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Struktura občanského sdružení Barry a spol.
O. s. Barry a spol. bylo zaregistrováno 13. února 2002, kdy byly schváleny stanovy tohoto
sdruţení, které obsahují mimo jiné i základní cíle a záměry.

Sídlo občanského sdružení
Náměstí Svobody 271
280 02 Kolín V
tel: 321 723 766, 603 491 927
e-mail: ales.bures@seznam.cz
IČ: 26583356

č. ú: 166496210/0600

Jmenný seznam orgánu sdružení (členská schůze)
1. Aleš Bureš, Náměstí Svobody 271, 280 02, Kolín V, r. č. 640606/1673 – předseda
občanského sdruţení, ředitel DDŠ, ZŠ a ŠJ Býchory
2. Darja Švejdová, M. Alše 662, Kolín 2, 280 02 Kolín II, r. č. 866203/0971 – projektová
manaţerka
3. Jolana Burešová, Náměstí Svobody 271, 280 02 Kolín V, r. č. 675128/0437 – vedoucí TK
Kocour Modroočko, učitelka tance na ZUŠ Poděbrady a ZUŠ Kolín
4. Jiří Korejtko, Jaselská 254, 280 02 Kolín III, r. č. 890822/0827 – ICT technik
5. Kateřina Koutová, U přejezdu 735, 280 02 Kolín V, r. č. 725429/0791 – soukromá
podnikatelka, relaxační terapeut – studio Merci Kolín

Hlavní cíle občanského sdružení
 Pořádání a podpora kulturních a společenských aktivit a programů v kolínském regionu,
 lektorská činnost,
 výuka tance,
 divadelní a taneční přehlídky,
 hudební festivaly,
 výstavy a filmové projekce,
 diskusní fóra a kongresy,
 společenské akce.
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Stanovy občanského sdružení Barry a spol.
I.
Název sdružení
Barry a spol. je občanským sdruţením ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb. o sdruţování
občanů.
Sdruţení je právnickou osobou.
II.
Sídlo sdružení
Sídlo sdruţení je v Kolíně V, Náměstí Svobody 271.
III.
Cíl sdružení (změna stanov – dodatek č. 1 ze dne 26. 9. 2006)
Cílem sdruţení je:
pořádání a podpora kulturních a společenských aktivit a programů v kolínském regionu,
zaměřených zejména na ochotnické divadlo, loutkové divadlo, tanec a taneční přehlídky, hudební
produkce (koncerty váţné, jazzové, rockové, folkové a country hudby), lektorskou činnost (zejména
v oboru dramatické a taneční výchovy), výuku scénického, moderního, lidového tance a stepu v
organizovaném tanečním kolektivu, divadelní a taneční přehlídky, hudební festivaly, výstavy a
filmové projekce, diskusní fóra a kongresy, společenské akce včetně doprovodných programů;
v rámci těchto aktivit bude zahrnuta i práce se sociálně ohroţenými dětmi a mládeţí, s dětmi
a mládeţí s nařízenou ústavní a ochrannou výchovou, práce s tělesně a smyslově postiţenými dětmi
a mládeţí.
IV.
Členové sdružení
Členem sdruţení se můţe stát kaţdý občan, který má zájem o členství, aktivně se podílí na
činnosti sdruţení a zaplatil členský příspěvek.
V.
Práva a povinnosti členů
Kaţdý člen sdruţení má právo i povinnost podílet se aktivně na plnění cílů sdruţení a na
zajišťování jeho činnosti.
Kaţdý člen sdruţení má právo účastnit se členské schůze, vykonávat své hlasovací právo,
podávat návrhy a vyjadřovat se k návrhům ostatních členů sdruţení, volit a být volen do funkce
předsedy sdruţení, případně do ostatních zřízených funkcí.
Kaţdý člen sdruţení má povinnost platit členské příspěvky dle usnesení členské schůze.
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VI.
Orgány sdružení
Nejvyšším orgánem sdruţení je členská schůze všech členů sdruţení. Členská schůze volí ze
svého středu předsedu sdruţení.
VII.
Členská schůze
Členské schůze jsou oprávněni zúčastnit se všichni členové sdruţení. Členská schůze se
koná podle potřeby, minimálně jedenkrát ročně. O jejím konání musí být všichni členové sdruţení s
dostatečným předstihem vyrozuměni.
Členská schůze je usnášeníschopná, pokud je přítomna alespoň nadpoloviční většina členů
sdruţení. Člen, který se nemůţe členské schůze zúčastnit, můţe písemně pověřit jiného člena
sdruţení, aby za něj na schůzi hlasoval.
Členská schůze rozhoduje hlasováním. Usnesení nebo jiné rozhodnutí je přijato, pokud se
pro něj vyslovila nadpoloviční většina přítomných členů sdruţení.
VIII.
Předseda sdružení
Předseda je statutárním orgánem sdruţení. Je oprávněn sdruţení zastupovat navenek.
Předseda jedná jménem sdruţení tak, ţe k napsanému nebo otištěnému názvu sdruţení připojí svůj
popis.
Předseda je volen členskou schůzí na dvouleté funkční období. Do funkce můţe být zvolen
opakovaně.
IX.
Zásady hospodaření sdružení
Sdruţení hospodaří s vlastními finančními prostředky. Zdrojem těchto prostředků jsou
zejména členské příspěvky, přijaté sponzorské dary, dotace a granty od fyzických a právnických
osob, a rovněţ příjmy z vlastní činnosti sdruţení, tj. Zejména výnosy z pořádání divadelních a
tanečních představení a přehlídek, hudebních produkcí a festivalů, příspěvky na lektorskou činnost,
příjmy z pronájmu prostoru jiným subjektům, příjmy z prodeje programů, uměleckých předmětů a
doplňkového zboţí.
Sdruţení je neziskovou organizací. Sdruţení vede jednoduché účetnictví v souladu se
zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, a předpisy potřeb sdruţení.
Rozpočet sdruţení a závěrečný přehled o příjmech a výdajích schvaluje členská schůze.
Kaţdý výdaj peněţních prostředků sdruţení přesahujících 100.000,- Kč podléhá schválení členskou
schůzí.
X.
Závěrečná ustanovení
Tyto stanovy nabývají platnosti dnem jejich registrace Ministerstvem vnitra České
republiky.
Tyto stanovy lze měnit rozhodnutím členské schůze sdruţení. Změna stanov musí být do
patnácti dnů písemně oznámena Ministerstvu vnitra ČR.
V Kolíně dne 1. 2. 2002
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Projekty občanského sdružení v roce 2010
A) Koncerty a festivaly
KISS DELTA FEST 26. 3. 2010
Tento velice úspěšný a v našem regionu jeden z nejznámějších rockových festivalů - Kiss
delta fest, připadl v roce 2010 na březen, přesněji na datum 26. března. V tento den opět praskaly
kolínské Staré lázně ve švech. Jako hlavní hvězda večera vystoupila všem tak známá a oblíbená
kapela Vypsaná fixa. Zahanbit se ale nenechala ani kutnohorská kapela Rybičky 48, která sklidila
taktéţ velký úspěch. Do přízně diváků se ale dostaly i ostatní kapely jako L.O.S., indie-rockové
formace Road side Mary a Evellyn a velký comeback slavila i kolínská skupina Mauritius. Celou
akci zahájila prosazující se kapela The Clients.
Line up:
Live Up Stage
18:05 - 18:45 Evellyne
19:05 - 19:45 Road Side Mary
20:05 - 20:50 L.O.S
21:15 - 22:15 Rybičky 48
22:45 – 00:00 Vypsaná Fixa
00:20 - 01:05 Mauritius
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THE GINGER NINJAS – CYKLOJÍZDA ROCK FOR PEOPLE

