 ,P'.i«~'"-.l •f'drfllmKA(ltp,l t UJ 

[Al 
ADAMEC 

AUDIT 

právními předpisy Tímto po,ouzcním se rowmí. 1JJ Ch!Jlm 111formacc ,ph)ují 
požadavky právních předpisů na formální nálci.110,ti a poqup vyprJcování o,1,1tnft:h 
informací v kontextu významnosti (maleriality), IJ. ,.c.Ja přípJc.Jné ncc.Jodr>.cní uvedených 
požadavků hy bylo způsobilé ovlivnit ú,udek činčný na zákbJč o,tatnkh infor111;1d . 

Na základč provedených postupů. do míry. Je.!. dok:11.cmc posoudit. uvádíme, }e 

• o,tatní mfom1ace. které popisují skutečnosti . JCi. j,ou té}. přcdmclcm , ohran·ní 
v účetní závčrce. jsou ve všech významných (materiálních) ohledech v ,ouladu 
~ účetní závěrkou a 

• o,tatní informace byly vypracovány v souladu s právními pfcdpi,y. 

Dále jsme povinni uvést. zda na 1.;ůdadc poznatků a povědomí o Společnosti. k 
nimž jsme do,pčli při provádční auditu. o,tatní informace ncob,ahují význam11é 
(materiální) včcné nesprávnosti. V rámci uvedených po,1up1i jsme v ohdri.cných 
ostatních informacích žádné významné (rna1eriální) vccné nc,právnosli nezji,tili. 

Odpovědnost reditelky a dozorčí rud)' Spolci'm~~ti 111 úi'dní 1.fi,,frku 

Ředitelka Spolcčno,ti odpovídú ,a ,cstavenf í1čc1ní z1ívčrky pod:lvajícf včrný a 
pocti vý obraz v ,ouladu s českými účetními ptcdpisy a ,a lakový vniltní kon1rnlní 
,y,tém, který považuje LU nezhytný pro sestavení účctnf 1ávčrky luk, ahy ncoh,ahovala 
významné (m:ueriální) nc,právno,ti 1pů,ollCné podvodem 11cho chybou. 

Pti ,cstavování účelní závčrky je tcditclka Spolcčnnsl i povinna po,oudit, 1du je 
Spolcčno,t schopnu neptetrJ.ilč trvnl , a pokud je 10 rclcvanlnf, pop,al v ptflo,c 1íče1ní 
dvčrky dlcJ.i tosti týkujíd se jcjfho ncptctr}itého 1rvánf a pou1.ití ptcdpokludu 
ncptctrJ.itého trvání pti ,c,111vcn! ,íčctní 1.ávčrky , s výjimkou ptíp;1d1i, kdy tcdilťlka 

pl:ínujc m1šcn! Spolcčnosll ncho ukončení její činnosti , rc,p. kdy nemá jinou reálnou 
moJ.nn,t, ncJ tak učinit. 

Zu dohlc1I mul pmccsl'lll 1\čc1n!hn výkurnictvf ve Spolctno,1i mlpovfd (i dn,orč! 
radu . 

OdlHl\'Mnost uuditnrn 1,11 nudil í1i'ťlnl lávčrky 

Nusfm d lcm je 1.í,kal phmčtcnou ji,totu, Je 1íčc1ní 1ávčrka jukn c·e lck 
ncohsuhujc vý1.1111mno11 ( m11tcriňl11í) nesprávnost 1p1hohcno11 podv1Klc111 nch, , chyho11 a 
vydul , právu 1111llih>ru nhsuhuj!cf nri~ výrok. Ptimčtcnú mlrajis101y je velká 111frnji,to1y, 
11inné11č nc11í 16ruko11, 1c m1di1 pruvcde11ý v ,011ladu , vý~c uvedenými ptcdpisy ve 
v~ed1 ptípmlcch v 1íčctní d,včrcc odhalí pffpadnou exb111jíd vý1.n;1111nnu (m111criální) 
ne,právnosl. Nc,právnmti mohou vrnika1 v dil,lcdku podvodť1 ncho chyh a povu>ují ,c 
111 vý,nunmé (111a1eridlnf), pokud 11.e rc(1lnč ptcdpoklád,11. 1e hy jcdnoliivč ncho v 
,uuhrnu mohl y ov li vnil ekonomická rozhodnutí, k1er(1 u}.iv,1tclé IÍČclní závčrky na jej ím 
1ákladč pfij mou. 

