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ZÁKLADNÍ DATA SPOLEČNOSTI  

1. Název a sídlo účetní jednotky: 
KD Mlejn, o. p. s., Kovářova 1615/4, 155 00 Praha 5 – Stodůlky, IČ 27452581 
Pobočky nejsou zřízeny v ČR ani v zahraničí. 

2. Právní forma účetní jednotky: 
Obecně prospěšná společnost zapsaná dnem 28. 4. 2006 v Rejstříku obecně prospěšných společnostíu Městského 
soudu            v Praze pod č. j. F 45193/2006/O 421/1 

3. Vymezení účelu, pro který byla účetní jednotka zřízena, hlavní činnost: kulturní služby 
- organizace a pořádání kulturních a společenských akcí na územíPrahy 13 a v jiných oblastech ČR 
- pořádání soutěžípro mládež a hledánínových talentů v oblasti kultury a uměnípodpora uměleckých souborů 
- pořádání, organizování a zajišťování regionálních, celorepublikových a mezinárodních tvůrčích setkání, školení, 
kurzů a jiných vzdělávacích akcí, festivalů, přehlídek, fór, výstav a dalších kulturních aktivit a soutěží, určených pro 
děti, mladé tvůrce, odbornou i laickou veřejnost, včetně spolupořádání takových akcí či zajišťování účasti na nich 
- propagace a podpora šíření české a mezinárodní umělecké tvorby v oblasti médií, hudby, divadla, filmu, televize 

4. Ostatní činnosti účetní jednotky: 
doplňková činnost 
- hostinská činnost – aktuálně pozastavena 
- pronájmy, reklama 

5. Orgány společnosti: 
Správní rada: Petr Zeman, Pavel Razím, Miloš Drha 
Dozorčí rada: JUDr. Tomáš Louda, CSc., Ing. Radek Dlesk, MBA, Marek Ždánský 
Ředitelka a statutární zástupce: MgA. Dagmar Bednáriková 
Členové  správní ani dozorčí rady nepobírají za výkon své funkce odměny. V průběhu roku 2017 nedošlo ve složení 
orgánů k žádným změnám. 

ke dni 17. 12. 2018 byla na základě jmenování zakladatelem jmenováni noví členové správní a dozorčí rady 
Správní rada: Bohdan Pardubický, Ing, Renáta Uramová, Ing. Kamila Nátrová 
Dozorčí rada: Mgr. Michal Prošek, Ing. Zuzana Klášterková, Mgr. Tomáš Tesarčík 

6. Informace o zakladatelích: 
Společnost byla založena jediným zakladatelem, kterým je Městská část Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00 
Praha 13, IČ00241687 



7. Další informace o organizaci: 
A. Společnost podporuje aktivity v oblasti výzkumu a vývoje, aktuálně je to výzkum v oblasti udržitelnosti kulturních 
center v ČR a v Evropě, který provádí MgA. Dagmar Bednáriková na Janáčkově akademii múzických umění v Brně 
a zároveň zde vykonává pedagogickou činnost v atelieru divadelní produkce a jevištní technologie. 
B. Aktivity společnosti v oblasti ochrany životního prostředí se omezují na třídění odpadu a šetření zdrojů energie.  
C. Po dni rozvahy nenastaly žádné změny. 

HISTORIE 
Vzniku kulturního centra ve Stodůlkách předcházel záměr Karla Makonje a Ctibora Turby založit divadlo na sídlišti. 
Právě Stodlky byly vytipovány jako nejvhodnější lokalita pro jejich projekt. V květnu 1988 byl však slavnostně 
zahájen provoz kulturního domu jako součásti Obvodního kulturního domu Prahy 5, postupně byl osamostatněn      
a několikrát přejmenován.  

V roce 1989 zde přece jen pracoval Ctibor Turba, vytvořil zde svoji inscenaci Archa bláznů, ale po premiéře byl 
osud tohoto významného projektu přerušen událostmi sametové revoluce. V budově kulturního domu bylo založeno 
místní Občanskéf órum a odehrálo se zde mnoho revolučních setkání.  
Významným obdobím v historii kulturního centra Stodůlky bylo založení provozování rockové hudební koly Come 
To Jam, díky ní dostávali prostor na scéně i tehdejší začátečníci, dnešní slavní rockeři, včetně protagonistů kapel 
Žlutý pes, MIG 21, Vypsaná fixa, Visací zámek a další. Éra slavného rockového klubu je ale už zřejmě nenávratně 
ztracena díky velkému nárůstu rockových klubův centru města. Vysoká návštěvnost se ale trvale drží v případě 
koncertů country a folku. Podstatný vliv má v tomto případě příjemná atmosféra pro účinkující i diváky, která se 
stala tradicí a kterou začala budovat dramaturgyně tohoto typu programů Marie Navrátilová již od počátku 
fungování kulturního centra.  
V divadelních aktivitách setrvávalo od začátku zaměření na alternativní umělecké směry. Své první slavné kusy zde 
prezentovalo Divadlo bratří Formanů, kanadská skupina papírového divadla s performerem a světelným 
designérem Janem Komárkem, různá seskupení umělců kolem Ctibora Turby a další. V oblasti divadla zaznamenal 
kulturní dům ve Stodůlkách výraznou éru také  v době, kdy byl domovskou scénou divadla Buchty a loutky. Jako 
dramaturg programů se na rozvoji nejvíce podílela Markéta Hoskovcová, kterázde působila do roku 2006. 
Po 16 sezonách provozu došlo v roce 2005 k rozhodnutí MČ o přeměně příspěvkové organizace Kulturní dům 
Mlejn na obecně prospěšnou společnost. Nová společnost byla zapsána do rejstříku o. p. s. v dubnu 2006               
a Městská část Praha 13 jako jediný zakladatel splnila svůj plán a podpořila její činnost dlouhodobým provozním 
grantem.  
Co se vedoucích manažerů týká, vystřídalo se jich ve funkci ředitele (ať již řádného, či zastupujícího) do dnešního 
dne celkem 8. Byli to Marie Sojková (1988–1991), Zdeněk Kacetl (1991–1992), Eva Krbcová (1993), Ladislav 
Matějček (1994–1997), Roman Zima (1998–2001), Petr Zeman (2001–2006), Marie Navrátilová (2006–2011)          
a stávající Dagmar Roubalová Bednáriková (od r. 2012). Významnou úlohu v historii kulturního centra sehráli 
především Petr Zeman se svou věhlasnou rockovou školou Come To Jam a Marie Navrátilová trvalým budováním 
kvalitní folkové a country scény. V roce 2009 se začíná prosazovat zaměření na pohybové divadlo, nový cirkus, 
zejména vzdušnou akrobacii. Důvodů je hned několik. Rocková scéna na okraji města zaznamenává výrazný 
útlum. V centru města vzniká velké množství klubů  s každodenním provozem a pestrou nabídkou kapel, generace 
skalních návštěvníků Klubu Mlejn odrostla a navíc dochází  k totální rekonstrukci staré budovy a ta nová již logicky 
nenese původní patinu. Bylo tedy žádoucí nalézt nový alternativní umělecký směr, který by Klub Mlejn opět 
zatraktivnil. Vznikl nový umělecký soubor s názvem Cirkus Mlejn. Tvoří svá vlastní představení a věnuje se dětem    
v kurzech pohybového divadla a cirkusových dovedností. Po 6 letech existence souboru, kdy vzniklo 6 inscenací     
a několik site specific projektů, se soubor administrativně oddělil jako samostatný spolek, ale nadále pracuje v 
rámci aktivit KD Mlejn. 