Tento rok se Barry a spol. podílel na pořádání úplně prvního ročníku této „předfestivalové
akce“, kdy se dva dny před zahájením festivalu Rock for People vyjelo na cyklojízdu. Ta vedla, kam
jinam, neţ do samého areálu festivalu v Hradci Králové.
Tohoto výletu se mohl zúčastnit kaţdý, komu se zlíbilo a kdo se jiţ nemohl natolik festivalu
dočkat, ţe si ho tímto prodlouţil. Cyklojízdy se totiţ účastnila i americká kapel The giger ninjas,
která celou cestu účastníky bavila nejen svým jamováním, ale vystoupila i na Kmochově ostrově
v Kolíně, kde se konala jedna ze zastávek.
Rozhodně se nejednalo o ţádný závod, spíše o příjemně strávené dny, kde se uţilo spoustu
zábavy a dobrodruţství, ať koupání v pískovnách, či šplouchání ve fontáně uprostřed kruhového
objezdu. Nechyběly ani táboráky, kytary, zpívání, pivo a hlavně hromada skvělých lidí.
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DIVOKEJ BILL – 17. 7. 2010
Dne 17. 7. 2010 se na Kmochově ostrově konal koncert této velice populární kapely.
Odpoledne si mohli jejich fanoušci přijít pro podpis na autogramiádu do kolínského obchodního
centra Futurum. A ţe jich této příleţitosti vyuţilo! Dorazili jak staří, tak mladí. Bylo prostě vidět, ţe
je tato kapela stále na vrcholu a ţe koncert bude vydařený. I přes nepřízeň počasí si večer Divokýho
Billa přišlo poslechnout velké mnoţství příznivců. A oni nikoho z nich nezklamali. Zahráli staré i
nové „kousky“ a publikum dostali během několika okamţiků do varu. Jako předkapela byla
vybrána neméně dobrá skupina Medvěd 009.

ROCKOVÝ FESTIVAL NATRUC – 28. 8. 2010

Letos poprvé mezi pořadateli chyběla produkční agentura Ameba, která se zaměřila pouze
na festival Rock for People. Celá organizace tedy byla zajištěná o. s. Barry a spol. a agenturou
Wink. To ale na hodnotě festivalu nikterak neubralo.
Kaţdoročně se tento rockový festival koná pod širým nebem na Kmochově ostrově. Ani
letošní ročník se nestal výjimkou, proto jiţ v pátek vyrostly dvě hlavní stage a několik stanů. Čím
byl ale Natruc 2010 jedinečný, byla soutěţ „Natruc Talent“, která probíhala na přelomu května a
června v kutnohorském Planet music clubu. Tři nejlepší měli moţnost si zahrát přímo na tomto
známém kolínském festivalu. Další „libůstkou“ byla soutěţ o let helikoptérou se zpěvákem skupiny
Mandrage, která probíhala jiţ několik měsíců před zahájením festivalu a také natáčení videoklipu
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Rybičky 48 přímo při jejich vystoupení. Tyto překvapení ale nebyla jediným lákadlem Natrucu.
Program na malé či na velké stage byl tak nabitý, ţe člověk nevěděl, kterou si dřív vybrat a diváci
přebíhali hned z jedné na druhou, aby jim neutekl jediný oblíbený interpret. Fanoušci divadla zde
měli také svou atrakci, pro ně byl přistaven divadelní parník.
Brzké odpoledne bylo věnované především regionálním kapelám, jako je slibně se
rozvíjející The Clients nebo Absurd Error. Na hlavní stage vystoupili Nightwork, kteří sklidili velký
úspěch. Během celého dne se vystřídaly kapely se všemi moţnými styly, jako je reggae v podání
Fast Food Orchestra, country - Banjo band Ivana Mládka nebo jazzový mág Pavel Jakub Ryba.
Hlavními hvězdami se ale stala skupina Monkey Business, která diváky přivedla přímo do varu.
Nechyběly ani zahraniční kapely, jako německá Green Frog Feet nebo italská AIM.

