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Základní data spoleènosti
Název KD Mlejn, o.p.s.
Sídlo
Kováøova 1615/ 4, 155 00 Praha 13
www.mlejn.cz
mlejn@mlejn.cz
Bankovní spojení KB Praha è.ú. 35-7002250267/0100
IÈ 274 52 581 DIÈ CZ274 52 581
Právní forma: obecnì prospìšná spoleènost
Pøedmìt èinnosti:
Hlavní èinnost: kulturní služby dle Zakládací listiny o.p.s., pøedevším organizace
a poøádání kulturních a spoleèenských akcí a organizace vzdìlávacích
a volnoèasových aktivit. Doplòková èinnost provozovaná na základì živnostenského
oprávnìní byla pozastavena. Doplòkovými zdroji pøíjmù jsou pouze pronájmy
a reklama.
Zakladatel
Mìstská èást Praha 13 se sídlem v Praze 13, Sluneèní námìstí 13
Správní rada:
BcA. Dagmar Roubalová, Petr Zeman, Aleš Mareèek
Dozorèí rada:
Bc. Šárka Kuželová, Doc. MUDr. Zdenìk Volný, František Blažek
25. 7. 2011 byla jmenována èlenkou dozorèí rady na místo Doc. MUDr. Zdeòka
Volného paní Kristina Slaná, zápis do rejstøíku schválený 30. 12. 2011 nabyl právní
moci v r. 2012.
Statutární zástupce spoleènosti:
Marie Navrátilová – øeditelka
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Z historie
V kvìtnu 1988 byl slavnostnì zahájen provoz kulturního domu jako souèásti OKD Praha 5
a postupnì byl osamostatnìn a nìkolikrát pøejmenován. V roce 1989 pøipravil Ctibor
Turba svoji inscenaci Archa bláznù. K jejímu uvedení bylo ještì v listopadu 1989 potøeba
povolení Odboru kultury Obvodního národního výboru Prahy 5, jehož získání bylo trochu
problematické. Prvním dùvodem bylo, že se inscenace mìla hrát seriálovì, a to nebyl
zpùsob u nás známý a obvyklý. Dalším dùvodem byl speciální zpùsob propagace, dnes
bychom øekli marketingový plán. Vstupenky na pøedstavení se mìly prodávat (a také
nakonec prodávaly) ve speciálnì upravené maringotce umístìné v centru Prahy.
Inscenace nakonec povolení k uvedení dostala, ale hned po premiéøe byl osud tohoto
významného projektu pøerušen událostmi sametové revoluce. V budovì kulturního domu
bylo založeno místní Obèanské fórum a odehrálo se zde mnoho revoluèních schùzí
a besed.
Významným obdobím v historii kulturního centra Stodùlky bylo založení a provozování
rockové hudební školy Come To Jam, díky rockové škole dostávali prostor i tehdejší
zaèáteèníci, dnešní slavní rockeøi vèetnì protagonistù kapel Žlutý pes, MIG 21, Vypsaná
fixa, Visací zámek a další. Éra slavného rockového klubu je už zøejmì nenávratnì
ztracena kvùli enormnímu nárùstu rockových klubù v centru mìsta. Vysoká návštìvnost
se ale trvale drží v pøípadì koncertù country a folku. Podstatný vliv má v tomto pøípadì
pøíjemná atmosféra pro úèinkující i diváky a dlouhá tradice, kterou zaèala budovat
Marie Navrátilová od poèátku existence kulturního centra. V divadelních aktivitách setrvávalo
od poèátku existence zamìøení na alternativu, hrálo zde první slavné kusy Divadlo bratøí
Formanù, kanadská skupina papírového divadla s performerem a svìtelným designérem
Janem Komárkem. V oblasti divadla zaznamenal kulturní dùm ve Stodùlkách výraznou éru
také v dobì, kdy byl domácí scénou divadla Buchty a loutky. V této oblasti se jako dramaturg
programù nejvíce profilovala Markéta Hoskovcová, která zde pùsobila do roku 2006.
Po 16 sezónách provozu došlo v roce 2005 k rozhodnutí MÈ o transformaci pøíspìvkové
organizace Kulturní dùm Mlejn na obecnì prospìšnou spoleènost. Nová spoleènost byla
zapsána do rejstøíku o.p.s. v dubnu 2006 a Mìstská èást Praha 13 jako jediný zakladatel
splnila svùj plán a podpoøila èinnost nové spoleènosti dlouhodobým provozním grantem.
Co se vedoucích manažerù týká, vystøídalo se jich ve funkci øeditele (a již øádného,
èi zastupujícícho) do dnešního dne celkem 8. Byli to Marie Sojková (1988–1991),
Zdenìk Kacetl (1991–1992), Eva Krbcová (1993), Ladislav Matìjèek (1994–1997),
Roman Zima (1998–2001), Petr Zeman (2001–2006) a Marie Navrátilová (2006–2011).
Významnìjší úlohu sehrál Petr Zeman díky své rockové škole a Marie Navrátilová trvalým
budováním kvalitní folk-countryové scény. V roce 2009 se zaèíná prosazovat zamìøení
na nový cirkus a vzdušnou akrobacii.
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O spoleènosti, poslání a cíle
Poslání:
KD Mlejn je regionální kulturní centrum s dlouhou tradicí. V návaznosti na tuto
tradici v oblasti hudby a divadla bude klub nabízet nezamìnitelný program pod znaèkou
Klub Mlejn.