O SPOLEČNOSTI - 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 nezaměnitelný program pod značkou Klub Mlejn. 



Strategie: značka Mlejn 

= centrum alternativní kultury 
= nový cirkus, folk and rock music.    
= kvalitní divadlo a kvalitní hudba mimo střední proud  
= tradiční program pro celou rodinu 
Hlavní činností je zajištění kulturní nabídky na území Prahy 13 a umělecké profilování Klubu Mlejn jako 
poskytovatele kulturních  a vzdělávacích služeb v rámci hlavního města Prahy a okolí, a jako tvůrčího centra v 
oblasti různých uměleckých forem. V rámci tvůrčího centra vzniknou vlastní umělecké projekty, je zde poskytováno 
zázemí formou různých typů rezidencí externím skupinám umělců. V rámci spolupráce s místní komunitou je 
poskytováno zázemí pro činnost spolků a sdružení s kulturním zaměřením se zvláštním přihlédnutím k aktivitám 
národnostních menšin. 

Poskytování kulturních služeb 

1) podle cílových skupin pro: 
dospělé 
děti a mládež 
rodiny 
seniory 
skupiny obyvatel se zvláštními potřebami 
specificky zaměřené cílové skupiny umělců, tvůrců 
zájmové skupiny, spolky, místní komunitu 

2) podle nabízených produktů  
divadlo, nový cirkus 
hudba 
výstavy 
volnočasové aktivity a vzdělávání 

MÍSTO REALIZACE ČINNOSTI  

Budovy a sály:  
Klub Mlejn, Kovářova 1615/4, Praha 13 
Spolkový dům, K Vidouli 727, Praha 13 
KD Mlejn, o. p. s., zajišťuje v těchto objektech komplexní nabídku kulturních služeb v oblasti městské části Praha 
13, tedy nabízí programy pro všechny skupiny obyvatel, a to jak v pasivním, tak v aktivním režimu (tj. nabízí kulturní 
programy k návštěvě            a volnočasové činnosti pro aktivní zapojení obyvatel). Nabízených služeb využívají 
občané MČ Praha 13 i ostatních částí Prahy    a celé ČR. Mlejn zastává významné místo ve svém oboru činnosti, je 
stále známý svou rockovou školou, koncertní činností –        v současné době především v oblasti folku a country 
hudby, a takév oblasti rozvíjejícího se zaměření na pohybové divadlo, které navazuje na tradici z doby vzniku 
Mlejna. 

LIDSKÉ ZDROJE  
Soupis činností zastoupených ve společnosti k zajištění jejího chodu a provozu užívaných budov: 
činosti zajišťované v roce 2018 zaměstnanci (PP a DPP): 
Řízení společnosti 
Mezinárodní aktivity 
Dramaturgie a produkce programù (divadlo vč.pohybového, programy pro děti, pro školy) 
Propagace a Public Relation 
Recepce - informace, organizace 



Provoz sálu - jeviště, technické zabezpečení (technologie, světla, zvuk) 
Provoz hlediště, prodej vstupenek, uvaděči 
Účetnictví, pokladna 
IT služby 
Údržba a technické zajištění provozu budovy SD 

činnosti zajišťované exxterně (outsourcing): 
Dramaturgie a produkce programù (koncerty) 
Organizace volnočasových aktivit 
Lektoři kurzů (hudební, pohybové kurzy a keramika)  
Umělci (vlastní tvorba) 
Produkce pro vlastní tvorbu a výstavy 
IT servis 
Služby BOZP 
Provoz budovy SD 
Technické zajištění akcí - zvuk 

K 31. 12. 2018 byla v plném pracovním úvazku 1 osoba, na mateřské dovolené 3 osoby, ve zkráceném pracovním 
úvazku 5 osob, v rámci DPP 1 osoba v rozsahu 0,25 úvazku jako údržba SD, 4 brigádníci (uvaděči, recepční, 
technik) a 9 lektorů rovněž v rámci DPP a dále outsourcované služby (lektoři kurzů, BOZP, technika, účetnictví). 
Stálými spolupracovníky jsou OSVČ v technických oborech a dále lektoři a umělci  ve svobodném povolání.  
V rámci rozvoje lidských zdrojů trvala nadále podpora vzdělávání pracovníků formou odborných kurzů. 
Zaměstnanci mají možnost dalšího vzdělávání v oblasti, ve které pracují.  
Mimo strukturu provozu společnosti funguje správa budovy (technologie, úklid, údržba vč. údržby venkovních 
ploch) zajišťovaná dodavatelsky, smluvním vztahem mezi dodavatelem služeb a majitelem objektu. Tato skutečnost 
se vztahuje zejména k budově Klubu Mlejn, Spolkový dům zůstává z větší části v péči společnosti (úklid a základní 
údržba).  