l'fi provfidční a11d11u v ~ouladu s vý~c uvcdenýnu ptcdpi,y je na.sl povinnmtí 
uplatňovat hčhcm celého auditu odhorný ú,udck 11 1ad10vávat proíc.,ní ~~cpliciMnu, . 
l>{1lc je na~/ povinností: 

AU \ \1 1 f Al IH I 'l ,f „o , ~C.1\111.al ,ti.A ~(f,, .&t ,11 011 I lhtrcc, J( 1 Z~Klfi l~X. lrl.: .&Ml '-'-' !W., lnfo~, 1uh11nr1 aiutll ..t 1 
\p,"-11•,ll~f<tí~ 1111 ,,.t,,..tne t-.1ll ., I ._,. .. ,,~at\t ( l'i,,l,hJ, "'r'fl\ u r •1tt.,ul t,h1p~'-"ll•r-lir..,,• t. AfJl1u.l l IIJ 



Rn:\1IM podle PMohy č 1 
\",f'ildšly č SD-'.11002 Sb 

Ůčetni Jednotka dorutl: 
1 x pfisluš~mu fin . orgénu 

I Označeni AKTIVA 
i 
I 

a b 

A. Otou~ majel9k c:.lkom 

A. li, Dlouhodol>y hmotny majetek celkem 

A. li. 3. Stavby 

A. 11. 4. Hmotné movité věd a Jejich soul>o!y 

A. rv. Opnlvky k dlouhodobému maje11<u celkem 

A. rv. 6. Opnlvky ke stal/bam 

ROZVAHA 
v plném rozsahu 

ke dni 31.12.2017 
( v celých tislclch Kč ) 

,co 
27452581 

Soutet A.I. d A.IV, 

Soutet A.11.1. d A.I1.10. 

(021 ) 

(022) 

Součet A.rv.1. at A.IV, 11 , 

(081) 

A. IV. 7. Opnlvky k samostatným tmotnym movitym vécem 
a souborum hmotn-/dl movitvdl věd (082) 

B. Knitl<~ ~ celkem Soutet B.I. dB.IV. 

B. 11. Pohled4vky celkem SouOet B.11 .1. d 8.11. 19. 

B. 11 . 1. Odběratelé (311) 

B. 11. 4. Poskytnuté provoznl z61ohy (314) 

B. I1. 5. Ostatnl pohledávky (315) 

B. 11. 8. Danzplljmů (341) 

B. I1.18. Dohadné ůé:ly aktilml (388) 

B. 11. 19. Opravná Polotka k l)()hledávt<6m (391 ) 

B. Ill. Knltl<odoby finanall majetek celkem Sout.et B.111.1. at B.111.7. 

8. 111. 1. Penětnl proslfedky v pofdadné (21 1) 

8. 111, 3. Penétnl prostfedky na úelech (221 ) 

B. rv. Jm aktiva celkem Součet 8.IV.1. at B.IV.2. 

8. rv. 1. Néklady pllštlch ol>dol>I (381 ) 

Aktiva celkem Součet A. d 8. 

člslo 
fádku 

C 

1 

20 

12 

13 

40 

34 

35 

41 

71 

52 

55 

56 

59 

69 

70 

80 

72 

74 

84 

81 

85 

Název, sldlo a pnlvnl f01111a 
učetnl jednotky 

KD Mlejn, o. p, s 
Kovál'ova 1615/4 
Praha 515 
155 00 

Stav k prvnlmu dni Stav k posled. dni 
ůčetnlho obdob! ůčetnlho obdob! 