ORESI STAGE:

TV ÓČKO STAGE:

12:20 – 12:50 A Banquet

11:30 – 12:30 Absurd Error & The Clients

13:10 – 13:40 ZakázanÝ ovoce

12:50 – 13:20 Offline

14:15 – 15:00 Nightwork

13:40 – 14:20 Alţbětiny sosny

15:25 – 16:05 Fate Magazine

14:50 – 15:30 Civilní Obrana

16:35 – 17:20 Medvěd 009

16:00 – 16:45 River Jordan

17:45 – 18:30 Green Frog Feet (DE)

17:15 – 18:00 Prohrála v kartách

19:05 – 19:50 Mandrage

18:30 – 19:20 O5 a Radeček

20:00 – 20:20 Bubenický set Matyáše Vordy (Mandrage) 19:50 – 20:40 Fast food orchestra
a Ondry Štorka (Rybičky 48)

21:10 – 22:00 P. J. Ryba & The Fishman

20:30 – 21:20 Rybičky 48

22:30 – 23:20 AIM (IT)

21:50 – 22:40 Banjo Band Ivana Mládka

23:35 – 00:15 L.O.S

23:40 – 00:50 Monkey Business

00:40 – 01:20 MDK band
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Hlavní partneři:

Partneři:

Reportáž:
„Kolínský Natruc se i přes chladné počasí setkal s úspěchem. Poslední srpnový víkend patřil
mnoha významným hudebním zážitkům, které pomalu zakončily festivalovou sezonu. Mezi ně patřil i
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festival Natruc, kam dorazily tři tisícovky spokojených návštěvníků. Jako většina letošních festivalů
se ani Natruc neobešel bez vydatného deště, návštěvníky to ale neodradilo a atmosféru na
Kmochově ostrově si užili naplno…“ (http://www2.t-music.cz/magazin/natruc-mandrage-opickam-idestnikum--3045/)
Tisková zpráva:
FESTIVAL NATRUC PŘEDSTAVIL NABITÝ LINE-UP
ZAHRANIČNÍCH I DOMÁCÍCH HVĚZD
Zajímavou tečku za prázdninovou festivalovou sezónou připravili tvůrci kultovního festivalu
Natruc, jehoţ 14. ročník proběhne v sobotu 28. 8. 2010 na Kmochově ostrově v Kolíně.
Návštěvníci Natrucu se mohou těšit na velmi pestrou dramaturgii festivalu, ve které nechybí
například nejlepší česká funky formace Monkey Business v čele s charismatickým duem Tonya
Graves a Matěj Ruppert. Svým „discofunky“ je stylově blízký další interpret, mnoha cenami
ověnčení Nightwork, kteří mají ve svém středu několik protagonistů, známých z televizních
obrazovek či divadelních prken. Zajímavým lákadlem budou bezesporu i zahraniční hvězdy
festivalu Natruc. Z Německa dorazí evropská punk rocková star Green Frog Feet, vítězové
soutěţe MTV Best New Rocker, kteří jiţ vystupovali vedle interpretů jako Simple Plane, Pink či
Bloodhound Gang. Festival svou dravou show roztančí také italská indie-rocková kapela AIM.
Z jiného hudebního protipólu je Banjo Band Ivana Mládka, mající na svém kontě velmi dlouhý
výčet zlidovělých hitů, které zná kaţdý, ale málokdo měl moţnost slyšet songy jako Joţin z baţin či
Medvědi nevědí na ţivo. Banjo Band Ivana Mládka vystupuje na festivalech jen zřídka, vţdy však
jeho vystoupení patří k absolutním vrcholům. Podobně netradičním festivalovým hostem je
seskupení Pavla Jakuba Ryby a Michala Davida. Zatímco P. J. Ryba patří k světově
nejuznávanějším jazzovým hráčům na basovou kytaru, o Michalu Davidovi, hitmakerovi 80. let,
se jen málo ví, ţe je zároveň excelentním jazzovým pianistou. Tito dva pánové obklopení dalšími
výbornými muzikanty připraví návštěvníkům Natrucu naprosto jedinečný hudební zážitek.
Dalším vystupujícím na festivalu Natruc je česká pop-punková jednička Rybičky 48, která je
častým hostem velkých tuzemských festivalů, stejně jako plzenští Mandrage, nejjasněji zářící nová
hvězda na českém hudebním nebi. Festival Natruc bude pro fanoušky obou kapel speciální
především tím, ţe zazní připravovaný společný singl obou kapel a také drum set v podání
bubeníků obou kapel – Ondry Štorka a Matyáše Vordy.
Můţete se rovněţ těšit na výborné energické ska v podání Fast Food Orchestra, skvělé kapely
River Jordan, Fate Magazine, O5 a Radeček, L.O.S nebo Prohrála v kartách v čele s Filipem
Horáčkem, autorem oceněným několika cenami akademie populární hudby Anděl. Zajímavá nová
jména slibuje i probíhající soutěţ Natruc Talent pro nadějné kapely, které mají šanci vystoupit na
tomto renomovaném festivalu.
Uţ nyní si můţete zakoupit lístky na festival Natruc za zvýhodněnou cenu 200,- Kč + poplatky v
předprodejní síti Ticketstream. Tato cena platí do 1. 6. 2010. Více informací naleznete na
www.natruc.eu
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LOUTKOVÝ FESTIVAL ŠMIDRA A … ŠMYTEC – 28. 9. 2010
Letos připadlo pořádání festivalu Šmidra a … šmytec, který Barry a spol. pořádá společně
s českobrodským Brodivadlem na 28. 9. 2010 a tentokrát v Českém Brodě, v areálu kouzelných
pohádkových hradeb. Zde byly postaveny dvě pódia, na kterých probíhala během celého dne nejen
loutková představení, ale také hudební vystoupení nebo publikum bavili kejklíři. Festival byl tedy
koncipován tak, aby si kaţdý divák přišel na své. Diváci měli moţnost shlédnout různé ţánry, přes
rakvičkové divadlo, divadlo marionet z počátku minulého století, aţ po moderní loutkové divadlo se
zapojením herců. Pro děti byl připraven doprovodný program ve formě her a soutěţí, za které
dostávali tzv. „šmidráky“, které mohli vyměnit za spoustu lákavých odměn. Ti nejmenší zajisté
nejvíce ocenili přítomnost kašpárka, který je jiţ tradičně patronem tohoto festivalu a který se jim
rád stará o zábavu. A kdyţ divákům vyhládlo, mohli si na ohništi opéct buřta a k tomu si dát
v místní čajovničce ještě šálek výborného čaje. Byl to tedy vydařený den se vším všudy!
Členové Barryho Cirkusu spolu se svými kamarády z Dětského domova Býchory zde
předvedli dvě krásné představení. Kaţdé bylo jiné, ale obě byli zajímavé tím, ţe vedle loutek zde
hráli i herci a zazněly i písně. S jednou pohádkou se vydali na hrad, kam vodník přinesl punk,
s druhou naopak do války. Kaţdá ale diváky pobavila, ostatně stejně jako všechna ostatní
představení!
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Tisková zpráva
Kašpar: Hej hola, traladíjadá, kdopak mě to volá, … á nazdárek klaní se Vám Kašpárek, to je
mi ale společnost …
Baba: kušuj kluku – ještě se nám posmívej…

Po úspěšném loňském 2. ročníku festivalu loutkového divadla ŠMIDRA a … šmytec, který
proběhl v Českém Brodě /za historickými hradbami/ a v Kolíně /na Kmochově ostrově/ bychom
vás rádi pozvali na další pokračování … letos se sejdeme opět na stejných místech … v Českém
Brodě se festival koná již v září a to na Svatého Václava 28.9.2010… v Kolíně byl vybrán
termín na Boží hod, tedy 25.12.2010.