MARKETING - PROPAGACE - PR 

Jednotný vizuální styl se uplatňuje v rámci mlejnské propagace, logo, grafický manuál  a zásady propagace jsou 
pro partnery ke stažení na webových stránkách. Webová propagace zahrnuje web www.mlejn.cz s programem, 
informacemi o pořadech s možností elektronické rezervace či nákupu vstupenek, obrazovým materiálem, 
informacemi o kurzech, workshopech, školních pořadech a informacemi o společnosti. Propagaci podporuje          
i využití sociálních sítí, především facebookového profilu a sítě Instagram. K propagaci headlinového festivalu 
Fun Fatale slouží web www.funfatale.cz, rovněž profil na sociální síti a partnerské weby (Expats, Goout, CityBee    
a další). Po analýze fungování byla zrušena mobilní aplikace Mlejn, její efekt se ukázal jako nedostatečný, 
Mediální prezentace probíhala především lokálně, tedy prostřednictvím kabelovételevize TV13 a časopisu 
MČPraha 13 s názvem STOP. Cílená prezentace byla zaměřena na vybrané koncerty a festival Fun Fatale, a to      
v Českém Rozhlase, Country Radiu, Radiu 1 a internetových verzích časopisů Taneční zóna, Divadelní noviny, 
Taneční aktuality a dalších. V roce 2018 byla nadále výroba vlastních tiskovin omezena na měsíční programy, 
přehled pohádkových programů a samostatné plakáty pouze na vybrané programy. Pořizování fotodokumentace se 
nadále zaměřuje na vybrané akce. 

Ukázka propagačních materiálů 



KONCERTY 
Klub Mlejn je v dramaturgii folk a country ještě stále řazen na přední místo v České republice   v dramaturgii folk a 
country. Program byl zaměřen především na tyto žánry a na přední profesionální interprety, jako jsou Spirituál 
kvintet, Robert Křesťan, Kamelot, Cop a další.   Z rockové scény, která v období roku 2018 nezaznamenala 
velké změny. Dramaturgie se zaměřila na osvědčené akce, spolupořádání rozsáhlé autorské soutěže mladých 
rockových kapel Skutečná Liga, které se účastní mladí hudebníci z celé republiky. Z tradičních koncertů to byl opět 
především vánoční koncert kapely Wanastovi Vjecy. Nedílnou součástí programů KD Mlejn je hudební soutěž 
Porta určená neprofesionální country, folkové a alternativní hudbě. V posledním čtvrtletí roku došlo ke změně na 
pozici hudebního dramaturga z důvodu odchodu Marie Navrátilové do důchodu.   

DIVADLO 
V průběhu roku mohli návštěvníci vidět představení různých žánrů - činohra, pohybové divadlo, kombinované 
projekty. Pokračovala činnost vlastní umělecké skupiny Cirkus Mlejn, která využívá specifické vybavení sálu Klubu 
Mlejn, především závěsné body pro vzdušnou akrobacii. Kromě vlastního souboru vystoupila i další podobná 
pohybová divadla. K nim v roce 20167 patřili především studenti pantomimy HAMU v Praze, finská skupina Ilmatilla 
a anglický soubor Colletif and then…, nebo švýcarské duo Compagnie des pieds perchés. 

KONCERTY 2018

Datum Název Počet
11.01.18 Spiritual Kvintet 1
18.01.18 Vzpomínka na Jiřího Schelingera 1
26.01.18 Mrakoplaš 1
22.02.18 Asonance 1
15.03.18 Hradišťan 1
22.03.18 Petr Vondráček 1
05.04.18 Klepání na vodáckou bránu 1
19.04.18 Porta Praha 2018 finále 1
27.04.18 Spolektiv 1
31.05.18 R. Křesťan + M. Pavlíček 1
24.06.18 "Pavel 50" 1
11.10.18 Fleret 1
18.10.18 První dámy Pacifiku 1
08.11.18 Vzpomínka na Folkovou Ohři 1
22.11.18 Luňáčci 1
07.12.18 COP 1
13.12.18 Muzikou k dětem 1
14.12.18 Kamelot 1
21.12.18 Wanastovy Vjecy 1
22.12.18 Skutečná liga – finále 1
27.12.18 Robert Křesťan 1

celkem 21

soutěže Porta, Skutečná Liga 2
výše neuvedeno základní kola soutěže

9.-10.3. 18 Porta Praha 2018 2
23. - 26. 7. 18 Skutečná liga 4
13. - 16. 8. 18 Skutečná liga 4

3. - 5. 9. 18 Skutečná liga 3
17. - 19. 9. 18 Skutečná liga 3
29. - 30. 11. 18 Skutečná liga - semifinále 2

celkem koncertů v rámci soutěží 18



FESTIVAL FUN FATALE 
Sedmý ročník mezinárodního festivalu nového cirkusu v ryze ženském provedení Fun Fatale 2018 se uskutečnil 
mezi 11. dubnem a 9. květnem. Diváci měli možnost vidět akrobatické výkony zblízka. Jedním z cílů festivali je 
odbourávání bariér mezi hledištěm a jevištěm, kterému prostor zcela vyhovuje a je atraktivní v příslušném oboru. 
Dále měli diváci také možnost setkání a diskuse s mladými akrobatkamim. Přínos pro účikující lze popsat jako 
dobrou zkušenost při přípravě společného projektu. Dramaturgie se oproti původnímu plánu změnila z důvodu 
změny časových možností účinkujících a z finančních důvodů. Zastoupení netradičních disciplín bylo vyrovnané, 
inspirativní, zejména v oblasti site specific, animace prostoru formou pozemní a vzdušné akrobacie v netradičních 
místech nebo využitím tradičního prostoru netradičním způsobem. V roce 2018 byla animace připravena v prostoru 
Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.  

PROGRAMY PRO DĚTI A MLÁDEŽ 
Divadelní představení pro děti jsme opět uváděli téměř každou neděli v období od ledna do května a od října         
do prosince. I v rámci těchto nedělních pohádek pro veřejnost jsme se drželi strategie prezentovat široké 
spektrum jevištních forem. V dramaturgickém plánu byly zastoupeny pohádky činoherní i loutkové, pohybové 
divadlo i klauniáda. Diváci mohli zhlédnout originální autorská představení i adaptace klasických pohádkových 
příběhů v podání umělců a uměleckých souborů jak z Prahy, tak z jiných míst ČR a Slovenska. Novým prvkem                     
v dramaturgii bylo zařazení divadelních představení pro batolata, jejichž tvroba se těší velké pozornosti u umělců       
i diváků. 