1 2 

193 146 

1640 588 

166 166 

1474 422 

-1447 442 

-87 -96 

-1 360 -346 

2 095 1692 

902 1136 

765 755 

181 266 

117 225 

36 36 

40 50 

-237 -196 

1 186 527 

103 145 

1 083 382 

?__ 29 - -
7 29 

2 288 1 838 

Označeni PASIVA 
člslo Stav k prvnímu dni Stav k po sled . dní 
/'ádku účetního obdob! účetního obdob! 

a b C 3 4 

A. Vlastni zdroje celkem Součet A.I. až A.li. 86 1242 1135 

A. I. Jměnl celkem Součet A.I.1. at A.1.3. 90 3366 3366 

A. I. 1. Vlastn i jměnl (901) 87 3056 3056 

A. 1.2. Fondy (911 ) 88 310 310 

A. li. Výsledek hospodalenl celkem Součet A.I1.1 až A.I1.3. 94 -2124 -2231 

A. li. 1. Účet výsledku hospodalenl (963) 91 X -107 

A. li , 2. Výsledek hospodalenl ve schvalovaclm fizenl (931 ) 92 212 X 

A. li. 3. Nerozděleny zisk, neutvazw ztnlta mínulych let (932) 93 -2336 -2 124 

B. Clzl zdroje celkem Součet B.I. až 8.IV. 95 1 046 703 

B. 111. Krátkodobé závazky celkem Součet B.1I1. 1. až B.111.23. 129 985 482 

B. 111. 1. Dodavatelé (321) 106 341 111 

8. 111. 3, Pfijaté zálohy (324) 108 174 

B. 111. 5. Zaměstnanci (331 ) 110 176 148 

8. 111. 7. Závazky k instituclm soc. zabezpečeni a velejného zdrav. pojištěni (336) 112 83 69 

B. 111. 9. Ostatnl pllmé dané 
, (342) 114 25 24 

B. 111. 11 . Ostatní daně a poplatky (345) 116 4 

B. 111. 17. Jiné závazky (379) 122 1 1 

B. 111.22. Dohadné ůé:ly pasivnl (389) 127 181 129 

B. IV. Jinil pasiva celkem Součet B.IV.1. at 8.IV 2 . 133 61 221 

B. IV. 1. Vydaje p/I$Uch ol>dol>I (383) 130 112 

B. IV. 2. Vyno"'f pllšllch ol>dol>I (384) 131 61 109 

Pasiva celkem Součet A. a! B. 134 2 288 1838 

-----
Seatnveno dna: 01.09.2018 Podpisový zéznam statutámlho orgánu ůootnl jednotky 

Pr,vnl fonna útolnl jednotky 

nebo podpisový vzor fyzické osoby. klenl je ůfetni jednotkou 

~t ,KD Mlejn o.p.~ i 
j Praha 5, Kovél'ova 1615/4. PSC 155 o I 
,1) :D..ll:1~ IC: 274 52 s 1 _c_,.!L __ __: ___ 111:,,.__www,mleJn. 

Pozn.: -1~:1 podnikáni 

_L_rn_l_•_lu-!b_y _____ ----~--
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ldcnll llko,.it J , yhndn1111t n11k,1 , y111,11nné (111Jtcnální1 nc,právno,11 účetní 

1Jvtrky ,pu,ohcné po,h oJcm nchn c hyhou. navrhnout J provést Jud11or,ké 
po,tupy rc,1gu1kí n.11,1111 1111kJ" 1i,k.11 d11,tJtečné J vhodné duka.tní informace , 
,1'1)t hom n.1 JCJK h 1.\l. l,1J~ 11111hh vyJádt11 výrok R111ko. 1c neodhalíme 
, y1n,11nn11u 1111,11n1áln11 nc,pr.ívno,1. I. ni1 do,lo v tlu,lctl l. u podvodu. JC vetší 
nť1 n11I.,, nn>tlh,1lcn1 , y111.11nné (111atcnální1 nc,pr.ívno,11 tpu,ohcné chybou. 
proto)ť "'uč:1,tí poJvoc.lu mo hou 11yt laJné d11hotly. fal,ování. úmy,lná 
<>l)lllT)('llUII. ncpr.ivJ1vj prohlášen( ndm ohchát.cní vnllfních kontrol. 
'ic-1nám11 ,c , vn11h1í111 l.11n11o ln ím , y,témcm Spolcčno,11 rclc,antním pro aud11 
, 1.11.ovt'm ro/\Jhu. uhyd1o m 111ohh navrhnout Juditor,ké postupy vhodné , 
11hkdc111 11.1 d.111é ol..olno,11 . ntkoh ahychom 111o hh vyJátlfi t n{l7or na účinno,1 