Strategie: znaèka Mlejn = centrum alternativní kultury
= nový cirkus, folk and rock music
= kvalitní divadlo a kvalitní hudba mimo støední proud
= tradièní program pro celou rodinu
Hlavní èinností je zajištìní kulturní nabídky na území Prahy 13 a umìlecká profilace
Klubu Mlejn jako poskytovatele kulturních a vzdìlávacích služeb v rámci hlavního mìsta
Prahy a okolí, a jako tvùrèího centra v oblasti rùzných umìleckých forem. V rámci tvùrèího
centra vzniknou vlastní umìlecké projekty a bude poskytováno zázemí formou rùzných
typù rezidencí externím skupinám umìlcù. V rámci spolupráce s komunitou bude
poskytováno zázemí pro èinnost spolkù a sdružení s kulturním zamìøením se zvláštním
pøihlédnutím k aktivitám národnostních menšin.
Poskytování kulturních služeb
1) podle cílových skupin
- pro dospìlé
- pro dìti a mládež
- pro rodiny
- pro seniory
- pro skupiny obyvatel se zvláštními potøebami
- pro specificky zamìøené cílové skupiny umìlcù – tvùrcù
- pro zájmové skupiny, spolky, místní komunitu
2) podle nabízených produktù
- divadlo, nový cirkus
- hudba
- výstavy
- volnoèasové aktivity a vzdìlávání
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Místo realizace èinnosti
Klub Mlejn, Kováøova 1615/4, Praha 13
Spolkový dùm, K Vidouli 727, Praha 13
Reprezentace MÈ Praha 13 také v jiných èástech Prahy a ÈR (úèast na festivalech)
KD Mlejn, o.p.s., zajišuje v tìchto objektech komplexní nabídku kulturních služeb v oblasti
mìstské èásti Praha 13, tedy nabízí programy pro všechny skupiny obyvatel, a to jak
v pasivním, tak v aktivním režimu (tj. nabízí kulturní programy k návštìvì a volnoèasové
èinnosti pro aktivní zapojení obyvatel).
Nabízených služeb využívají obèané MÈ Praha 13 i ostatních èástí Prahy a celé ÈR.
Mlejn zastává významné místo ve svém oboru èinnosti, je stále známý svou rockovou
školou, koncertní èinností – v souèasné dobì pøedevším v oblasti folku a country hudby,
a také v oblasti rozvíjejícího se staronového zamìøení na pohybové divadlo, které navazuje
na tradici z doby vzniku Mlejna pøed více než 20 lety.
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1. budova KD Mlejn
2. Velký sál
3. sál - koncert
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Organizaèní struktura
Soupis profesí zastoupených ve spoleènosti k zajištìní jejího chodu a provozu užívaných
budov:
Øeditelka (dramaturgie a produkce folkové scény, provoz SD)
Zástupce øeditelky (ekonomika, HR, PR, marketing, dramaturgie a produkce divadla)
Manažer volnoèasových aktivit (koordinace, finance, lektoøi)
Dramaturgie a produkce dìtských programù
Dramaturgie a produkce rockové scény
Propagace (grafika, printy, webové servery)
Propagace (dokumentace, výstavy)
Vedoucí techniky (technologie, svìtla)
Technik (technologie)
Technik (zvuk)
Lektoøi kurzù (hudební, pohybové kurzy a keramika)
Umìlci (vlastní tvorba)
Asistent provozu (provoz, vedení recepce)
Asistent produkce (produkce, mezinárodní aktivity)
Úèetní (úèetnictví, pokladna)
Recepèní (informace, pokladna vstupenek)
Pomocný personál (technická výpomoc, uvadìèi, šatnáøi)
IT služby
Údržba budovy SD
Služby BOZP
V pracovnì-právním vztahu bylo ke dni 31. 12. 2011 celkem 20 osob, z toho 7 HPP, 1 VPP,
12 DPP nebo DPÈ vè. zamìstnání malého rozsahu – brigádníci (recepèní, uvadìèi, šatnáøi,
technická výpomoc). Pravidelnými spolupracovníky jsou 2 OSVÈ.
Aktuální stav vyhovuje potøebám provozu, bylo by vhodné personálnì zajistit spolupráci
se školami, marketing a PR, pøípadnì produkci vlastní tvorby a výstav.
Mimo strukturu provozu spoleènosti je správa budovy (technologie, úklid, údržba vè. údržby
venkovních ploch) zajišovaná dodavatelsky.
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Marketing a propagace
V roce 2011 jsme se snažili v oblasti propagace nejen o zachování kontinuity (využití
tištìných médií, vlastní plakáty atd.), ale také o další rozšíøení možnosti prezentace
prostøednictvím souèasných technologií (web, sociální sítì).
Vzhledem k nutnosti inovace právì ve vztahu k novým médiím bylo potøeba dosáhnout
urèité jednoty v oblasti prezentace KD Mlejn. Proto jsme se zamìøili pøedevším na:
A/ Vytvoøení jednotného vizuálního stylu spoleènosti tak, aby se znaèka Mlejn stala
i po vizuální stránce jednoznaènou, nezamìnitelnou a snadno zapamatovatelnou. Tomu
slouží novì vytvoøený grafický manuál (ke stažení i na webových stránkách Mlejna)
a jeho aplikace ve vlastních tištìných materiálech, na nových webových stránkách
a prostøednictvím spolupracujících médií.
B/ Vytvoøení a zprovoznìní nových webových stránek Mlejna, které jsou v grafické
jednotì s ostatními propagaèními materiály a které podrobnì a aktuálnì informují
o programu i ostatních oblastech èinnosti. Je zde možnost nejen najít informace
o uvádìných poøadech, kurzech, vlastním divadelním souboru Cirkus Mlejn, fotogalerii atd.,
ale rovnìž si rezervovat (koupit) vstupenky, pøihlásit se do kurzu nebo na workshop, vznést
dotaz èi pøipomínku, èímž smìøujeme k vìtší interaktivitì mezi návštìvníky a klubem.
V neposlední øadì je tøeba pøipomenout i vytvoøení a aktualizace profilu Klubu Mlejn
na Facebooku, jehož propagaèní role je nezamìnitelná, vzhledem k jeho dynamice
(rychlé aktualizace, foto, pozvánky a bezprostøední zpìtná vazba). Zde je nutno posílit
aktivitu.
V rámci propagace na webových portálech jsme pokraèovali ve spolupráci