DIVADLO  vč.pohybového 2018 mimo Mlejn

Datum Název Počet
19.01.18 Doktor v nesnázích 1
21.01.18 Enola 1
09.02.18 Work in progress Cirkus Mlejn 1
16.02.18 Work in progress 1
21.02.18 Work in progress 1
21.03.18 Fejka 1
28.03.18 Liščí víla 1
11.04.18 Fun Fatale 2018 – zahájení 1
12.04.18 Fun Fatale 2018 1
13.04.18 Fun Fatale 2018 2
14.04.18 Fun Fatale 2018 2
15.04.18 Fun Fatale 2018 2
16.04.18 Fun Fatale 2018 – Bratislava 1

25. - 29.4.18 FF Jihlava 4
09.05.18 FF Brno 1
08.06.18 Dokonalá svatba 1
22.06.18 Enola + fotoworkshop 1
21.09.18 Dokonalá svatba 1
26.09.18 Enola 1
04.10.18 Zub za zub 1
19.10.18 Mezi řečí 1
01.11.18 Enola 1
09.11.18 Dokonalá svatba 1

celkem 21 7

festivaly 3
Fun Fatale 2018
Festival sólové tvorby pro děti
Přehlídka ke světovému dni divadla pro děti a mládež



ASSITEJ 

Ve spolupráci s Institutem umění-Divadelním ústavem a spolkem PRO ASSITEJ se uskutečnila v Klubu Mlejn také 
část programu v rámci festivalu ke Světovému dni divadla pro děti a mládež. KD Mlejn je aktivním členem 
českého výboru sdružení Assitej, světové organizace pro podporu divadla pro děti a mládež. Zástupce společnosti 
je členem českého výkonného výboru této organizace a také se účastní setkání zástupců této organizace na 
světové úrovni. Dagmar Bednáriková vykonávala po celý rok 2018 neplacenou funkci předsedkyně českého 
střediska.  

STODŮLECKÝ PÍSEČEK 

Ve spolupráci se spolkem KlubKO se uskutečnil 22. ročník soutěžní amatérské přehlídky Stodůlecký Píseček. 
Regionální přehlídky experimentujícího divadla a studentského divadla s výběrem na národní přehlídky proběhl v 
březnu 2018. V rámci festivalu měli účastníci možnost diskuze nad odehranými představeními se členy odborné 
poroty. V tomto ročníku se projevila rekordní účast, přihlásilo se 15 souborů z Prahy i jiných míst republiky. 
Mimopražským studentům bylo umožněno v budově přenocovat. 

PŘEHLÍDKA SÓLOVÉ TVORBY PRO DĚTI 

KD Mlejn pořádá také Přehlídku íólové tvorby pro děti a mládež, celkově to byl již 17. ročník. Během dvou 
únorových nedělí (20. a 27. 1. 2018)  se odehrálo 6 představení a 4 workshopy.  

POŘADY PRO DĚTI - VEŘEJNOST 2018

Datum Název počet poznámka 
14.01.18 Vodnické štěstí 1
21.01.18 Colorful games 1 Festival sólové tvorby pro děti
21.01.18 Pan Václav a kouzelný pytel 1 Festival sólové tvorby pro děti
28.01.18 Příběhová dílna pro rodiny 1 Festival sólové tvorby pro děti
28.01.18 PRO-VAS 1 Festival sólové tvorby pro děti
28.01.18 Sportovní pohádka 1 Festival sólové tvorby pro děti
18.02.18 O velkém čaroději 1
25.02.18 O kohoutkovi a slepičce 1
11.03.18 Batosnění 2
11.03.18 Český Honza 1
25.03.18 Zlatá husa 1 Přehlídka ke svět.dni
08.04.18 Tři medvědi a drzá Máša 1
22.04.18 Golem 1
07.10.18 Tajemství jabloně 1
14.10.18 Kocour v botách 1
21.10.18 Mauglí 1
04.11.18 Karneval zvířat 1
11.11.18 Sávitrí 1
18.11.18 Bomberos 1
25.11.18 Ptáček a lev 2
25.11.18 Liščí víla 1
02.12.18 Bilbo + workshop 1
09.12.18 Vánoční putování s anděly 1
16.12.18 Vánoční hra 1
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PROGRAMY PRO ŠKOLY 

Nedílnou součástí programovénabídky KD Mlejn jsou i divadelní představení a uměleckéi sportovní aktivity 
pořádané  v pracovním týdnu v dopoledních hodinách speciálně pro školy a školky.  
Repertoár divadelních představení pokrýval v roce 2018 všechny věkové skupiny – v nabídce tedy byly pohádky 
pro děti z mateřských škol, žáky obou stupňů základních škol i představení pro studenty gymnázií a středních škol. 
Rozmanitá byla i škála jevištních forem představení – od loutkových přes činoherní až po představení 
využívajících filmových projekcí nebo prvků akrobacie a nového cirkusu. Vzhledem k tomu, že KD Mlejn je ve 
všech ohledech dobře vybaven i pro specifické pohybové aktivity, využívá KD Mlejn této skutečnosti i ke zpestření 
nabídky pro školy a školky zařazením tzv. Hodiny tělocviku jinak a také Hodiny hudební výchovy jinak. Během 
devadesátiminutového programu si děti mohou vyzkoušet čtyři základní cirkusové disciplíny – balancování, 
žonglován a pozemní a závěsnou akrobacii, v případě hudební výchovy se děti zajímavou interaktivní formou 
seznamují s tématy z hudební výchovy.  Tyto druhy programu se staly trvalou součástí nabídky pro školy. 