,n11fnll1" l. 11nt111lníh" ,ys1ém11. 
1'11,ll11d1t , h1>tln"'' p.,u1 11ýd1 účetních pr,1v1dc l. phmčtcno,t provedených 
11fr1111, h 11dh,11lu ,1 informace. l.tcré v té to ,ouvl\l0,11 řcditclkJ Spolcčno,1 1 

11vnll,1 v pttlotc účct 111 ,ávčrk y 

P,1'out111 , hoJnmt pou} llí ptedpokladu ncpřetri.itého trvání ph ,c,tavení účetní 
1.1,črl..y tnhtťll..1,u ., 10. t da , o hledem OJ ,hromáldčné důka1.ní informace 
cimtuJc ,ýtnamná (materiální) nej1Mota vyplývající 1. událo, tí nebo podmínek. 
1..teré mohou vÝ7namnč zpoch yhnit ,ehopnost Společno~ti nepřetržitě trvat. 
Jc,th>c dojdeme I.. závěru , k tal..ová významná (materiální) neji~tota existuje. je 
11a~1 povinno,tí upo10mi1 v na~í Lprávč na informace uvedené v této ~ouvi~lo\ti 
v ptllo,c účetní ,ávěrky, a pokud tyto inform.ice nej~ou do,tatečné. vyjádřit 
modifi kovaný výrok. Na~e 1.,ávěry týkající ,e sehopno~ti SpolcčnoMi nepřetržitě 

uv,1t \}'Chá1.c1í I duka1ních in.formací, které j,me zí~kali do data na~í zprávy. 
N1cménč hudoud událo,ti ncho podmínky moho u vé~t k tomu. že Společnost 
,tratí ,chopno,t ncptctržitč trvat. 
VyhoJnotll celkovou pre1.cn1ac 1, člcnční a ob, ah účetní závčrky, včetno: přílohy. 
..1 dále to. 1.da účetní závčrka m brazuje podkladové tran,akce a událo,ti 
1pú,ohcm. který vede k vémému zobrazení. 

Na~í povinno,tí je mforrnovat ředi telku a dowrčí radu mimo jiné o plánovaném 
ro1.,ahu J naéa.,ovánf auditu a o významných zji~tčních, která J, me v jeho průhéhu 
učm1h, včctnč 1.j 1 ~těných významných nedo,tatků ve vnitfním kontrolním \y\tému. 
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Přiloha v účetni závěrce 
sestavená dle vyhlášky č. 504/2002 Sb. 

1. ZÁKLADNÍ INFORMACE O ÚČETNÍ JEDNOTCE 

1.1. Název. sldlo. IC, zápis do vefejného rejstfiku: 
KD Mlejn, o.p.s„ Kováfova 1615/4, 155 00 Praha 5 , IC 27452581 , MS v Praze sp.zn. O 421 

1.2. Právní forma: obecně prospěšná společnost 

1.3. Poslán! (činnost hlavní, hospodáfská, dalši činnosti) 
Obecně prospěšné služby: 

- organizace a pofádáni kulturních a společenských akci na územiPrahy 13 a v jiných oblastech 
CR 

- pofádáni soutěži pro mládež a hledání nových talentů v oblasti kultury a uměn í podpora 
uměleckých souborů 

- pofádáni, organizováni a zajišťován í regionálních, celorepublikových a mezinárodních tvůrčích 
setkání, školeni, kurzů a jiných vzdělávacích akci, festivalů, pfehlidek, fór, výstav a dalších 
kulturních aktivit a soutěži, určených pro děti, mladé tvůrce, odbornou i laickou vefejnost, včetně 
spolupofádáni takových akci či zajišťování účasti na nich 

- propagace a podpora šlfení české a mezinárodní umělecké tvorby v oblasti médií, hudby, 
divadla, filmu, televize 