s www.muzikus.cz, www.folktime.cz, www.CZeCOT.com, www.rockmag.cz, www.inprague.eu,
www.365dni.cz aj.
Pokraèuje také spolupráce s místní kabelovou televizí TV13, která prezentuje reportáže
z vybraných programù také na www.tv13.cz.
C/ V oblasti spolupráce s klasickými médii se osvìdèila pøedevším spolupráce
s èasopisem MÈ Praha 13 STOP (možnost uvádìt operativnì i informace z oblasti
vzdìlávacích kurzù a delší èlánky o èinnosti). Stejnì jako v roce 2010 jsme pravidelnì
inzerovali ve FANu a formou barteru v èasopisech Houser a Metropolitan, které mají i vlastní
webové stránky. Již tradièní je rovnìž spolupráce s Èeským rozhlasem, Country Radiem
a èasopisy Folk & Country a Portýr.
D/ V oblasti direct marketingu probíhá pravidelná rozesílka programù podle pøání
návštìvníkù, kteøí se o tuto službu pøihlásili prostøednictvím našeho pøihlašovacího lístku.
E/ Stejnì jako v pøedchozích letech i v roce 2011 Klub Mlejn využívá vlastní tištìné
grafické materiály – vznikají plakáty k jednotlivým poøadùm, barevné mìsíèní plakáty
a letáky, pravidelné pohádkové letáky. V roce 2011 jsme kromì toho distribuovali na støední
a vysoké školy vlastní dlouhodobé (záøí–prosinec) letáky zamìøené na divadlo a koncerty,
doplnìné øadou fotografií. Vzhledem ke stále se rozšiøující nabídce kurzù – zejména
pohybových (jako je napø. dìtský cirkus, vzdušná akrobacie atd.) v KD Mlejn, tiskneme
každoroènì i nabídkový leták a souèasnì i letáky na jednotlivé kurzy a workshopy
– podle potøeby. K tisku využíváme vlastní multifunkèní zaøízení (barevný tisk do formátu A3),
a tudíž mùžeme poèet výtiskù pøizpùsobit aktuálním potøebám.
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Letáky jsou k dispozici v prostorách Mlejna, Spolkového domu a v informaèním støedisku
ÚMÈ. Plakáty jsou vyvìšovány v budovì Klubu Mlejn, SD a v prostoru radnice MÈ Praha 13.
V roce 2012 poèítáme s rozšíøením distribuce plakátù o výlepy a pøípadnì roznášku.
Pro propagaèní úèely i archivní fotodokumentaci využíváme profesionální fotografie,
které spoluvytváøejí ucelenou grafickou podobu tištìné i internetové propagace Mlejna.
F/ V neposlední øadì je tøeba pøipomenout propagaci vlastního divadelního souboru –
Cirkus Mlejn – zamìøeného na novocirkusovou divadelní tvorbu. K dosud vzniklým
inscenacím je vytvoøena kompletní propagace zahrnující plakát (rovnìž velkoformátový),
leták a propagaèní letáèek pohlednicového formátu, a rovnìž CD se záznamem inscenace
ve stejné grafické úpravì. V podobnì komplexní propagaci budeme pokraèovat i v budoucnu.
Stejnì jako Klub Mlejn i Cirkus Mlejn má vlastní profil na Facebooku.
Vzhledem k úèasti Cirkusu Mlejn na øadì zahranièních festivalù vznikají i cizojazyèné mutace
(angliètina, francouzština, italština) propagaèních materiálù, tak aby bylo možné zkvalitnit
propagaci souboru, a tedy i Klubu Mlejn v zahranièí.
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1. programový leták - záøí-prosinec 2011
2. mìsíèní programový leták
3. mìsíèní programový plakát
4. titulní strana grafického manuálu
5. pohádkový plakát
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Èinnosti a aktivity v roce 2011
I. Divadlo a nový cirkus
Prostory užívané KD Mlejn slouží zejména jako stagiona. Klub Mlejn je zamìøen pøedevším
na alternativu, pøesto se nevyhýbá ani klasickým žánrùm, jako je napøíklad èinohra
nebo opera. Poskytuje také zázemí umìlcùm pro jejich tvorbu, a to pøedevším v dopoledních
hodinách, kdy byly prostory døíve nevyužité. V rámci takovéto koprodukèní spolupráce
vznikají nové projekty, napøíklad pøedstavení Velký holky nepláèou, které nastudovala
skupina profesionálních hercù sdružených kolem Jany Šulcové, nebo projekty alternativních
skupin Circus Sacra, Long Vehicle Circus a studentù AMU v Praze. V neposlední øadì uvádí
svá pøedstavení místní ochotnické divadlo D13.
Vlastní produkce a eventy
V Klubu Mlejn pracuje od roku 2010 vlastní divadelní skupina Cirkus Mlejn, která je zamìøena
na oblast nového cirkusu, tedy divadla s cirkusovými, pøedevším akrobatickými prvky.
Skupinu tvoøí pracovníci KD Mlejn, kteøí tuto aktivitu vykonávají spolu se svou hlavní èinností
v rámci organizace a produkce aktivit spoleènosti. Kromì vlastní tvorby se vìnují také
lektorské práci v rámci pohybových kurzù pro dìti i dospìlé.
Kromì toho akrobatky Eliška Brtnická a Jana Klimová vystupují na eventových akcích,
které rozšiøují povìdomí o disciplínì, které se vìnují, a zároveò o Mlejnì jako jejich
domovské scénì.
Postupnì se daøí dostat znaèku Mlejn do obecného povìdomí jako centrum nového cirkusu.
Pokraèuje reprizování úspìšného titulu Postav na èaj!, a to v Praze i na zájezdech v ÈR
i v zahranièí, reprezentoval èeskou tvorbu také na festivalu Letní Letná, kde byl souèástí
programu pro zástupce evropské organizace podporující rozvoj nového cirkusu.
V roce 2011 vznikly 2 nové projekty. Ve spolupráci s externisty (Alžbìta Kostrhunová,
Salvi Salvatore a Vít Neznal) to byla surrealistická inscenace Emílie, která mìla premiéru
14. 4. 2011, a dále mezižánrový projekt Easy Living, který je koncertem klasické hudby
spojeným s choreografiemi akrobatù. Projekt vznikl v rámci mezinárodní spolupráce
a byl podpoøen z programu Partnerství Hl. mìsta Prahy. Podílela se na nìm kromì Elišky
Brtnické a Jany Klimové také švýcarská akrobatka Stéphanie N'Duhirahe,
americká sopranistka Diana Aivia, houslistka Monika Rùžková a harfistka Hana Hrachovinová.