POŘADY PRO DĚTI - ŠKOLY 2018

Datum Název Počet jiní pořadatelé
23.01.18 Voják a tanečnice 1
29.01.18 Cirkus jesle 1
30.01.18 Cirkus jesle 1
14.02.18 Princezna na hrášku 1
26.02.18 Planeta Země 3
27.02.18 Hudba je radost 1
05.03.18 Cirkus školka 1
08.03.18 Hodina TV jinak 2
14.03.18 Budíme češtinu 1
21.03.18 Voják a tanečnice 1
22.03.18 Papíry 1
23.03.18 Jak Kašpárek s Kalupinkou slavili Velikonoce1
23.04.18 Hodina TV jinak 1
27.04.18 Bomberos 1
02.05.18 Hodina TV jinak 1
04.05.18 Planeta Země
24.05.18 Hodina TV jinak 2
29.05.18 Pověsti staré a české 2
04.06.18 Hodina TV jinak 1
06.06.18 Anna Franková 1
07.06.18 Bajaja - DAMÚZA 2
11.07.18 Hodina TV jinak 1
16.08.18 Hodina TV jinak 1
10.09.18 Hodina TV jinak 1
02.10.18 Hodina TV jinak 2
17.10.18 Slůně 2
19.10.18 Mezi řečí 1
22.10.18 Hodina TV jinak 1
24.10.18 Hodina TV jinak 1
05.11.18 Karneval zvířat 1
07.11.18 Hodina TV jinak 1
12.11.18 Sávitrí 2
19.11.18 Hodina TV jinak 1
20.11.18 Hodina TV jinak 1
21.11.18 Hodina TV jinak 1
26.11.18 Hodina TV jinak 1
27.11.18 Hodina TV jinak 1
05.12.18 Hodina TV jinak 1
11.12.18 Hodina TV jinak 1
13.12.18 Andělé ze zapomenuté skříňky 2
14.12.18 Betlém 1
17.12.18 Vánoční hra 2
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PROGRAMY PRO SENIORY 
KD Mlejn poskytuje standardně zvýhodněné vstupné pro seniory a osoby se zvláštními potřebami. Ve spolupráci 
KD Mlejn, o. p. s. a Městské části Praha 13 byl v roce 2018 opět realizován speciální projekt zaměřený na tuto 
cílovou skupinu. Podle dramaturgického plánu představení a koncertů byly nabídnuty seniorům vstupenky            
ve speciální ceně nebo byly pořádány pořady primárně určené seniorům, které mají podle přání seniorských klubů 
posunutý začátek na dřívější hodinu. MČ Praha 13 pořádá spolenčě s KD Mlejn pro seniory pravidelně jedenkrát 
měsíčně také Retro kavárnu s tématickým zaměřením. 

VÝSTAVY 
V průběhu února a března mohli návštěvníci zhlédnout výstavu při Přehlídce sólovétvorby pro děti a mládež.           
V rámci soutěžních přehlídek Stodůlecký Píseček a Porta Praha mohli pak návštěvníci tradičně vidět výstavu 
spojenou s příslušnou přehlídkou. Tradičně byla k vidění výstava fotografií s tématikou programů z minulého roku. 
Tématicky zaměřené byly i výstavy velikonoční a vánoční lidové výzdoby. Při příležitosti Mlejnské akademie se      
ve foyer prezentoval svými výrobky kroužek keramiky.  
V období, kdy nejsou specializované výstavy, jsou v prostoru foyer pravidelně umístěny a obměňovány fotografie     
ze souboru fotografií tanečního divadla a akrobacie. V roce 2016 bylo zrealizováno několik minivýstav místních 
umělců ve spolupráci  s městskou částí a aktivitami Retro kavárny pro seniory.  

VZDĚLÁVACÍ A VOLNOČASOVÉ AKTIVITY 

KD Mlejn pokračuje ve své dlouholeté tradici pořádání kurzů pro děti, mládeži dospělé s výtvarným, hudebním         
a pohybovým zaměřením.  Speciální kurzy akrobacie pro dospělé organizuje spolek Cirkus Mlejn. Kurzy keramiky    
v roce probíhaly v budově Klubu Mlejn, a to dva dny v týdnu v pěti skupinách od nejmenších dětí až po dospělé. 
Celkem tento kurz navštěvuje na 40 žáků pod vedením jedné lektorky. Jedná se o skupinové kurzy. Dále pokračují   
i kurzy individuální. Rocková škola zahrnuje výuku hry na elektrickou kytaru a bicí. V omezené míře ji doplňuje 
výuka hry na klavír a akustickou kytaru. Mezi hudební kurzy patří také externí Škola moderního zpěvu Lukáše 
Jindry. Z pohybových kurzů klade Mlejn důraz především na akrobatickou gymnastiku, počínaje Cirkusovou 
přípravkou, přes Cirkus pro děti až po Teen cirkus. Celkem osm kurzů navštěvovalo na 120 aktivních účastníků pod 
vedením devíti lektorů. Mezi naše další pohybové kurzy patřil Tanec dětem, ve kterém se děti ve třech věkových 
skupinách seznamují se základy různých tanečních disciplín. Tento kurz vedla jedna lektorka, která pracuje se 
skupinou 20 dětí. KD Mlejn, o. p. s. ve spolupráci s Cirkusem Mlejn, o. s. organizují také kurzy akrobatické 
gymnastiky pro dospělé, celkem jde o tři kurzy závěsné akrobacie (začátečníci, pokročilí – akrobacie na šále, 
pokročilí – akrobacie na hrazdě) a jeden kurz pozemní akrobacie, kde vyučovali tři lektoři. Celkem tyto kurzy během 
dvou semestrů navštěvovalo 90 osob. KD Mlejn také poskytuje prostor pro další volnočasovéaktivity, kde se 
částečněpodílí na jejich organizaci. Mezi něpatří např. Taneční pro dospělé, Salsa, Folklorní soubor Lučinka, 
divadelní spolek D13, Cvičení pro seniory, Tyjátro či Pilates. Jednotlivé kurzy se v pololetí či na konci školního roku 
prezentují v závěrečných představeních. Mezi nejvýznamnější patří jistěVečer cirkusových kurzů, kde se představili 
jak děti, tak dospělí. Dále Mlejnská akademie, kde měli prostor ostatní pohybovékurzy spolu s hudebními a také 
výstavou keramiky ve foyer Mlejna. Mezi další představení patřily i semestrální koncerty Školy moderního zpěvu 
Lukáše Jindry či pravidelnávystoupení folklorního souboru Lučinka. 9. ročník příměstského tábora během letních 
prázdnin byl opět obsazený s velkým předstihem. Proběhly dva pětidenní turnusy s celkem 60 dětmi. Hlavní 
program probíhal ve Spolkovém domě, ale děti si užily také závěsnou akrobacii ve Mlejně. Zde se také na konci 
každého týdne t konala závěrečná představení pro rodiče a veřejnost. 