V Českém Brodě Vás čeká 9 hodin uměleckých zážitků, tedy 13 loutkových ansáblů, hudebníci,
kejklíři a jiné lahůdky. Nová představení zde předvedou domácí Brodivadlo a kolínské soubory
Přátelské divadlo a Barryho cirkus. V akustické podobě zahrají T. Klus, A. Langerová, Radim
Hladík a Blue Effect, F. Horáček a M. Hrůza.

Na Kmochově ostrově Kolíně Vás pohladí česká vánoční atmosféra, živý betlém, sváteční mše u
altánu, pohádky ve vytápěném divadelním stanu, světelná show cirque Garuda v plenéru
ostrova, vánoční koledy s folklorním souborem Lipka, stánky s tradičními vánočními
pochutinami, čajovna a hudební lahůdky Jakuba Jana Ryby, Ireny a Vojtěcha Havlových či
Luboše Pospíšila

Petr Fořt & BRODIVADLO

Aleš Bureš & BARRY & SPOL
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B) Taneční klub Kocour Modroočko
Tento rok byl pro Kocoura Modroočka plný novinek. Vedle hlavní lektorky a vedoucí
tanečního klubu Jolany Burešové, začali do Kolína dojíţdět i další lektoři. A mělo to svůj důvod,
připravuje se nové celovečerní představení – „Garfield – taneční komiks“, které bude mít premiéru
na začátku příštího roku. Tanečníci si tedy vyzkoušeli spoustu nových tanečních stylů a variací. Ale
nezaháleli ani co se týče nových předtančení na plesy a různé společenské.

TANEČNÍ SOUSTŘEDĚNÍ (4. – 10. 7. 2010)

Jiţ tradičně se celý taneční klub vydal do malebného městečka Hluboká nad Vltavou do
Sporthotelu Barborka, kde společně kaţdoročně tráví celý týden.
V tomto čase se snaţí nacvičit choreografie nové, procvičit ty staré a také si vyzkoušet různé
nové taneční styly. A ţe jim letos jejich vedoucí dopřáli, ostatně jako kaţdý rok. V prvních dnech
zazněly jazzové rytmy, pokračovalo se přes hip hop, breakdance a elektroboogie aţ k disco dance a
nechybělo ani divadlo.
Hlavním cílem bylo začít tanečníky připravovat na nový taneční projekt „Garfield – taneční
komiks“ a to jak tanečně tak herecky. Zkoušely se různé etudy, scénky a taneční kroky. A všichni se
uţ těší, aţ se to začne slepovat dohromady…

Celý týden probíhala soutěţ o nejlepší choreografii léta, kdy byli tanečníci rozděleni do
skupinek. Ty byly tvořeny jak malými, tak velkými, zkušenými tanečníky a cílem bylo především
naučit se spolupráci a tvořivosti. Úkol zněl: vytvořit na vylosované téma choreografii takovou, která
zapojí všechny účastníky a pobaví. A to se rozhodně všem povedlo! K vidění tak bylo například
představení Lesk a bída kurtizán, Pobřeţní hlídka, obezita, bezdomovci nebo německé vystoupení
Ales gute… Tím ale úkol skupinek neskončil, ještě přišla na řadu herecká část. A to ne ledajaká, ale
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s loutkami, s kterými se mnozí setkali „tváří v tvář“ poprvé. Tudíţ i tato představení stála za to.
Zavítali jsme s nimi do lesa za dědou breakařem, do pohádky, do války anebo na hrad punku.

Všichni si ale také našli chvíli na zábavu, různé hry, výlety, relaxaci ve welness centru,
koupání v bazénu a táborák… Vţdyť přeci načerpat síly na další náročný rok je taky důleţité.

Seznam tanečníků:
Adéla Burešová
Jiří Korejtko
Barbora Danzerová
Zuzana Černá
Zuzana Filipová
Zuzana Kučerová
Darja Švejdová
Lucie Švejdová
Jiří Brzobohatý
Matouš Bureš

Jan Filip
Ivana Jeřábková
Martina Houţvičková
Lucie Skřivanová
Alice Kitzlerová
Kateřina Martínková
Sára Marková
Tereza Krejčová
Monika Kuchařová
Tereza Karlová

Tereza Tučková
Jana Nováková
Magda Kopecká
Sára Koděrová
Milan Horváth
Lukáš Pěkný
Jakub Pěkný
Ladislav Vodráţka
Jolanka Burešová - lektorka
Aleš Bureš - manager