1

2

3

1. Emílie - plakát
2. Cirkus Mlejn: Emílie
3. Cirkus Mlejn a hosté: Easy Living
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1. Divadlo Líšeò: Putin lyžuje
2. Divadlo Drak Hradec Králové,
Teatr Lalka Warszawa, Staré divadlo
Karola Spišáka Nitra: Jánošík,
Jánosik, Jánošík
3. Stodùlecký píseèek - plakát

Pøehledy uskuteènìných akcí
Datum

Název

19/1/2011

Putin lyžuje

1

24/2/2011

Ahoj puso

1

23/3/2011
25/3/2011
8/4/2011
9/4/2011
10/4/2011
5/5/2011
26/5/2011
23/6/2011
23/10/2011
26/10/2011
22/11/2011
24/11/2011
8/12/2011
12/12/2011
14/5/2011
2011
2011
2011

celkem

Jánošík, Jánosik, Jánošík
Putin lyžuje
Stodùlecký píseèek
Stodùlecký píseèek
Stodùlecký píseèek
Jak je dùležité míti Filipa
Zloèin a trest
Jak je dùležité míti Filipa
Fe -érie o Kladnì
Bretaòský veèer – D'infinis Paysages
Neil Simon: Velké holky nepláèou
Neil Simon: Velké holky nepláèou
Tajemný VAD v Karpatech
Za èasù našich prababièek
èerné divadlo v SD
pøevod z NC
pøevod z NC
prezentace cirkusu a divadla

1
1
4
7
7
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
23
4
4

divadlo

63
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Datum Název
13/1/2011
17/2/2011
17/2/2011
17/3/2011
26/3/2011
1/4/2011
14/4/2011
21/4/2011
23/4/2011

Postav na èaj!
Foutaise
Postav na èaj!
Postav na èaj!
Postav na èaj!
Postav na èaj!
Emílie
Emílie
Postav na èaj!

27/4/2011
12/5/2011
19/5/2011
2/6/2011

Postav na èaj!
Emílie
Emílie
On a boat – Message pour
dire
Postav na èaj!

5/6/2011
17/7/2011

Postav na èaj!

26/8/2011

Postav na èaj!

17/9/2011
5/10/2011
7/10/2011
13/10/2011
21/10/2011
27/10/2011
3/11/2011
11/11/2011
13/11/2011
1/12/2011
4/12/2011
4/12/2011
Únor–
bøezen

Emílie
Clowni
Emílie
Easy Living – s klasikou ve
vzduchu
Emílie
Postav na èaj!
Easy Living – s klasikou ve
vzduchu
Postav na èaj!
TeTy
Easy Living – s klasikou ve
vzduchu
Postav na èaj!
Easy Living – s klasikou ve
vzduchu
Postav na èaj!

celkem nový cirkus

Poznámka

Ukrajina – Lvov
Jihlava
premiéra
Opava – Další
bøehy
Klatovy

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Trutnov – CirkUFF
Ostrava – Colours
of Ostrava
Praha – Letní
Letná
Plzeò – Divadlo
premiéra
Jihlava
premiéra

1

Itálie – Gorizia

1
1
1

Jihlava
premiéra

1
1
1

1
1
1
1
1
1

1
1
Pro školy 4

4

32
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II. Programy pro dìti a mládež
Divadelní pøedstavení pro dìti byla opìt pravidelnì uvádìna vždy v nedìli odpoledne
kromì prázdnin a víkendù spojených se státními svátky. Spektrum inscenací se snažíme
stále rozšiøovat, abychom malé diváky seznamovali nejen s klasikou, ale i novými formami
divadla a alternativou.
Uvedli jsem tedy nìkolik obecnì známých pohádkových titulù jako napøíklad Snìhurka
v podání Studia dell´arte a jeho klasického loutkového divadla, z ménì známých loutkových
divadel pak napøíklad japonského umìlce Nori Sawa. Stále oblíbeným souborem je Cirkus
Žebøík, jehož zábavné a pouèné inscenace uvádíme pravidelnì, nebo brnìnské divadlo Líšeò,
které vždy potìší také po výtvarné stránce. Z úplnì nových forem divadla jsme nabídli
divákùm nový cirkus a s ním vlastní soubor Cirkus Mlejn a jeho inscenaci Postav na èaj!,
která je vhodná pro rodinnou návštìvu divadla a zaujme akrobatickými a komickými prvky
i pøesto, že je beze slov. Dále bylo uvedeno nìkolik klaunských vystoupení, napøíklad
v podání Lukáše Vláèila, která uspìjí vždy i u tìch nejmenších, dvouletých návštìvníkù.
K podobným patøí i Vojta Vrtek se svými žonglérskými pohádkami.
Podaøilo se uskuteènit i nìkolik pøedstavení pro školy, a to zejména ve spolupráci
se ZŠ Mládí – všichni žáci této školy navštívili pøedstavení Postav na èaj! a následnì mìli
možnost v rámci hodin tìlesné výchovy pøijít do Mlejna a vyzkoušet si nìkteré cirkusové
techniky, které vidìli v pøedstavení. Nejvìtší zájem byl o vzdušnou akrobacii. Tato práce je
pro protagonisty velmi nároèná, ale chceme v ní dále pokraèovat a podobné akce uskuteènit
i s jinými základními školami v Praze 13. Kromì toho probìhlo nìkolik školních akademií,
zejména v období konce školního roku. Pro pøíští sezónu plánujeme celkovì rozšíøit oblast
spolupráce se školami všech úrovní, a to zejména formou nového budování a zkvalitòování
kontaktù a rozšíøení nabídky. Práci by se mìl systematicky vìnovat samostatný pracovník.
Sdružení KlubKO ve spolupráci s Mlejnem uspoøádalo další roèník divadelní pøehlídky
Stodùlecký Píseèek. Po dvou letech v náhradním prostoru KC Zahrada v Praze 11
se pøehlídka studentského a experimentujícího divadla vrátila zpìt do Stodùlek.
1. Divadlo Líšeò: Sávitrí
2. Baba Jaga - plakát
3. De Facto Mimo: Modrej drahokamen
4. Studio dell’ Arte> Slùnì