Doplňková činnost (živnostenské oprávnění pozastaveno): 

hostinská činnost 

výroba, obchod a služby neuvedené v pfílohách 1 až 3 živnostenského zákona 

1.4 . Statutární orgán: Dagmar Bednáriková, feditelka 

1.5 . ZakladateVzfizovatel: Městská část Praha 13 

1.6 . Vklady do vlastního jmění, jejich povaha a výše a zápis do pflslušného rejstflku. 
3.056 tis. Kč bez zápisu do rejstflku. Vklad do vlastního jměnl byl proveden zakladatelem pfi založen! 
společnosti v roce 2006 a zahrnuje soubor majetku oceněný na základě znaleckého posudku a 
finančnl prostfedky vložené na bankovnl účel. 

1.7 . Účetnl období. rozvahový den: Účetním obdobím účetní jednotky je kalendáfnl rok 2017. 
Rozvahovým dnem dle§ 19 odst. 1 zákona 563/1991 Sb.je 31 .12.2017. 

1.8. Kategorie účetnl jednotky - mikro 

2. INFORMACE O UPLATNĚNÍ ÚČETNÍCH ZÁSAD A METOD 

2.1. Informace o použňých obecných účetních zásadách a použňých účetních metodách 
Účetnictví je vedeno v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictvl v platném zněnl, 
vyhláškou č. 504/2002 Sb., kterou se prováděj! některá ustanoveni zákona č. 563/1991 Sb., o 
účetnictvl, ve zněnl pozdějšlch pfedpisů, pro účetnl jednotky, u kterých hlavním pfedm6tem 
činnosti nenl podnikáni a Ceskými účetními standardy pro účetnl jednotky, které účtuji podle 
vyhlášky č. 504/2002 Sb., v platném zněnl. Účetnl jednotka dodržuje zásadu věrného a poctivého 
obrazu pfedmétu účetnictvl, pfedpoklad neomezeného !rváni účetnl jednotky, věcnou a časovou 
souvislost nákladů a výnosů, zásadu opatrností, stálost metod a zákaz kompenzace. 

2.2. Odchylky od těchto metod s uvedením jejich vlivu na majetek a závazky, na finanční sňuaci a 
výsledek hospodafenl účetní jednotky - nejsou 

2.3. Oceňováni majetku a závazků 
Při oceňováni majetku a závazků bylo postupováno podle ustanoveni § 24 a násl. zákona 
č. 563/1991 Sb. o účetnictví , v platném znění , speciálně pak: 

zásoby 

hmotný a nehmotný majetek 

majetek vytvofený vlastni činnosti 

závazky 

- pofizovaci cenou 

- pofizovacl cenou 

- vlastními náklady 

- jmenovitou hodnotou 
pohledávky pfi vzniku - jmenovňou hodnotou 

naby1é pohledávky za úplatu, podíly a cenné papíry - pofizovaci cenou 

1. 

2. 

3. 
4. 

5. 

6. 
7. bezúplatné naby1i zásob a majetku - reprodukčnl pofizovaci cenou 

2.4. Stanoveni úprav hodnot majetku (odpisy a opravné položky) 
Odpisy dlouhodobého majetku jsou stanoveny odpisovými plány. Opravné položky k pohledávkám 
jsou tvofeny na základě odsouhlaseni bonity pohledávek, k 31.12.2017 jsou vytvořeny opravné 
položky k pohledávkám ve výši 181 tis. Kč. 

2.5. Pfepočet údajů v cizích měnách na českou měnu Účetní jednotka pfepočitává majetek a závazky, 
vyjádfené v cizi měně, na českou měnu aktuálním denním kursem devizového trhu vyhlašovaným 
Ceskou národní bankou, a to v účetnictví ke dni uskutečněni účetního pflpadu a v účetní závěrce ke 
konci rozvahového dne. Pro pfepočet nakoupených valut a deviz používá účetní jednotka kurs, za 
který byl obchod uskutečněn. Kursové rozdíly z titulu platby závazků, inkasa pohledávek a prodeje 
finančních investic účtuje účetní jednotka ke dni uskutečnění účetního pflpadu do finančních nákladů 
(účet 545 - kursové ztráty) nebo finančních výnosů (účet 645 - kursové zisky). Kursové rozdlly na 
finančních účtech účtových skupin 21 ,22,25 a 26 účtuje účetnl jednotka k rozvahovému dni do 
finančních nákladů (účet 545) nebo finančních výnosů (účet 645). 

3. DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K ROZVAZE A VÝKAZU ZISKU A ZTRÁTY 

3.1. Výše a povaha jednotlivých položek výnosů a nákladů, které jsou mimofádné svým objemem nebo 
původem (§ 30/1 /f) - nejsou 

3.2. Rozpis dlouhodobého majetku (§ 30/1/h) 

Pflrůstky/ Úbytky/ Stav 
Slav k 1.1. zvýšeni sníženi k31 .12. 

A.11.3. 
Stavby 166 166 

Opravné položky a oprávky 87 9 96 

Úroky zahrnuté do oceněn i o o 

A.11.4. Hmotné movité věci a jejich soubory 1474 422 

Opravné položky a oprávky 1360 1014 346 

úroky zahrnuté do oceněn i o o 

3.3. Plehled splatných dluhů varejného z;dravotnlho pojištěni s uvedeni m částek, datem vzniku a 
splatnosti účetnl jednotka nemá k rozvahovému dni splatné závazky z vefejného zdravotního 
pojlětěnl . 
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Vjkaz :t1Sku a ztraty 
podle Pfilohy ě 2 
vyhlUky č. 50412002 Sb VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 

v plném rozsahu 

ke dni 31.12.2017 
( v celých tislclch Kt ) 

Ůe.ml jednotu donitl: 
1 x pllslu~mu f"1ančnlmu o,génu 

,co 
27452581 

-

Označeni TEXT Clslo 
l'édku 

- -- - -
A. I. Spol/9bovaM Mkupy a nakupcm,M alulby Součet A.I.1. at A.1.6. 2 

A. I. 1. Spotreba materiélu. energie a ostatnlch neskladovaných dodévek 3 

A. I. 3 . Op,avy a udrtovanl 5 

A. I. 4 . Néklady na ceslovr-.1 6 

A. I. 5 . Néklady na rep,ezentad 7 

A. I. 6 . Ostatnl slu!by 8 

A. Ill. Osobnl Mklady Soueet A.111.10. at A.111.14. 13 

A.111. 10. Mzdové néldady 14 

A. Ill. 11. 
Zákomé _, pojišlěnl 

15 

A. Ill. 12. Ostatnl soc:ialnl pojištěni 16 

A. Ill. 13. Zákomé socialni náklady 17 

A. IV. Dani • poplatky Hodnota A.IV.15. 19 

A. IV. 15. Oaněapoplalky 20 

A.V. o.tatnl n6klady SoueelA.V.16. atA.V.22. 21 

A. V. 16. Smluvní pok.iy, úroky z prodlenl. ostatnl pokuty a penále 22 

A. v. 19. Kursové ztráty 25 

A. v. 22. Jiné ostatnl néklady 28 

A. Vl. Odplay, prodanj majetak, tvorba a pouiltl ,....,, • 29 
ooravnVch oolohk Souá,t A.Vl.23. at A.Vl.27. 

A. VI. 23. Odpisy dl~ majetku 30 

A. VI. 27. Tvott>a a poutitJ rezerv a opravnych položek 34 

A. Vll. Poslcylnulá pllapwky Hodnota A.Vll.28. 35 

A. VII. 28. Poskytnu1é tlenské plispévky a plispěvky zúčtované mezi 
organizaatlmi sloikami 

36 

Náklady celkam Souá,t A.I. al A. VIII. 39 

8 . 1. Provoznl-.. Hodnota B.1.1. 41 

B. 1.1. Provoznl dotace 42 

8 . 111. Triby za vlatnl výkony a u zboil 47 

B. V. Triby z prodeje majetku Součet B.V.11. at B.V.15. 55 

B. V. 13. Trtby z prodeje maleriálu 58 

Výnoey celkam Součet B.I . al B.V. 61 