VÝSTAVY 2018

Od Do Název
15.01.18 30.01.18 Výstava k Přehlídce sólové tvorby pro děti a mládež 1
05.02.18 30.06.18 Fotografie z programů v roce 2017 1
03.09.18 31.12.18 Velkoformátové fotografie  - festival Fun Fatale 1

celkem 3



Uskutečnil se také třetí ročník mezinárodního tábora s uměleckým zaměřením pro české a slovenské děti                
v soukromém objektu v Dolných Orešanech u Trnavy. Závěrečné vystoupení účastníků se konalo s velkým 
úspěchem v místě konání tábora a v Trnavě. K programu se v rámci spolupráce s KD Mlejn připojily i performerky 
Stéphnaie N’Duhirahe a Morgane Widmer (skupina Cie des pieds perchés). 

Volnočasové aktivity - dospělí 2018

Skupinové aktivity pravidelné týdně ročně (34 týdnů)
Vzdušná akrobacie- začátečníci 1 34
Vzdušná akrobacie - hrazdy 1 34
Vzdušná akrobacie - šály 1 34
Vzdušná akrobacie - pokročilí 1 34
Pozemní akrobacie 1 34
Divadelní soubor D13 1 34
Keramika 1 34
Pilates 2 68
Lučinka 1 34
cvičení pro seniory 2 68
celkem 12 408

Individuální aktivity pravidelné (min.1x týdně) 
Škola moderního zpěvu 3 120
Rocková škola Come to jam - bicí 1 68
Rocková škola Come to jam - el. kytara 2 68

6 256

celkem 18 664

Workshopy jednorázové
14.+.15.4.18 Workshop FF – taneční akro 1
16.+17.4. 18 Workshop FF – hrazda 1
28.+29.4. 18 Workshop FF 1
30.+31.7. 18 Workshop 1

celkem 4

Volnočasové aktivity - děti a mládež 2018

týdně ročně (34 týdnů)
Skupinové aktivity pravidelné
Cirkus 9 306
Lučinka 8 272
Příměstský tábor 2 68
Keramika 4 136
Tanec dětem 4 136

27 918

Individuální aktivity celoroční 
Rocková škola Come to jam - bicí 1 34
Rocková škola Come to jam - el. Kytara 2 68

3 102

celkem 30 1020

jednorázová aktivita

21/1/18 výtvarný workshop 1
21/1/18 workshop cirkusových dovedností 1
28/1/18 výtvarný workshop 1
28/1/18 workshop cirkusových dovedností 1
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REZIDENCE, SPOLKY, SDRUŽENÍ, KOMUNITNÍ AKTIVITY 
Mimo vlastní organizované kurzy dává Mlejn prostor i jiným volnočasovým aktivitám, mezi které patří mj. Cvičení 
pro seniory, Společenské tance, Kondiční cvičení pro ženy - Pilates,  Folklorní soubor Lučinka, Divadelní soubor 
D13, aktivity pro matky s dětmi na mateřské dovolené. V roce 2017 se podařilo také zařadit do volného období (v 
přestávce mezi jednoltivými semestry kurzového vzdělávání) rezidenční pobyty zahraničních tvůrců pohybového 
divadla, které je zmíněno dále v kapitole Mezinárodní projekty, tato činnost pokračovala i v roce 2018. 
Folklórní soubor Lučinka - soubor tvoří dětší i dospělí tanečníci a folklórní nadšenci, v roce 2018 v něm bylo 
zapojeno cca 100 členů. Zkoušky probíhaly pravidelně 3 dny v týdnu. Soubor Lučinka každoročně prezentuje 
činnost souboru v podobě Zahradní slavnosti ve Spolkovém domě, v Klubu Mlejn potom Vánoc s Lučinkou, 
Dětského folkórního plesu a vystoupení v rámci jiných akcí. Vedení souboru zajišťují Šárka Křížková a Tereza 
Johnová. 
Divadlo D13 - spolupráce s místním ochotnickým divadelním souborem D13 trváod jeho založení v roce 2007. 
Členové souboru tvoří různé věkové skupiny. Ochotníci se pravidelně nejméně1 x týdněscházejí a zkouší. 
Následně několikrát hrají na scéně Klubu Mlejn svá představení. V roce 2017 uvedli nový titul Habaďůra aneb 
Nájemníci pana Swana. 
KlubKO, z.s. pořádápravidelně soutěžní divadelní přehlídku Stodůlecký Píseček, která patří do Klubu Mlejn také od 
svého vzniku. V březnu se konal ve spolupráci KD Mlejn a sdružení KlubKO jubilejní 22. ročník. Úroveň soutěže 
byla tradičně dobrá  a vítězové se úspěšně zúčastnili nejen na národních přehlídkách Šrámkův Písek v Písku a 
Mladá scéna v Ústí nad Orlicí, ale  i na celorepublikovém festivalu Jiráskův Hronov.  
Klub Porta Praha, z.s. - jak je zmíněno v kapitole Koncerty, soutěžní koncerty folk-country scény se konají jižod 
vzniku kulturního domu ve Stodůlkách  a mají svou nesmazatelnou tradici především díky hlavní organizátorce 
Marii Navrátilové. 