1

3

2

4

Pøehledy uskuteènìných akcí
Datum Název
vlastní
9/1/2011
16/1/2011
16/1/2011
23/1/2011
6/2/2011
13/2/2011
14/2/2011
15/2/2011
18/2/2011
20/2/2011
27/2/2011
6/3/2011
13/3/2011
20/3/2011
20/3/2011
22/3/2011
27/3/2011
3/4/2011
17/4/2011
1/5/2011
8/5/2011
15/5/2011
22/5/2011
29/5/2011
19/6/2011
25/9/2011
2/10/2011
9/10/2011
16/10/2011
23/10/2011
6/11/2011
13/11/2011
20/11/2011
27/11/2011
4/12/2011
11/12/2011
18/12/2011
18/12/2011

Tøi nezbedné pohádky
Baba Jaga
Vo hloupým Honzoj a hubatej Marjánì
O perníkové chaloupce
Princezna na hrášku
Patla a Matla
Postav na èaj! – ZŠ
Postav na èaj! – ZŠ
Postav na èaj! – ZŠ
Dešová víla
Tuèòákùv výlet
Pohádkové nepohádky Josefa Èapka
Baron Prášil
Palculienka
Úsmìv z kapsy
Postav na èaj! – Gymnázium MVV
Kde pøespávají pohádky
Horymírùv skok
O zvìdavém slùnìti
Fimfárum
Kašpárek a Drak
Žabák Žak a rak Jak
O Medvídkovi Medouškovi
Èáry Máry
taneèní škola Plamínek – Krenková
Bez zemì
Svatováclavská
Kouzelná kulièka
Otázky netopýra Ušíka
Modrej drahokamen
Elišèiny pohádky
O zamilované ježibabì
Žabáci
O dvou Maryèkách – krkonošská pohádka
Postav na èaj!
Vánoce za èasù našich prababièek
Andìlé z lesa
Sávitrí

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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koprodukce
2/2/2011
12/2/2011
10/3/2011
15/5/2011
19/4/2011
9/6/2011
11/6/2011
12/6/2011
15/6/2011
19/6/2011
28/6/2011
26/9/2011
22/3, 27/9/2011
11/12/2011
17/12/2011
7/12/2011
3/12/2011

Pohybové a taneèní studio Martina
DDM
DDM
DDM
ZUŠ
Veselá školka
Taneèní studio Mirabel
DDM – Belly Habibi
Pohybové a taneèní studio Martina
Modern Dance klub Plamínek
ZŠ Mládí
ZŠ Mládí
Gymnázium MVV
DDM bøišní tance
Taneèní s how DDM
Light studio
ZUŠ Blatiny

pronájmy

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
2
1
19
26

viz tabulka

celkem

83

pronájmy na pøedstavení
21/10/2011,16/12/2011 Margaritas
28/2/2011 – 3/3/2011 Zunová
11,14,16/11/2011 Zunová
19/2/2011 Karneval
26/3/2011 Mateøinka
8/4 – 10/4/2011 Píseèek
14/5/2011 Talent Awards
27/1, 4/4/2011 promoculture

4
8
6
1
1
18
1
5

44

1

3

2

1. Pøehlídka ke Svìtovému dni divadla pro dìti a mládež - plakát
2. Úsmìv z kapsy, 3. Žabák Žak a rak Jak
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III. Koncerty
Oblast folk a country
Klub Mlejn je v oblasti hudebního zamìøení – folk a country, øazen na jedno z pøedních míst
v Praze. Pestrá programová nabídka je sestavena tak, aby si každý mohl vybrat koncert
svého oblíbeného žánru. Stále se snaží udržet trend se zamìøením na pøední profesionální
soubory a jednotlivce. V dramaturgii klubu jsou zastoupeni èeští a zahranièní kapely
a sólisté (napø. Asonance, Spirituál Kvintet, Nezmaøi, Robert Køesan a Káa Garcia,
Irena Budweiserová a Lee Davison, Neøež, Žalman, Hop Trop, The Bodeka Skotsko,
John Gros a Brian Seeger USA, Shahab Toloie... i písnièkáøi Pavel Dobeš, Karel Plíhal,
Jarek Nohavica a další). Rozmanitost hudební nabídky je výsledkem snahy o co nejkvalitnìjší
program a i využití všech možností, které nabízí nový zrekonstruovaný prostor v Klubu Mlejn.
Podporu mladých, nadìjných talentù v oblasti folkové a country hudby sdružuje Klub Porta
Praha, který za dvacet let své pùsobnosti pomohl øadì zaèínajících muzikantù. Porta je
hudebnì-soutìžní festival, který oslovuje a motivuje mladé lidi k rozvoji hudebnosti
a soutìživosti. Mezi ocenìnými jsou dnes známé kapely Pacifik, Pìtník, Vabank Unit,
Xindl X a další.
Oblast od rocku k popu
Koncerty pro vìkovou skupinu 15–35 let se konaly 1x týdnì a žánrovì se zamìøily
na nové mladé kapely, kterým byla dána možnost své „prezentace“ v programu s názvem
Rocková mlejnice. Koncerty byly uskuteènìny v sále Spolkového domu, ale bohužel nebylo
dosaženo vìtšího diváckého zájmu. Byly uspoøádány též benefièní akce – koncert
pro Japonsko, minifestival 5songs i Rocková pomlázka. V Klubu Mlejn se uskuteènily
koncerty známých kapel Wanastowi Vjecy, Vladimíra Mišíka a ETC, Radima Hladíka
a Blue Effectu, ASPM Jana Spáleného, Dan Bárty a Robert Balzar tria, a dalších.
Tyto poøady se setkaly s dobrou diváckou úèastí. I do budoucna je v dramaturgii poèítáno
s nabídkou rockových poøadù, ale je nutné hledat novou strategii.