C. Výsledek hoepodafenl pfed zdaninlm r. 61 - (I. 39 - r.37) 62 

o. Výaledek hoepodalenl po zdaninl r. 62 - r. 37 63 

Název a aldlo účetnl jednotky 

KD Mlejn, o. p. s 
Koválova 1615/4 
Praha 515 
155 00 

Cinnosti 

Hlavni Hospodálská Celkem 

5 6 7 

4044 4044 

924 924 

59 59 

184 184 

1 1 

2 876 2876 

2956 120 3076 

2 267 120 2 387 

671 671 

6 6 

12 12 

4 4 1 
-

~ 4 

29 w j 
1 

-- - --·,7 
6 

-i----= - ----::-, 
- -- - ----1 

22 I 'L' ' 
_ __J_ - ----1 

4 i -- 4_: 
46 I 

, , I 

-42 7 4? l 
- -! 

3 3 1 
~ 

3 l 3 
- _j 

7 040 120 7 160 

3480 3480 

3480 3 480 

2 760 609 3569 

4 4 

4 4 
--

6244 609 7053 
-

-796 689 -107 

-796 689 -107 

Sestaveno dne 0 1.09.2018 

Prévnl forma úeelnl jednolky Predměl podnikénl 

kutturnl slulby 

Podpisový zéznam stalutémlho orgAm1 1V~l?i jed??lk)' ! 
nebo podpisový vz~r fyzické osob~ fflffijf6 O■ P• S!■ 

I 
Praha 5, Kovérova 161 5/4 . PSC 155 óo 

<D ll41~ IC : 274 52 5$1 
-~ www.mleJn. 

Pozn.: 



3 4 Prehled splatných dluhů poI1stného na sociálním zabezpečeni a plispěvku na státnl politiku 
zaměstnanost, s uvedením částek. datem vzniku a splatnosti Účetní jednotka nemá k rozvahovému 
dno splatné závazky poI1stného na sociálnl zabezpečeni. pllspěvku na státnl politiku zaměstnanosti. 

3.5. Evidované danové nedoplatky u místně plislušných finančnlch a celních orgánů s uvedenlm částek. 
datem vzniku a splatnosti. 
Účetní Jednotka nemá k rozvahovému dni splatné závazky z evidovaných daňových a celnlch 
nedoplatků 

3.6 Výsledek hospodaleni v členěni na hlavni a hospodálskou činnost a pro účely daně z plijmů 
Hlavni činnost: HV -796 tis. Kč 
Hospodáfská činnost HV +689 tis. Kč 
Pro účely zdaněni. -107 tis Kč 

3 7 Průměrný evidenční plepočtený počet zaměstnanců podle zákona upravujiclho státní statistickou 
službu a souv1seiicí zvláštní právní pledpisy v členěni podle kategorii, jakož i osobní náklady 
za účetní období v členěni podle výkazu zisku a ztráty u položek A.111.10. Mzdové náklady až A.111.14. 
Ostatní sociální náklady(§ 3011/p) 

Průměrný evidenčn í plepočtený počet zaměstnanců čini : 

A. Ill. 10. Mzdové náklady - hl. činnost 2 267 hospodářská činnost 120 

A. Ill. 11. Zákonné sociální pojištěni - hl. činnost 671 

A. Ill 12. Ostatní sociální pojištěni hl. činnost 6 

A. Ill. 13. Zákonné sociální náklady - hlavni činnost 12 

3.8. Údaje o počtu a postaveni zaměstnanců, pokud jsou zároveň členy řídicích , kontrolních nebo jiných 
orgánů určených statutem. stanovami nebo jinou zlizovaci listinou. l'-led1telka Je statutárnlm 
zástupcem v pracovnlm poměru. 

