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Struktura občanského sdružení

Barry & spol.
O.s. Barry & spol. bylo zaregistrováno 13. února 2002, kdy byly schváleny stanovy tohoto sdružení, které
obsahují mimo jiné i základní cíle a záměry.
V roce 2012 byla podána žádost o změnu stanov dodatkem č. 2, která se týkala odstavce č. III. cíle sdružení.
Tato žádost byla 24.4.2012 schválena.

Sídlo občanského sdružení
Náměstí Svobody 271280 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)
Aleš Bureš

Náměstí Svobody 271, 280
02, Kolín V, r.č. 640606/1673 –
předseda občanského sdružení,
ředitel DDŠ, ZŠ a ŠJ Býchory

Jiří Korejtko

Jaselská 254, 280 02 Kolín III, r.č.
890822/0827 – ICT technik

Darja Švejdová

M. Alše 662, Kolín 2, 280 02 Kolín
II, r.č. 866203/0971 – projektová
managerka

Kateřina Koutová

U přejezdu 735, 280 02 Kolín V,
r.č. 725429/0791 – soukromá
podnikatelka, relax terapeut –
studio Merci Kolína
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Jolana Burešová

Náměstí Svobody 271, 280
02 Kolín V, r.č. 675128/0437 –
vedoucí TK Kocour Modroočko a
Rasputin, učitelka tance na ZUŠ
Kolín
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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
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
vzdělávací, terapeutické a sociální programy
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Stanovy občanského sdružení

Barry & spol.
I.
Název sdružení
Barry a spol. je občanským
sdružením ve smyslu zákona č.
83/1990 Sb. o sdružování občanů.
Sdružení je právnickou osobou.
II.
Sídlo sdružení
Sídlo sdružení je v Kolíně V,
Náměstí Svobody 271.
III.
Cíl sdružení
(změna stanov – dodatek č.1 ze
dne 26.9.2006, dodatek č.2 ze dne
24.4.2012)
Cílem sdružení 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 vážné, 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 ohroženými
dětmi a mládeží, s dětmi a mládeží
s nařízenou ústavní a ochrannou výchovou, práce s tělesně
a smyslově postiženými dětmi
a mládeží formou: vzdělávacích
programů na základních školách

při dětském domově v souladu s rámcovým a školním
vzdělávacím programem pro
základní vzdělávání, vzdělávacích
programů na speciálních školách
v souladu s rámcovým a školním
vzdělávacím programem pro
základní vzdělávání, vzdělávacích
programů pro školy, školská
zařízení (akreditace MŠMT ČR),
vzdělávacích programů pro pedagogické pracovníky (akreditace
MŠMT), preventivních programů
na školách a školských zařízení,
, terapeutických programů při
dětském domově se zaměřením
na hiporehabilitaci a umělecké aktivity, terapeutických programů na
speciálních školách se zaměřením
na hiporehabilitaci a umělecké
aktivity, sociálních programů
se zaměřením na děti a mládež
ohrožené sociálním vyloučením,
sociálních programů zaměřených
na náhradní rodinnou péči.
IV.
Členové sdružení
Členem sdružení se může stát
každý občan, který má zájem
o členství, aktivně se podílí na
činnosti sdružení a zaplatil členský
příspěvek.
V.
Práva a povinnosti členů
Každý člen sdružení má právo
i povinnost podílet se aktivně
na plnění cílů sdružení a na
zajišťování jeho činnosti.
Každý člen sdružení má právo
účastnit se členské schůze,
vykonávat své hlasovací právo,
podávat návrhy a vyjadřovat
se k návrhům ostatních členů
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sdružení, volit a být volen do funkce předsedy sdružení, případně
do ostatních zřízených funkcí.
Každý člen sdružení má povinnost platit členské příspěvky dle
usnesení členské schůze.
VI.
Orgány sdružení
Nejvyšším orgánem sdružení
je členská schůze všech členů
sdružení. Členská schůze volí ze
svého středu předsedu sdružení.
VII.
Členská schůze
Členské schůze jsou oprávněni
zúčastnit se všichni členové
sdružení. Členská schůze se koná
podle potřeby, minimálně jedenkrát ročně. O jejím konání musí
být všichni členové sdružení
s
dostatečným
předstihem
vyrozuměni.
Členská schůze je usnášeníschopná, pokud je přítomna
alespoň nadpoloviční většina
členů sdružení. Člen, který se
nemůže členské schůze zúčastnit,
může písemně pověřit jiného
člena sdružení, 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 sdružení.
VIII.
Předseda sdružení
Předseda je statutárním orgánem
sdružení. Je oprávněn sdružení
zastupovat navenek. Předseda
jedná jménem sdružení tak, že
k napsanému nebo otištěnému
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názvu sdružení připojí svůj popis.
Předseda je volen členskou
schůzí na dvouleté funkční období. Do funkce může být zvolen
opakovaně.
IX.
Zásady hospodaření sdružení
Sdružení hospodaří s vlastními
finančními prostředky. Zdrojem
těchto prostředků jsou zejména
členské příspěvky, přijaté sponzorské dary, dotace a granty od fyzických a právnických osob a rovněž
příjmy z vlastní činnosti sdružení
tj. zejména výnosy z pořádání di-