1. z koncertu Dana Bárty
a Robert Balzar Tria
2. Irena Budweiserová
a Lee Davison

1

2
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Pøehledy uskuteènìných akcí
Datum
5/1/2011
12/1/2011
23/1/2011
9/2/2011
2/3 – 4/3/2011

9/3/2011
30/3/2011
1/4/2011
6/4/2011
13/4/2011
20/4/2011
28/4/2011
4/5/2011
6/5/2011
11/5/2011
13/5/2011
25/5/2011
3/6/2011
10/6/2011
18/6/2011
30/9/2011
6/10/2011
9/10/2011
12/10/2011
14/10/2011
19/10/2011
21/10/2011
26/10/2011
2/11/2011
9/11/2011
11/11/2011
16/11/2011
18/11/2011
19/11/2011
23/11/2011
25/11/2011
27/11/2011
30/11/2011

Název
MLEJN
Spirituál Kvintet
Jaroslav Samson Lenk
Trapeøi + Robert Køesan + Malina Brothers
Ozvìny Porty
Porta Praha
Svátek sv. Patrika
Spolu
Klepání na vodáckou bránu
Vojta Kiïák Tomáško
Porta Praha
Nezmaøi
Fleret + Jarmila Šuláková
Neøež
Rock energie pro Japonsko
Irena Budweiserová
Dan Bárta a Robert Balzar trio
Honza Roušar
Rocková mlejnice
Wanastowi Vjecy
Rocková mlejnice
Rocková mlejnice
Rocková mlejnice
John Gros, Brian Seeger and friends
Pavel Dobeš, Tomáš Kotrba
Rocková mlejnice
Oslavný veèer Porty – Šantré a Vasilùv Rubáš
Rocková mlejnice – zrušeno
Black and White – muzikál v koncertní verzi, FR
Pavel Žalman Lohonka
Vzpomínka na Folkovou Ohøi
Rocková mlejnice
Radim Hladík a Blue Effect
Shahab Tolouie – world music
Vzpomínka na Queen
Pøedvánoèní koncert Ireny Budweiserové
v kostele
Nejsme si cizí
Luòáèci – køest CD
Písnièkáø Pepa Štross a jeho host

1
1
1
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
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2/12/2011
6/12/2011
7/12/2011
10/12/2011
14/12/2011
16/12/2011
21/12/2011
27/12/2011
14/6/2011

Rocková mlejnice
Kuhnùv dìtský sbor
Nezmaøi a Miki Ryvola – zrušeno ze zdrav. dùv.
Vánoce s Luèinkou
Karel Plíhal
ASPM Jana Spáleného
Robert Køesan & Druhá tráva
Cop – pøeloženo ze zdrav. dùv.
Pøevedeno z nového cirkusu – klasická hudba
Koncert žákù klavíru

SPOLKOVÝ DÙM, mimo Klub Mlejn
21/1/2011 BlueGround + host
4/2/2011 Automat Rock
18/2/2011 Tomáš Linka + Pøímá linka
25/3/2011 BlueGround + host
15/3/2011 Tomáš Linka + Pøímá linka
22/4/2011 Automat Rock
23/9/2011 Hexagon
9/10/2011 Skotský veèer
21/10/2011 Tomáš Linka + Pøímá linka
4/11/2011 Hexagon
9/12/2011 Hexagon
15/12/2011 Tomáš Linka + Pøímá linka – zrušeno ze zdrav.
dùv.
23/2/2011 Koncert žákù – Jindra
28/4/2011 Koncert žákù – Jindra
15/6/2011 Koncert žákù zpìvu s táborákem
16/6/2011 Koncert žákù – Jindra
27/10/2011 Koncert žákù – Jindra
20/12/2011 Jazz – radnice Vánoce
25/12/2011 Rybova mše – kostel
13/6/2011 Jazz – radnice Bøezík
18/6 – 26/4/2011 Butovický zvoneèek

1
1
0
1
1
1
1
0
4
1
50
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
4
23

celkem

73

folk &
country
rock
ostatní

34
14
25

17

1

3

2

4

5

1. z koncertu Johna Grose a Briana Seegera
2. Wanastowi Vjecy
3. Shahab Tolouie - plakát
4. Porta 2011 - plakát
5. John Gros a Brian Seeger Plakát
6. Pavel Žalman Lohonka a
7. finále Porty 2011 - pøedávání cen

6

7
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IV. Výstavy
Uskuteènili jsme drobné plánované úpravy vstupního prostoru Klubu Mlejn – byl rozšíøen
závìsný systém a doplnìno osvìtlení. Následnì se podaøilo v tomto prostoru zrealizovat
výstavy fotografií, a to pøedevším z kvalitní dokumentace programù Klubu Mlejn. Byly to
fotografie akrobatù Království vzdušné akrobacie, fotografie z koncertù v cyklu Muzika
ve Mlejnì, dále tradièní výstavy pøi pøíležitosti hudební soutìže Porta Praha a postupové
divadelní pøehlídky Stodùlecký Píseèek 2011, a výstava fotografií z dìtského cirkusového
tábora Letní cirkus ve Mlejnì. V rámci rozšíøení aktivit se uskuteènila také výstava fotografií
taneèního divadla autorù Lindy Prùšové a Vojtìcha Brtnického v Kavárnì a galerii Sedmé
nebe v Praze 5. V této spolupráci plánujeme nadále pokraèovat a rozšíøit svou výstavní
èinnost v dalších místech v centru Prahy a také nalézt další možnost vystavování v budovì
Klubu Mlejn.