Externí lektoři:
Eva Miškovičová – Jazz dance
Štefan Capko – Nonverbální divadlo
Marek Bečka – divadlo a pantomima
Petr Pištěk – loutkové divadlo
Oldřich Klíma – Breakdance a elektroboogie
Eliška Vacková – hip hop a disco dance
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TANEČNÍ VYSTOUPENÍ
14. 1. 2010: Galavečer Kocour Kontra Rasputin – Městské divadlo, Kolín
22. 1. 2010: Ples Eurovie – Staré Lázně, Kolín
6. 2. 2010: Učitelský ples – Městec Králové
14. 2. 2010: Maturitní ples – Ţofín, Praha
6. 3. 2010: Maturitní ples – Hotel Grand, Čáslav
6. 3. 2010: II. Společenský ples města Sadská – Sokolovna, Sadská
25. 3. 2010: Podané ruce – divadlo Na Kovárně, Poděbrady
3. 4. 2010: Jarní ples drobných podnikatelů a ţivnostníků – MSD Kolín
10. 4. 2010: Krajské kolo Nejmilejšího koncertu – Nymburk
13. 4. 2010: Tvář roku – Disco club Óčko, Praha
14. 4. 2010: Utkání BC Kolín – Hala Spojů, Kolín
14. 5. 2010: Nejmilejší koncert 2010 – Městské divadlo, Kolín
15. 5. 2010: Nejmilejší koncert 2010 – „O Ztraceném srdci“ – Městské divadlo, Kolín
26. 5. 2010: Baletní večer ZUŠ – Městské divadlo, Kolín
30. 5. 2010: Velký dětský den – Ţluté lázně, Praha
10. 6. 2010: Taneční večer ZUŠ – divadlo Na Kovárně, Poděbrady
16. 6. 2010: Firemní akce nakladatelství Stratosféra – Praha
22. 10. 2010: Taneční – Zámecká, Kolín
11. 11. 2010: Natáčení TV Nova – MSD Kolín
11. 11. 2010: Večírek firmy Feifer – Bowling, Hradec Králové
6. 12. 2010: Přehlídka tanečních oborů ZUŠ – Městské divadlo, Kolín
11. 12. 2010: Vánoční vystoupení – OC Futurum Kolín
17. 12. 2010: Zimní večer projektu Tančím, abych ţil – divadlo Na Kovárně, Poděbrady
NOVÉ TANEČNÍ CHOREOGRAFIE
„Mexiko“
„Múzy“
„In the mood“
„Boty proti lásce“
„Pepíci“
„Kakadu“ – společně s pánskou taneční skupinou Rasputin

16 | S t r á n k a

C) Pánská taneční skupina Rasputin
I letos slavila tato neobvyklá taneční skupina veliký úspěch, jezdila z jednoho vystoupení na
druhé. A to opravdu doslova, kdy se jim za jeden večer nahromadila aţ 4 vystoupení.
Tím ale jejich úspěchy rozhodně nekončí! V květnu přijali pozvání do show Jana Krause
„Uvolněte se, prosím“, kde excelovali s vystoupením „Do Krovek“ a odpovídali spolu se svou
choreografkou Jolanou Burešovou na jeho záludné otázky. Po odvysílání se zájem o jejich
vystoupení ještě daleko zvýšil a ohlasy byly ohromné. Rasputin se dostal aţ do soutěţe „Československo má talent“, kde postoupili aţ na slovenský hrad! Chlapi tedy opravdu nezaháleli!
KOCOUR KONTRA RASPUTIN

Celý večer byl pojat jako taneční souboj obou těchto skupin a tomu nasvědčoval i samotný
začátek galavečera, který začínal duetem zástupce Rasputina a baletkou z Kocoura. Poté se střídali
choreografie obou těchto skupin a nechyběla ani společná, nová choreografie s názvem Kakadu. Tu
doprovodil svým zpěvem samotný interpret této písničky – Viktor Sodoma. Ta měla u publika
opravdu veliký úspěch a není pochyb o tom, ţe kaţdého velice pobavila. Celou akci moderoval
Václav Wendy Veselý spolu se zpěvačkou Lucií Nosovou, která samozřejmě nemohla chybět ani
v samotném programu.
Zpestření také nastalo ve chvíli, kdy se na projekci začala promítat interview s jednotlivými
členy Rasputina. Ti předem neznali otázky, takţe odpovědi byly opravdu zajímavé a to uţ divadlo
burácelo smíchy.
Po skončení celé této parády, kdy si účinkující uţívali ovace ve stoje, se konala ještě
autogramiáda skupiny, takţe ti největší fanoušci odcházeli domů s podepsanými plakáty.
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Úryvek z tisku:
„První, kdo pozval letos diváky do hlediště kolínského Městského divadla, byla místní
pánská taneční skupina Rasputin…
Choreografka obou skupin Jolana Burešová pojala večer, jako pomyslný taneční souboj TK
Kocour Modroočko a Rasputina, který uvedl Aleš Bureš baletním sólem s Bárou Danzerovou , která
se baletu věnuje profesionálně. Pak už se střídaly jednotlivé choreografie s přehledem uváděné
moderátorem večera a členem Rasputina Václavem Wendym Veselým a zpěvačkou Lucií Nosovou,
která s kytarou i zazpívala…
Po závěrečné Paní zimě, kdy se na jevišti sešli dohromady děti, sličné dívky i chlapíci
pestrého věkového spektra už divadlo bouřilo a někteří dokonce vstávali k ovacím ve stoje. Mnoho
návštěvníků si z divadla odnášelo nejen zážitky a dobrou náladu, ale i plakát skupiny, na který po
představení sbíralo autogramy protagonistů. „Smíchy mě bolí i svaly, o kterých jsem ani nevěděla,
že je mám,“ vyznala se Věra, jedna z návštěvnic.“
TANEČNÍ VYSTOUPENÍ
14. 1. 2010: Kocour kontra Rasputin – Městské divadlo, Kolín
16. 1. 2010: Maturitní ples - Grand hotel, Čáslav
16. 1. 2010: Maturitní ples – MSD Kolín
22. 1. 2010: Maturitní ples – MSD Kolín
22. 1. 2010: Ples Diakonie – Čáslav
22. 1. 2010: Maturitní ples – Poděbrady
22. 1. 2010: Ples ţelezničářů – Staré lázně, Kolín
23. 1. 2010: XII. Společenský ples města Městec Králové – KD Stará pošta, Městec Králové
20. 2. 2010: Ples města Zruč nad Sázavou – Zruč nad Sázavou
26. 2. 2010: Maturitní ples – Lorec, Kutná Hora
26. 2. 2010: Ples nosatých – MSD Kolín
27. 2. 2010: Ples SRPŠ – Staré lázně, Kolín
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5. 3. 2010:Rybářský ples - MSD Kolín
6. 3. 2010: Svátek ţen – Kozohody u Golčova Jeníkova
6. 3. 2010: II. společenský ples města Sadská – sokolovna, Sadská
13. 3. 2010: MDŢ – obecní úřad Choťovice
20. 3. 2010: Ples ČSSD – Staré lázně, Kolín
3. 4. 2010: Jarní ples drobných podnikatelů a ţivnostníků – MSD Kolín
13. 4. 2010: Tvář roku ČR – disco club Óčko, Praha
8. 5. 2010: Akce pro ţeny – kulturní dům, Jestřábí Lhota
14. 5. 2010: Natáčení Uvolněte se, prosím – Česká televize
28. 5. 2010: Schmid open – Horní Bezděkov
29. 5. 2010: Hasičská merenda – hřiště, Drahobudice
11. 6. 2010: Slavnostní derniéra divadelního představení – Postoloprty
16. 6. 2010: Firemní akce nakladatelství Stratosféra – Praha
26. 6. 2010: Firemní akce NYK Logistic – Kulturní dům, Pečky
3. 7. 2010: Oslava narozenin – hájenka, Tři Dvory
6. 8. 2010: Česko-slovensko má talent – Národní divadlo, Praha
7. 8. 2010: Oslava narozenin + 40 let výročí svatby – Šlikova Ves
10. 9. 2010: Firemní akce – Rekreační středisko Pařez
18. 9. 2010: Gastro akce pořádaná Středočeským krajem – Náměstí, Kolín
25. 9. 2010: Jiřinkový ples – KD, Jestřábí Lhota
25. 9. 2010: Jarmark – Bochov u Karlových Varů
16. 10. 2010: Firma Tiens (tradiční královská čínská medicína) – Loutkářské muzeum, Chrudim
23. 10. 2010: RAKSAT AMEA - orientální show - KD Ţďár nad Sázavou
26. 10. 2010: benefiční akce sdruţení Máme otevřeno? - Praha, Obecní dům
28. 10. 2010: Pojizerský pohár - DK Mladá Boleslav
5. 11. 2010: studentský večírek - CEVRO institut Praha
27. 11. 2010: společenský večer České Spořitelny - DK Mladá Boleslav
27. 11. 2010: ples společnosti KOPOS KOLÍN a.s. - MSD Kolín
18. 12. 2010: vánoční večírek Grupo Antolin Bohemia, a.s. - Liberec, centrum Babylon
NOVÉ TANEČNÍ CHOREOGRAFIE
„Trénink“
„Kakadu“ - spolu s tanečním klubem Kocour Modroočko
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D) práce se sociálně ohroženými dětmi a mládeží, s dětmi a mládeží s nařízenou
ústavní a ochrannou výchovou, práce s tělesně a smyslově postiženými
dětmi a mládeží
Jednou z hlavních náplní občanského sdruţení Barry a spol. je propojení světa sociálně
ohroţených dětí a mládeţe s ţivotem běţné společnosti neboli integrace.