K pravidelným spolupracujícím organizacím, které pracují především s občany Prahy 13, patří zejména kluby 
seniorů, Dům dětí a mládeže Stodůlky, ZUŠ Stodůlky, Taneční klub Mirabel, Taneční škola Martina, Taneční škola 
Ivy Langerové a další.  
Pravidelné rezidence, kdy soubor zkouší v jinak nevyužívaných dopoledních hodinách svépředstavení a 
následnějej odehraje na jevišti Klubu Mlejn, případně Spolkového domu, využívá Agentura Familie - 
divadelnísoubor Jany Šulcové, pantomimický soubor Squadra Sua, nepravidelně Sacra Circus Štefana Capka, Cink 
Cink Cirk, Cie des pieds perchés a také někteří hudebníci a skupiny.               
                             
               

Spolkový dům 

Ve středisku Spolkový dům se konají různé společenské akce ve spolupráci s místními spolky - Hasiči, Sokol, 
Cyklistický sportovní oddíl, prostor se využívá též pro plesy, setkání starosty se seniory, tradiční jarnímaškarní rej 
pro děti, akademie mateřských i základních škol, programy ke Dni Země a pronájmy, zejména za účelem schůzí 
vlastníků bytových jednotek se sídlem v Praze 13. Zájem veřejnosti se drží v kurzu tanečních kurzů. V sále 
Spolkového domu se konají pravidelně ročně také tři mezinárodní výstavy malých plemen psů. 

MEZINÁRODNÍ PROJEKTY 

V oblasti mezinárodní spolupráce proběhly první zkušební rezidenční pobyty zahraničních akrobatů,  festival Fun 
Fatale, Přehlídka sólové tvorby pro děti a mládež a týdenní česko-slovenský letní kreativní tábor pro děti. V rámci 
členství v evropských sítích spojujících kulturní centra Trans Europe Halls (TEH) a European Network of Cultural 
Centers (ENCC), se zástupci KD Mlejn zúčastnili pravidelných meetingů a také se v Klubu Mlejn uskutečnila 
vzdělávací akce ENCC pro vybrané zástupce kulturních center z východních zemí. 



DALŠÍ AKCE  
V Klubu Mlejn i Spolkovém domě se konaly tradiční akce ve spolupráci s místními organizacemi a MČ Praha 13 
nebo zcela v režii jiných organizací, celkem to bylo 45 akcí. 

AKCE MÍSTNÍCH ORGANIZACÍ 2018

Datum jiní pořadatelé počet ÚMČ spolky prez.kurzů
09.01.18 Retrokavárna 1
01.02.18 TS Martina 1
13.02.18 Retrokavárna 1
24.02.18 Dětský folklorní ples 1
06.03.18 Retrokavárna 1
08.03.18 Doremifa 1
15.03.18 Smrtná neděle 1
03.04.18 Retrokavárna 1
21.04.18 Talent Awards 1
15.05.18 Retrokavárna 1
24.05.18 ZUŠ Řepy 1
03.06.18 Belly Habibi 2
05.06.18 Retrokavárna 1
07.06.18 FZUŠ - taneční obor 1
11.06.18 Večer cirkusových kurzů 1
12.06.18 Waldorfská škola Jinonice 2
13.06.18 Večer cirkusových kurzů 1
14.06.18 Waldorfská škola Jinonice 2
15.06.18 Taneční skupina DEMO 1
16.06.18 Lučinka - záverečné vystoupení 1
17.06.18 Modern dance Plamínek 2
18.06.18 Montessori školička 1
19.06.18 Mlejnská akademie 1
20.06.18 TS Martina 1
21.06.18 TS Mirabel 1
10.07.18 Retrokavárna 1
20.07.18 závěrečné vystoupení příměstského tábora 1
03.08.18 závěrečné vystoupení příměstského tábora 1
07.08.18 Retrokavárna 1
04.09.18 Retrokavárna 1
08.09.18 Vietnamská komunitní akce 1
16.09.18 Festival volného času - divadlo 1
07.10.18 Festival volného času - koncert ZUŠ 1
27.10.18 Vietnamská komunitní akce 1
06.11.18 Retrokavárna 1
01.12.18 20 let pěveckého sboru Klíček 1
04.12.18 Retrokavárna 1
08.12.18 Vánoce s Lučinkou 2
09.12.18 Adventní koncert DDM 1
16.12.18 Belly Habibi 1

celkem 22 13 5 5
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komentář: náklady na doplňkovou činnost zahrnují kvalifikovaný 
odhad mzdových nákladů připadajících na příjmy získané  z 
pronájmů, náklady na vlastní činnost společnosti zahrnují náklady 
vynaložené na vzdělávání zaměstananců, členství v mezinárodních 
sítích a aktivity s tímto členstvím spojené a náklady na mzdu 
statutárního

IČO1 x příslušnému finančnímu orgánu
Účetní jednotka doručí:

27452581

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

Název a sídlo účetní jednotky

( v celých tisících Kč )
ke dni 31.12.2018
v plném rozsahu

Výkaz zisku a ztráty
podle Přílohy č. 2
vyhlášky č. 504/2002 Sb VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

Číslo
řádkuTEXT

5
Celkem

7

Činnosti

Hlavní
6

HospodářskáOznačení

Spotřebované nákupy a nakupované služby 4 3464 203 143A. I. 2Součet A.I.1. až A.I.6.

Spotřeba materiálu, energie a ostatních neskladovaných dodávek 1311 0443 1 175A. I. 1.

Opravy a udržování 135 13A. I. 3.

Náklady na cestovné 986 98A. I. 4.

Náklady na reprezentaci 187 18A. I. 5.

Ostatní služby 123 0308 3 042A. I. 6.

Osobní náklady 3 0962 583 513A. III. 13Součet A.III.10. až A.III.14.

Mzdové náklady 4002 00614 2 406A. III. 10.

Zákonné sociální pojištění 11356615 679A. III. 11.

Ostatní sociální pojištění 416 4A. III. 12.

Zákonné sociální náklady 717 7A. III. 13.

Ostatní náklady 146146A. V. 21Součet A.V.16. až A.V.22.

Kursové ztráty 725 7A. V. 19.

Manka a škody 5927 59A. V. 21.

Jiné ostatní náklady 8028 80A. V. 22.

Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a 
opravných položek

A. VI. 26829
Součet A.VI.23. až A.VI.27. 268

Odpisy dlouhodobého majetku 4630 46A. VI. 23.

Tvorba a použití rezerv a opravných položek 22234 222A. VI. 27.

Poskytnuté příspěvky 88A. VII. 35Hodnota A.VII.28.

Poskytnuté členské příspěvky a příspěvky zúčtované mezi 
organizačními složkami

836 8A. VII. 28.

Náklady celkem 7 8647 208 65639Součet A.I. až A.VIII.