3.9. Výše vzniklých nebo smluvně sjednaných dluhů ohledně požitků bývalých členů ridiclch, kontrolních 
nebo Jiných orgánů určených statutem, stanovami nebo jinou zlizovacl listinou s uvedenlm celkové 
výše pro každou kategorii členů - nejsou Během účetního období nevznikly ani nebyly smluvně 
sjednány dluhy ohledně požitků kontrolnlch nebo jiných orgánů, včetně bývalých Výše záloh, 
závdavků a úvěrů poskytnutých členům orgánů uvedeným v pledchozlch dvou bodech s uvedenlm 
úrokové sazby, hlavnlch podmlnek a pflpadně proplacených částkách, dluhy p/1jaté na IeI1ch účet 1ako 
určily druh záruky s uvedenlm celkové výše pro každou kategorii členů - nejsou. Clenúm statutárn lch 
orgánů, včetně bývalých, nebyly poskytnuty během účetnlch obdob! žádné zálohy ani úvěry Taktéž 
účetnl jednotka nepfijala během účetnlho obdob! žádný závazek na Jejich účet. Jakožlo určitý druh 
záruky. 

3.10. Způsob zjištěni základu dané z pfíjmů. použité daňové úlevy a způsoby užiti prostredků v běžném 
účetnlm obdob! zlskaných z daňových úlev v pledcházejlc lch zdaňovaclch obdoblch, v členěni 
za jednotlivá zdaňovacl obdobl podle požadavku zákona upravujlclho dané z plljmů. 
Prostredky zlskané daňovou úlevou za zdaňovací obdob! roku 2016 ve výši 44 tis Kč byly použity 
v roce 201 7 ke kryti nákladů prováděných nepodnikatelských činnosti. Základ dané za rok 201 7 byl 
zjištěn transformaci výsledku hospodalenl dle platných ustanoveni ZDP a účetnl jednotka nevyužila 
možnosti sni žit svůj daňový základ podle ustanoveni §20 odst. 7 ZDP. 

3.11 Plijaté dotace na provoz nebo na polizenl dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 
ze státnlho rozpočtu , rozpočtu územních samosprávných celků nebo ze stálnlch fondů, s uvedenlm 
výše dotaci a jejich zdrojů . 

Městská část Praha 13 - provoznl dotace 3.262 tis.Kč 

Hlavni město Praha - provoznl dotace 218 tis . Kč 

3.12. Způsob vypoládánl výsledku hospodalení z pledcházejlclch účetnlch obdob!, zejména rozděleni 
zisku: výsledek hospodalenl účetnlho obdobl roku 2016 byl po schváleni účetnl závěrky pleveden 
na účet VH minulých let. 

4. OSTATNÍ INFORMACE 

4 1. Účasti členů řid1cich. kontrol nich nebo jiných orgánů účetní jednotky určených statutem, stanovami 
nebo jinou zřizovací listinou a jejich rodinných přlslušniků v osobách, s nimiž účetní jednotka uzavřela 
za vykazované účetní období obchodní smlouvy nebo jiné smluvní vztahy: Dle informaci. které jsou 
účetní jednotce známy, nemají členové statutárních ani kontrolnlch orgánů ani jej ich rodinnl příslušnici 
majetkovou účast v osobách, s nimiž účetní jednotka uzavřela za účetní období obchodní smlouvy 
nebo jiné smluvní vztahy. 

4.2. Celková odměna přijatá auditorem za povinný audit roční účetní závěrky a celková odměna přiJatá 
auditorem za jiné ověřovací služby, za daňové poradenství a za j iné neauditorské služby (částky jsou 
uvedeny s DPH): 

- povinný audit účetní závěrky 53 tis. Kč 
- j iné ověřovací služby O tis. Kč 
- daňové poradenství O tis. Kč 
- jiné neaud~orské služby O tis. Kč 

4.3. Informace podle zvláštních právních pledpisů 
Účetn í jednotka využila možnosti postupovat podle §17/7 zákona o účetnictví a z důvodů , že obsah 
položek účetní závěrky neodpovídá skutečnému stavu. již uzavřené účetní knihy opět otevřela a 
provedla nezbytnou opravu účetních zápisů a sestavila novou účetní závěrku . 

Okamžik sestaveni účetní závěrky: 1. záři 2018 

\fJA 
KO Miejn G.p. sa I 
Praha 5, Koválova 1615/4. PSC 15500 11 

17'\ M:l.~ IC: 274 5l 581 
\.!.I -~ www.mleJn.cz 

Podpisový záznam statutárního orgánu 