- integrační projekty s dětmi z DD
Zapojení dětí probíhá především ve spolupráci s tanečníky z Kocoura Modroočka, kteří se
svými kamarády z dětského domova v Býchorech pravidelně trénují, nacvičují choreografie a
vystoupení, pořádají taneční soustředění, ale především si vzájemně pomáhají ve svých projektech,
jako je galavečer „Podané ruce“, celonárodní přehlídka dětských domovů „Nejmilejší koncert“ a
umělecký projekt „Tančím, abych ţil“, do kterého se zapojili jiţ minulý rok.
Právě v rámci „Tančím, abych ţil“ letos započaly přípravy na taneční projekt „Garfield –
taneční komiks“, kde proběhne spolupráce i s dětmi ostatních dětských domovů středočeského kraje
a kde se oba dva světy dokonale propojí. Tanečníci, ale i herci, kaţdý bude mít moţnost zapojit se
do celovečerního představení. Jeho premiéra proběhne v květnu roku 2011.

NEJMILEJŠÍ KONCERT 2010 14. – 16. 5. 2010
Nejmilejší koncert je tradiční celostátní postupová přehlídka talentovaných dětí z dětských
domovů. Cílem je vybídnout děti k vlastní tvorbě, podchycení talentů a propojení světa dětí
z dětských domovů s ţivotem běţné společnosti. A proto jiţ tradičně na této přehlídce vystupují děti
z Dětského domova v Býchorech spolu s Kocourem Modroočkem.
Letos právě zde mělo premiéru nové představení s názvem „Mexiko“, na které se děti
pečlivě připravovali a které mělo velký úspěch jak u diváků, tak i u ostatních účinkujících. Ti se ale
v ţádném případě nenechali nikterak zahanbit a předvedli to nejlepší, co umí.
Druhý den této přehlídky bylo naposledy odehráno představení „O Ztraceném srdci“, které
má Kocour modroočko ve svém repertoáru jiţ od roku 2008.
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- integrační projektu s dětmi se smyslovým postižením
Zde se jedná především o děti, které jsou postiţné vadou MR a hyperaktivitou. Běţné
výchovně-vzdělávací přístup u nich není úspěšný a šancí pro částečné odstraňování těchto poruch
jsou různé druhy terapií.
-

terapie tancem

-

terapie loutkou

-

pohybová výchova

-

dramatická výchova
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- integrační projekty s romskými dětmi
Tyto projekty se zaměřují především na činnosti, které navozují u romských dětí pocit
úspěchu a prospěšnosti pro druhé. Sdruţení podporuje a rozvíjí dovednosti těchto dětí, především
v oblasti hudby (hra na kytaru, bicí a klávesy, zpěv). Romské děti z dětského domova Býchory hrají
v kapele s názvem „Tridţene“, která se účastní přehlídek a festivalů na celostátní úrovni (Mezi
Ploty, Colour of Ostrava, Khamoro a další).
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Zpráva o hospodaření občanského sdružení
Přehled příjmů a výdajů k 31. 12. 2010
Příjmy
Trţby za vlastní výkony a za zboţí
Přijaté dary
Přijat členské příspěvky
Provozní dotace
Ostatní výnosy celkem
CELKEM
Výdaje
Spotřebované nákupy
Sluţby

v Kč
661 965,50
61 500,00
500,00
70 000,00
446,94
794 412,44
v Kč
55 745,80
773 727,30

z toho:
cestovné

10 135,00

reprezentace

89 726,10

ostatní

673 866,20

Daně a poplatky

270,00

Ostatní náklady

4 322,29

Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných poloţek

60 000,00

CELKEM

894 065,39

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK

-99 652,95

Přehled majetku a závazků k 31. 12. 2010
(zaokrouhleno na celé tisíce)

v Kč
Dlouhodobý majetek

60 000,00

Krátkodobý majetek

119 000,00

Pokladna

5 000,00

Účty v bankách

98 000,00

Pohledávky

16 000,00

Závazky

281 000,00
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Výčet poloţek

Rozvaha (Bilance)

podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Název, sídlo a právní forma

v plném rozsahu

účetní jednotky

ke dni 31. 12. 2010

Barry a spol.