V. Vzdìlávací a volnoèasové aktivity
Koordinaci a organizaci kurzù pro dìti, mládež i dospìlé se vìnuje MgA. Jana Klimová,
která kromì této èinnosti pracuje jako lektor kurzù a také v tvùrèí skupinì Cirkus Mlejn.
V rámci volnoèasových aktivit se v roce 2011 jednalo o 12 kurzù, a to: Individuální kurzy
pro dìti a dospìlé: hudební kurzy rockové školy – bicí nástroje, klavír, klasická kytara,
elektrická kytara a externì výuka moderního zpìvu; Skupinové kurzy pro dìti
a/nebo dospìlé: pohybové – vzdušná akrobacie, cirkus pro dìti a mládež, pilates, kondièní
cvièení, externì bøišní tance a salsa (ve Spolkovém domì), a výtvarné – keramika
(v prostorách ZŠ Bronzová).
Každý kurz probíhá cca 1–3x za týden, celkovì vede kurzy 17 lektorù. Ve Mlejnì
k 31. 12. 2011 navštìvovalo kurzy 150 zájemcù, z toho 83 dìtí a 67 dospìlých. Jednotlivé
skupiny poøádají programy, kde prezentují veøejnì to, co se v kurzech nauèily. Pohybové
cirkusové kurzy se prezentovaly vždy na konci semestru, tj. v lednu a v èervnu. Externì
vedený kurz moderního zpìvu poøádá koncert zpìvákù 1x za jeden až dva mìsíce
ve Spolkovém domì. Koncert žákù hry na klavír se konal v èervnu.

1

3

2

1. z vystoupení žákù dìtského cirkusového kurzu
2. plakát na veèer cirkusov?ch kurzù
3. plakát na koncert žákù kurzu moderního zpìvu
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V dobì prázdnin se v KD Mlejn a ve Spolkovém domì konal již
druhý roèník pøímìstského tábora Letní cirkus pro dìti a mládež
zamìøený na cirkusové dovednosti. V roce 2011 byl pro velký
zájem také uspoøádán jeden týdenní pøímìstský tábor externì
v Èelákovicích u Prahy. Tábor vždy trval 5 dnù a poslední den byl
vìnován vystoupení pro rodièe a pøátele. Nedílnou souèástí
programu volnoèasových a vzdìlávacích aktivit jsou samostatné
workshopy, které vedou lektoøi z Èech i ze zahranièí.

1. Workshop vzdušné akrobacie - plakát
2. Letní cirkus pro dìti a mládež
1

2

VI. Podpora komunitních aktivit, spolkù a sdružení
Folklorní soubor Luèinka tvoøený dospìlými taneèníky pokraèoval ve své práci, která je
neklamným znamením, že se i dospìlá generace postupnì vrací ke kvalitnímu využití
volného èasu prostøednictvím kulturních komunitních aktivit. Nadále se také rozšiøuje èinnost
dìtské skupiny. Zkoušky probíhají pravidelnì 2–3 dny v týdnu. V èervnu probìhla
ve Spolkovém domì tradièní akce Luèinky Zahradní slavnost a v závìru roku se opìt
uskuteènil oblíbený a hojnì navštìvovaný program Vánoce s Luèinkou.
Divadelní škola Budil – v rámci dlouhodobé úzké spolupráce s významnými umìlci jsme
se v roce 2007 stali spoluzakladateli divadelní školy, kterou vede pedagožka, hereèka
a režisérka Vendula Burger. Umìlecké vzdìlávání probíhá 1–2x týdnì a pravidelnì jedenkrát
za pùl roku se koná veøejná konference, která prezentuje metodu Jacques Lecoq v podobì
ukázek konkrétní práce studentù.

1. konference divadelní
školy Budil
2. z vystoupení folklorního
souboru Luèinka

1

2

20

V Klubu Mlejn pravidelnì pracuje místní ochotnický divadelní soubor D13, který v roce 2011
pøipravil klasické èinoherní pøedstavení Jak je dùležité míti Filipa podle Oscara Wilda.
Pøedstavení místního souboru se vždy setkává s dobrým ohlasem divákù.