Provozní dotace 3 6353 635B. I. 41Hodnota B.I.1.

Provozní dotace 3 63542 3 635B. I. 1.

Tržby za vlastní výkony a za zboží 3 8452 860 985B. III. 47

Ostatní výnosy 8080B. IV. 48Součet B.IV.5. až B.IV.10.

Jiné ostatní výnosy 8054 80B. IV. 10.

Výnosy celkem 7 5606 575 98561Součet B.I. až B.V.

Výsledek hospodaření před zdaněním -304-633 329C. 62ř. 61 - (ř. 39 - ř.37)

Výsledek hospodaření po zdanění -304-633 329D. 63ř. 62 - ř. 37

kulturní služby
Pozn.:Předmět podnikáníPrávní forma účetní jednotky

Sestaveno dne: 31.10.2019 Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky
nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou

1 x příslušnému fin. orgánu

KD Mlejn, o. p. s
Kovářova  1615/4
Praha 515
155 00( v celých tisících Kč )

Název, sídlo a právní forma
účetní jednotky

ke dni 31.12.2018

Účetní jednotka doručí:

27452581

IČO

Rozvaha podle Přílohy č. 1
vyhlášky č. 504/2002 Sb. ROZVAHA

v plném rozsahu

2b

Stav k posled. dni
účetního období

1c

číslo
řádku

Stav k prvnímu dni
účetního obdobíAKTIVAOznačení

a
A. Součet A.I. až A.IV.Dlouhodobý majetek celkem 1 100146
A. II. Součet A.II.1. až A.II.10.Dlouhodobý hmotný majetek celkem 20 588 588

Stavby (021) 12 166166A. II. 3.

Hmotné movité věci a jejich soubory (022) 13 422422A. II. 4.

A. IV. Součet A.IV.1. až A.IV.11.Oprávky k dlouhodobému majetku celkem 40 -442 -488
Oprávky ke stavbám (081) 34 -104-96A. IV. 6.

(082)
A. IV. 7. -346 -38435Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem

a souborům hmotných movitých věcí
B. Součet B.I. až B.IV.Krátkodobý majetek celkem 41 1 4861 692
B. II. Součet B.II.1. až B.II.19.Pohledávky celkem 71 1 136 850

Odběratelé (311) 52 858755B. II. 1.

Poskytnuté provozní zálohy (314) 55 104266B. II. 4.

Ostatní pohledávky (315) 56 221225B. II. 5.

Daň z příjmů (341) 59 3636B. II. 8.

Ostatní přímé daně (342) 60 8B. II. 9.

Ostatní daně a poplatky (345) 62 1B. II. 11.

Dohadné účty aktivní (388) 69 4050B. II. 18.

Opravná položka k pohledávkám (391) 70 -418-196B. II. 19.

B. III. Součet B.III.1. až B.III.7.Krátkodobý finanční majetek celkem 80 527 614
Peněžní prostředky v pokladně (211) 72 44145B. III. 1.

Peněžní prostředky na účtech (221) 74 570382B. III. 3.

B. IV. Součet B.IV.1. až B.IV.2.Jiná aktiva celkem 84 29 22
Náklady příštích období (381) 81 2229B. IV. 1.

Součet A. až B.Aktiva celkem 85 1 5861 838

4b

Stav k posled. dni
účetního období

3c

číslo
řádku

Stav k prvnímu dni
účetního obdobíPASIVAOznačení

a
A. Součet A.I. až A.II.Vlastní zdroje celkem 86 8321 135
A. I. Součet A.I.1. až A.I.3.Jmění celkem 90 3 366 3 366

Vlastní jmění (901) 87 3 0563 056A. I. 1.

Fondy (911) 88 310310A. I. 2.

A. II. Součet A.II.1 až A.II.3.Výsledek hospodaření celkem 94 -2 231 -2 534
Účet výsledku hospodaření (963) 91 -304xA. II. 1.

Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení (931) 92 x-107A. II. 2.

Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let (932) 93 -2 230-2 124A. II. 3.

B. Součet B.I. až B.IV.Cizí zdroje celkem 95 754703
B. III. Součet B.III.1. až B.III.23.Krátkodobé závazky celkem 129 482 647

Dodavatelé (321) 106 286111B. III. 1.

Přijaté zálohy (324) 108 30B. III. 3.

Zaměstnanci (331) 110 147148B. III. 5.

Závazky k institucím soc. zabezpečení a veřejného zdrav. pojištění (336) 112 4769B. III. 7.

Ostatní přímé daně (342) 114 224B. III. 9.

Jiné závazky (379) 122 1B. III. 17.

Dohadné účty pasivní (389) 127 135129B. III. 22.

B. IV. Součet B.IV.1. až B.IV.2.Jiná pasiva celkem 133 221 107
Výdaje příštích období (383) 130 91112B. IV. 1.

Výnosy příštích období (384) 131 16109B. IV. 2.

Součet A. až B.Pasiva celkem 134 1 5861 838

kulturní služby
Pozn.:Předmět podnikáníPrávní forma účetní jednotky

Sestaveno dne: 31.10.2019 Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky
nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou



ekonomické údaje za rok 2018 (v tis.Kč)

ekonomické údaje za rok 2018 (v tis.Kč)
HČ DČ celkem

Náklady

materiál a služby 4201 143 4344

osobní náklady 2583 513 3096

poskytnuté příspěvky 8 0 8

ostatní 148 0 148

odpisy a opravné položky 268 0 268

Celkem 7208 656 7864

Výnosy

vstupné 1346 1346

kurzovné 914 914

pronájmy 985 985

služby 70 70

ostatní příjmy z HČ 610 610

Veřejné zdroje 3635 3635

Celkem 6575 985 7560

Majetek

DHM 588

oprávky k DHM 488

pohledávky 835

finanční majetek 614

Závazky

krátkodobé 647

Zdroje financování

vlastní zdroje 3925

veřejné zdroje 3635

z toho grant MČ Praha 13 3250

           grant MHMP, MKČR 385

celkem 7560

Fondy 310

Vlastní jmění 3056

Dělení nákladů

obecně prospěšná činnost 7 208

doplňková činnost 656

Celkem 7 864
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