(v korunách)

Náměstí Svobody 271
Kolín

IČ

28002

26583356

AKTIVA

číslo
řádku

A.

Dlouhodobý majetek celkem

001

I.

Dlouhodobý nehmotný majetek celkem

002

1.

Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje

003

2.

Software

004

3.

Ocenitelná práva

005

4.

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

006

5.

Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek

007

6.

Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

008

7.

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek

009

II.

Dlouhodobý hmotný majetek

010

1.

Pozemky

011

2.

Umělecká díla, předměty a sbírky

012

3.

Stavby

013

4.

Samostatné movité věci a soubory movitých věcí

014

5.

Pěstitelské celky trvalých porostů

015

6.

Základní stádo a tažná zvířata

016

7.

Drobný dlouhodobý hmotný majetek

017

8.

Ostatní dlouhodobý hmotný majetek

018

9.

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

019

10.

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek

020

III.

Dlouhodobý finanční majetek celkem

021

1.

Podíly v ovládaných a řízených osobách

022

2.

Podíly v osobách pod podstatných vlivem

023

3.

Dluhové cenné papíry držené do splatnosti

024

4.

Půjčky organizačním složkám

025

5.

Ostatní dlouhodobé půjčky

026

6.

Ostatní dlouhodobý finanční majetek

027

7.

Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek

028

IV.

Oprávky k dlouhodobému majetku celkem

029

1.

Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje

030

2.

Oprávky k Softwaru

031

3.

Oprávky k ocenitelným právům

032

4.

Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku

033

5.

Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku

034

6.

Oprávky ke stavbám

035

7.

Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí

036

8.

Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů

037

9.

Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům

038

10.

Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku

039

11.

Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku

040

Stav k prvnímu
dni účet. období

Stav k poslednímu
dni účet. období

60 000,00

60 000,00

60 000,00
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AKTIVA

číslo
řádku

B.

Krátkodobý majetek celkem

041

I.

Zásoby celkem

042

1.

Materiál na skladě

043

2.

Materiál na cestě

044

3.

Nedokončená výroba

045

4.

Polotovary vlastní výroby

046

5.

Výrobky

047

6.

Zvířata

048

7.

Zboží na skladě a v prodejnách

049

8.

Zboží na cestě

050

9.

Poskytnuté zálohy na zásoby

051

II.

Pohledávky celkem

1.

Odběratelé

2.

Směnky k inkasu

054

3.

Pohledávky za eskontované cenné papíry

055

4.

Poskytnuté provozní zálohy

056

5.

Ostatní pohledávky

057

6.

Pohledávky za zaměstnanci

058

7.

Pohledávky za institucemi soc. zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění

059

8.

Daň z příjmů

060

9.

Ostatní přímé daně

061

10.

Daň z přidané hodnoty

062

11.

Ostatní daně a poplatky

063

12.

Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem

064

13.

Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozpočtem orgánů úz. samospr. celků

065

14.

Pohledávky za účastníky sdružení

066

15.

Pohledávky z pevných termínových operací a opcí

067

16.

Pohledávky z emitovaných dluhopisů

068

17.

Jiné pohledávky

069

18.

Dohadné účty aktivní

070

19.

Opravná položka k pohledávkám

071

III.

Krátkodobý finanční majetek celkem

1.
2.

Stav k prvnímu
dni účet. období

Stav k poslednímu
dni účet. období

64 339,12

118 599,17

052

16 000,00

16 000,00

053

16 000,00

16 000,00

072

48 339,12

102 599,17

Pokladna

073

32 463,00

5 174,00

Ceniny

074

3.

Účty v bankách

075

15 876,12

97 425,17

4.

Majetkové cenné papíry k obchodování

076

5.

Dluhové cenné papíry k obchodování

077

6.

Ostatní cenné papíry

078

7.

Pořizovaný krátkodobý finanční majetek

079

8.

Peníze na cestě

080

IV.

Jiná aktiva celkem

081

1.

Náklady příštích období

082

2.

Příjmy příštích období

083

3.

Kurzové rozdíly aktivní

084

AKTIVA CELKEM

085

124 339,12

118 559,17
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číslo
řádku

Stav k prvnímu
dni účet. období

Stav k poslednímu
dni účet. období

PASIVA
A.

Vlastní zdroje celkem

086

-62 926,38

-162 629,33

I.

Jmění celkem

087

32 341,88

32 314,88

1.

Vlastní jmění

088

2.

Fondy

089

32 314,88

32 314,88

3.

Oceňovací rozdíly z přecenění finančního majetku a závazků

090

II.

Výsledek hospodaření celkem

091

-95 241,88

-194 944,21

1.

Účet výsledku hospodaření

092

2.

Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení

093

103 702,84

-99 652,95

3.

Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let

094

-198 944,10

-95 291,26

B.

Cizí zdroje celkem

095

187 315,50

281 228,50

I.

Rezervy celkem

096

1.

Rezervy

097

II.

Dlouhodobé závazky celkem

098

1.

Dlouhodobé bankovní úvěry

099

2.

Emitované dluhopisy

100

3.

Závazky z pronájmu

101

4.

Přijaté dlouhodobé zálohy

102

5.

Dlouhodobé směnky k úhradě

103

6.

Dohadné účty pasivní

104

7.

Ostatní dlouhodobé závazky

105

III.

Krátkodobé závazky celkem

106

187 315,50

281 228,50

1.

Dodavatelé

107

207 315,50

150 278,50

2.

Směnky k úhradě

108

3.

Přijaté zálohy

109

4.

Ostatní závazky

110

5.

Zaměstnanci

111

6.

Ostatní závazky vůči zaměstnancům

112

7.

Závazky k institucím sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění

113

8.

Daň z příjmu

114

9.

Ostatní přímé daně

115

10.

Daň z přidané hodnoty

116

11.

Ostatní daně a poplatky

117

12.

Závazky ze vztahu k státnímu rozpočtu

118

13.

Závazky ze vztahu k rozpočtu orgánů územních samosprávných celků

119

-20 000,00

100 000,00

14.

Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů

120

15.

Závazky k účastníkům sdružení

121

16.

Závazky z pevných termínových operací a opcí

122

17.

Jiné závazky

123

18.

Krátkodobé bankovní úvěry

124

19.

Eskontní úvěry

125

20.

Emitované krátkodobé dluhopisy

126

21.