z pøedstavení Jak je dùležité
míti Filipa divadelního souboru D13

VII. Mezinárodní spolupráce a národnostní menšiny
KD Mlejn se soustøeïuje také na národnostní menšiny, a to podporou jejich akcí a aktivit.
V roce 2011 se uskuteènila romská taneèní zábava ve Spolkovém domì, spoleèenská akce
Rusínù (také v prostoru SD) a probìhl první roèník akce Nejsme si cizí, kterou pro dìti
poøádá ve Mlejnì ÚMÈ Prahy 13. Projekt je zamìøen na zlepšení integrace dìtí rùzného
etnického pùvodu do kolektivu vrstevníkù prostøednictvím kulturnì a umìlecky zamìøených
aktivit.
V rámci programu Partnerství Hlavního mìsta Prahy jsme získali podporu ve výši 300.000 Kè
na projekt mezinárodní spolupráce, který zahrnoval uvedení profesionálních
i neprofesionálních umìlcù ze zahranièí a akce, které vznikly ve skuteèné spolupráci èeských
a zahranièních umìlcù. Uvedli jsme pøedstavení Jánošík, které vzniklo ve spolupráci polských,
slovenských a èeských divadelníkù, slovenskou loutkovou pohádku Palculienka ocenìnou
na mnoha svìtových festivalech, koncert arabské hudby apod. Hlavnì jsme se ale zamìøili
na vlastní spolupráci Mlejna a zahranièních umìlcù. Uspoøádali jsme spoleèný koncert
èeských a amerických jazzových hudebníkù, bretaòský veèer s vystoupením profesionálních
a amatérských umìlcù se zapojením akrobatù z Cirkusu Mlejn. To vše byla jednorázová
uvedení. Hlavním produktem celého projektu byla nová inscenace Cirkusu Mlejn, která byla
a bude nadále uvádìna na scénì Klubu Mlejn, a to Easy Living. Jedná se o exkluzivní
pøedstavení na pomezí žánrù, živý koncert klasické hudby zahrnující známé melodie slavných
autorù v podání americké sopranistky Diany Aivia, èeské houslistky Moniky Rùžkové
a èeské harfistky Hany Hrachovinové. Koncert je doplnìn choreografiemi vzdušné akrobacie
na šálách, lanì a hrazdì v provedení akrobatek Cirkusu Mlejn Elišky Brtnické (ÈR)
a Jany Klimové (SK), Švýcarky Stéphanie N'Duhirahe a hosta – mladé akrobatky ruského
pùvody Svetlany Gareevy. Po prvních reprízách se hostem tohoto pøedstavení stávají
další zahranièní umìlci, kteøí se pravidelnì støídají. Jedná se o jedineèný projekt svým
obsahem a také tím, že je urèen a uvádìn pro malý poèet divákù, a to pøináší divákùm
i úèinkujícím zcela specifický zážitek.
V roce 2011 také probìhla v rámci evropského vzdìlávacího projektu Leonardo stáž dvou
zahranièních studentù z Portugalska od øíjna do prosince 2011. Pro další období zpracovala
povìøená pracovnice Mgr. Kateøina Klusáková projekt pro mezinárodní dobrovolnou službu,
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jejíž možnosti hodláme využít co nejdøíve. Stejnì tak zaèala práce na projektu mezinárodní
spolupráce mládeže v rámci programu Evropské komise Youth in action.
K vlastním aktivitám mezinárodní spolupráce patøí také maximální snaha o rozvoj disciplín
nového cirkusu a organizování unikátních workshopù popsaných v èásti o vzdìlávacích
a volnoèasových aktivitách.

2

1

1. Cirkus Mlejn a hosté:
Easy Living
2. Staré divadlo Karola Spišáka
v Nitre: Palculienka
3. Bretaòský veèer - plakát
4. Nejsme si cizí - plakát
5. Bretaòský veèer
- Black and White

3

4

5

VIII. Externí spolupráce
V rámci externích èinností mimo hlavní plán aktivit byla v roce 2011 realizována spolupráce
s jinými kulturními subjekty, mj. se Studiem DVA v divadle Hybernia na inscenaci Vánoèní
koleda, kde úèinkovali akrobatky Cirkusu Mlejn.
Lektoøi Cirkusu Mlejn pracují také jako odborníci pro jiné organizace zamìøené na podporu
nového cirkusu v Èechách, zejména pro sdružení Cirqueon jako lektoøi akrobatických kurzù.
Tuto práci mùže v souèasné dobì vykonávat pøibližnì 5 Èechù, ale vìøíme, že se podaøí
vychovat další odborníky a èinnost se rozšíøí.
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Z tisku
STOP duben 2011
Mládí žongluje a cvièí na hrazdách
Zaèátkem února zhlédli žáci ZŠ Mládí pantomimické pøedstavení v KD Mlejn, které se vìtšinou
odehrávalo ve vzduchu – na francouzských šálách a hrazdách. Nejvìtším zážitkem byla
akrobacie na barevných šálách. Následující týden se hodiny tìlesné výchovy druhých
až devátých tøíd pøesunuly z tìlocvièny do Kulturního domu Mlejn. Dvì akrobatky a jedna
žonglérka zde pøipravily našim dìtem divadelnì cirkusovou lekci zamìøenou na pohyb všeho
druhu. Žáci si provìøili své akrobatické schopnosti na barevných šálách, pokusili se žonglovat
s nìkolika míèky zároveò, udržet balanc na kouli i na závìsných hrazdách. Workshopy mìly
obrovský úspìch jak u dìtí, tak i uèitelù. Tyto atypické hodiny tìlesné výchovy mohly probìhnout
také proto, že v dobì rekonstrukce KD Mlejn poskytla naše škola tìlocviènu akrobatùm
a žonglérùm pro jejich aktivity. Dìkujeme organizátorùm celé akce, paní Brtnické a Navrátilové,
za nevšední prožitek.
Eva Šislerová, ZŠ Mládí
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Hospodaøení

Fondy
vlastní jmìní
fondy

1.1.2011 zmìna 31.12.2011
3056324
0
3056324
239742 16426
310168

Majetek
1.1.2011 zmìna
DNM
DHM
oprávky k DHM
oprávky k DNM
pohledávky
finanèní majetek

2743444 291710
214138 214138
-192725 192725
2489968 246287
454525 285358
418697 296717

31.12.2011
2451734
0
0
-2243681
739883
715413

Závazky
krátodobé

1.1.2011 zmìna 31.12.2011
946581 586156
1532737

Výnosy v r.2011
v tis.Kè
vstupné
kurzovné
pronájmy
ostatní HÈ
ostatní DÈ
vlastní zdroje
celkem

1060
710
1506
643
50
3969

Grannt MÈ Praha
13
Partnerství HMP
Pøíspìvek NŽU
dotace a pøíspìvky

5900
300
20
6220

úroky a ostatní
opravné položky
ostatní celkem
Náklady v r.2011
v tis.
materiál
služby
energie
osobní náklady
danì a poplatky
ostatní
odpisy
celkem

19
75
94

HÈ

DÈ
355
3022
690
4427
95
58
54
8701

80
168
983
91
0
8
51
1381

celkem
435
3190
1673
4518
95
66
105
10082
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