Vlastní dluhopisy

127

22.

Dohadné účty pasivní

128

23.

Ostatní krátkodobé finanční výpomoci

129

IV.

Jiná pasiva celkem

130

1.

Výdaje příštích období

131

2.

Výnosy příštích období

132

3.

Kurzové rozdíly pasivní

133

PASIVA CELKEM

134

30 000,00

950,00

124 389,12

118 599,17
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Výčet poloţek

Výkaz zisku a ztráty

podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

v plném rozsahu

Název, sídlo a právní forma
účetní jednotky

ke dni 31. 12. 2010

Barry a spol.

(v korunách)

Náměstí Svobody 271
Kolín

IČ

28002

26583356

číslo
řádku

činnost
hlavní

hospodářská

A.

Náklady

01

894 065,39

0

I.

Spotřebované nákupy celkem

02

55 745,80

0

1.

Spotřeba materiálu

03

55 745,80

0

2.

Spotřeba energie

04

0

0

3.

Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek

05

0

0

4.

Prodané zboží

06

0

0

II.

Služby celkem

07

773 727,30

0

5.

Opravy a udržování

08

0

0

6.

Cestovné

09

10 135,00

0

7.

Náklady na reprezentaci

10

89 726,10

0

8.

Ostatní služby

11

673 866,20

0

III.

Osobní náklady celkem

12

0

0

9.

Mzdové náklady

13

0

0

10.

Zákonné sociální pojištění

14

0

0

11.

Ostatní sociální pojištění

15

0

0

12.

Zákonné sociální náklady

16

0

0

13.

Ostatní sociální náklady

17

0

0

IV.

Daně a poplatky celkem

18

270,00

0

14.

Daň silniční

19

0

0

15.

Daň z nemovitostí

20

0

0

16.

Ostatní daně a poplatky

21

270,00

0

V.

Ostatní náklady celkem

22

4 322,29

0

17.

Smluvní pokuty a úroky z prodlení

23

0

0

18.

Ostatní pokuty a penále

24

0

0

19.

Odpis nedobytné pohledávky

25

0

0

20.

Úroky

26

0

0

21.

Kursové ztráty

27

0

0

22.

Dary

28

0

0

23.

Manka a škody

29

0

0

24.

Jiné ostatní náklady

30

4 322,29

0

VI.

Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek celkem

31

60 000,00

0

25.

Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku

32

26.

Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku

33

60 000,00

0

27.

Prodané cenné papíry a podíly

34

0

0

28.

Prodaný materiál

35

0

0

29.

Tvorba rezerv

36

0

0

30.

Tvorba opravných položek

37

0

0

VII.

Poskytnuté příspěvky celkem

38

0

0

31.

Poskytnuté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami

39

0

0

32.

Poskytnuté členské příspěvky

40

0

0
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VIII.

Daň z příjmů celkem

41

33.

Dodatečné odvody daně z příjmů
Náklady celkem

0

0

42

0

0

43

894 065,39

0

číslo
řádku

činnost
hlavní

hospodářská

B.

Výnosy

44

794 421,44

0

I.

Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem

45

661 965,50

0

1.

Tržby za vlastní výrobky

46

0

0

2.

Tržby z prodeje služeb

47

661965,50

0

3.

Tržby za prodané zboží

48

0

0

II.

Změny stavu vnitroorganizačních zásob celkem

49

0

0

4.

Změna stavu zásob nedokončené výroby

50

0

0

5.

Změna stavu zásob polotovarů

51

0

0

6.

Změna stavu zásob výrobků

52

0

0

7.

Změna stavu zvířat

53

0

0

III.

Aktivace celkem

54

0

0

8.

Aktivace materiálu a zboží

55

0

0

9.

Aktivace vnitroorganizačních služeb

56

0

0

10.

Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku

57

0

0

11.

Aktivace dlouhodobého hmotného majetku

58

0

0

IV.

Ostatní výnosy celkem

59

446,94

0

12.

Smluvní pokuty a úroky z prodlení

60

0

0

13.

Ostatní pokuty a penále

61

0

0

14.

Platby za odepsané pohledávky

62

0

0

15.

Úroky

63

151,94

0

16.

Kurzové zisky

64

0

0

17.

Zúčtování fondů

65

0

0

18.

Jiné ostatní výnosy

66

295,00

0

V.

Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opravných položek celkem

67

0

0

19.

Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku

68

0

0

20.

Tržby z prodeje cenných papírů a podílů

69

0

0

21.

Tržby z prodeje materiálu

70

0

0

22.

Výnosy z krátkodobého finančního majetku

71

0

0

23.

Zúčtování rezerv

72

0

0

24.

Výnosy z dlouhodobého finančního majetku

73

0

0

25.

Zúčtování opravných položek

74

0

0

VI.

Přijaté příspěvky celkem

75

62000,00

0

26.

Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami

76

0

0

27.

Přijaté příspěvky (dary)

77

61500,00

0

28.

Přijaté členské příspěvky

78

500,00

0

VII.

Provozní dotace celkem

79

70000,00

0

29.

Provozní dotace

80

70000,00

0

VIII.

Výnosy celkem

81

794412,44

0

C.

Výsledek hospodaření před zdaněním

82

-99652,95

0

34.

Daň z příjmů

83

0

0
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PODĚKOVÁNÍ
Dárci:

Komaxo, s.r.o.

Kopos Kolín, a.s.

Středočeský krajský úřad

Veolia

Aleko, s.r.o.

Město Kolín

Pavel Kopecký

Město Český Brod

Feifer – Kovovýroba, s.r.o.

Dalkia Kolín, a.s.

Elektro Jansta Kolín

Agentura Wink

Folklorní soubor Lipka

Partneři:
DDŠ, ZŠ a ŠJ Býchory

Ateliér Longin

MSD Kolín

Městské divadlo v Kolíně

ZUŠ Poděbrady

ZUŠ Kolín

Ameba production, s.r.o.
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Videostudio PP Jičín

Taneční skupina Merci

Poděkování jednotlivcům:












Maruška Jouklová
JUDr. Zdeněk Záboj
Soňa Kupcová
Marek Bečka
Eva Miškovičová
Petr Vít Pištěk
Jan Cyril Löbl
Jiří Jedlička
Monika Balogová
Jiří Bejček
Zbyněk Marek
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