vadelních 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 zboží.
Sdružení je neziskovou organizací. Sdružení vede jednoduché
účetnictví v souladu se zákonem
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v
platném znění, a předpisy potřeb
sdružení.
Rozpočet sdružení a závěrečný
přehled o příjmech a výdajích schvaluje členská schůze. Každý výdaj

peněžních prostředků sdružení
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 sdružení.
Změna stanov musí být do patnácti dnů písemně oznámena
Ministerstvu vnitra ČR.
V Kolíně dne 1.2.2002

Projekty občanského sdružení v roce 2013
A) Koncerty a festivaly
Majálesový Natruc talent 1.5.2013 (Kmochův ostrov)
Každoročně je v rámci rockového festivalu Natruc uspořádána Natruc talent soutěž, kde kapely „bojují“
o možnost zahrát si na tomto letním festivalu.
Letos jsme se rozhodli uspořádat tento „turnaj kapel“ netradičně. Většina soutěžících jsou talentovaní mladí
lidé, co tedy pro ně připravit Majáles? Ti nejlepší z přihlášených, které vybírali sami diváci, se utkali 1.5.2013 na
Kmochově ostrově v amfiteátru.
Celá akce začínala průvodem z Kutnohorské ulice, odkud se vydali bubeníci, roztleskávačky, vlajkonoši, artisté
na jednokolkách, ale také všichni, kdo prostě měli chuť, směrem ke Kmochovu ostrovu.
Tam se na podiu od půl jedné do půl šesté odpoledne předvedlo celkem šest kapel, které se dostali do nejužšího
výběru (K2, Cate, Saved by the Fortune, Motherś Angels, Manic Distortion a Sabrage). Šanci zahrát si na velkém
Natruc dostali první tři kapely, které dostali od návštěvníků nejvíce hlasů.
1. místo – Sabrage
2. místo – K2
3. místo – Saved by the Fortune
Večer nechyběly na podiu ani ostřílené hvězdy jako bubeník Miloš Meier, skáčková kapela Sto zvířat
nebo Super Tuzex Bros.
První ročník kolínského Majálesu byl opravdu vydařený, navštívilo ho okolo devíti set hudebních nadšenců.
Jak už bývá u Natrucu zvykem, pořadatelé nezapomněli ani na děti a koně z Dětského domova v Býchorech,
kam putoval výtěžek z tohoto festivalu. V areálu tedy nechyběl ani stánek s možností přispět na tuto dobrou
věc, ale také projekce o hiporehabilitaci a výstava fotografií.
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Natruc 24.8.2013 (Kmochův ostrov)
Letošní šestnáctý ročník byl opět připraven pořadateli tak, aby si každý návštěvník přišel na své. To se bezesporu podařilo na jedničku, protože letošní ročník trhl rekord v návštěvnosti tohoto festivalu. Kouzelný areál,
Kmochův ostrov, kde se každoročně Natruc pořádá, navštívilo 24.8.2013 přes tři tisíce lidí!
Ani letos nechyběly soutěže o speciální VIP vstupy. Je libo strávit Natruc v patrovém VIP stanu a dát si drink
s oblíbenou kapelou? Stačilo pouze zaslat fotografii spojenou s Natrucem a získat co největší počet hlasů.
Fotek k nám dorazilo opravdu velké množství, od momentek, přes pózování s členy kapel, ale i pořadatelů až
po různé koláže. Další možnost, jak získat VIP vstupenky a výhody VIP návštěvníka bylo natočit video, kde si
broukáte, či dokonce zpíváte svoji oblíbenou písničku od některé kapely z letošního programu. A že jich bylo
na výběr, protože line-up byl sestaven ze třiceti kapel různých žánrů, kteří opět vystoupili na třech stage.
Hlavní, tedy Staropramen stage, hostila hvězdy jako UDG, Kolínský Big Band spolu s Ondřejem Rumlem, Kamila Střihavku s Leader, Skyline, O5 a Radeček, Goodfellas, Enter a vítězové Natruc talentu - Sabrage. Největší
podívanou pro návštěvníky festivalu se zajisté stala velkolepá show kapely Tata Bojs, která předvedla svůj
unikátní projekt k 25. výročí svého vzniku s názvem Cyklace, aneb Tour domácí.
Na druhé – Kiss delta stage zahráli nejen vítězové Natruc talentu, kteří se sem probojovali ze soutěže, která
proběhla v rámci Natruc Majálesu – Saved by the Fortune a K2, ale především bylo toto podium věnováno
příznivcům tvrdší muziky jako Covers for Lovers, Zakázaný ovoce, Dymytry, Imodium, Rybičky 48, Visací zámek,
Matahari, ale také slovenským kapelám Zoči Voči a Iné kafe.
Šapitó – Óčko music stage – bylo, stejně jako v loňském roce, věnováno regionálním nebo začínajícím kapelám (Blank out, Rock Base, Hard to Frame, Double Stroke, Pekař), ale také uskupením jako je P.J. Ryba & The
Fish Man, Mother´s Angels či Rocky Leon z USA, který na podiu předvedl vystoupení plné pozitivní energie
s rockem, ska, reggae i hip-hopem. Za hip-hopovou scénu zde vystoupilo také uskupení MAAT. Program byl
tedy opravdu pestrý.
Jedenáct let se radujeme z tance, hudby, divadla a pomoci.
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Pokud se Vám zrovna nechtělo poslouchat muziku, tančit a zpívat si se svými oblíbenci, byla zde možnost
občerstvit se na tzv. Mňam street, něco pokoupit ve stáncích v Natruc shoping area či si něco nakreslit na Zeď
nářků nebo posedět v kavárně.
Již tradičně Natruc pomáhá ohroženým dětem z dětských domovů. Konkrétně jde výtěžek z Natrucu na hiporehabilitaci dětí z Dětského domova v Býchorech. Návštěvníci si ve stánku, který byl této věci věnován,
mohli zakoupit předměty vyrobené dětmi, jejichž výtěžek též putoval na tuto dobrou věc, nebo si prohlédnout prezentaci fotografií.
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Partneři festivalu
Partneři festivalu:

Mediální festivalu:

Partneři:

Reportáže:
„Podtrženo sečteno – po celý den panovala na ostrově výborná atmosféra, která sršela za všech koutů, počasí bylo
na jedničku, návštěvníci se výborně bavili. Toto byl festival, jak má být!“
www.i-klik.cz
„Tradiční hudební přehlídka Natruc, která již několik let prakticky uzavírá festivalovou sezónu, se v sobotu odehrála na Kmochově ostrově v Kolíně pošestnácté. Byl to pro ni důležitý ročník, neboť v něm prokázala, že je schopná
se nadále vyvíjet. A to i navzdory existujícím hranicím, které fakticky nelze překročit.“
www.novinky.cz
Jedenáct let se radujeme z tance, hudby, divadla a pomoci.
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B) Taneční klub Kocour Modroočko
Kocour Modroočko je výjimečný především tím, že do tohoto klubu jsou integrovány děti z Dětského domova v Býchorech. Nacvičují různá společná vystoupení, pomáhají si, přátelí se spolu. Tanec je pro ně jednou
z možností, jak těmto dětem alespoň trochu pomoci.
V letošním roce stihli společně nacvičit nové choreografie, se kterými objížděli všemožná vystoupení
a nezaháleli ani co se týče nového projektu – Kouzelné housličky, které budou mít premiéru příští rok na podzim.

Taneční soustředění 29.6. – 6.7.2013 (Hluboká nad Vltavou)
Den po vysvědčení se všichni kocouři – malí i velcí, sešli u 6.ZŠ v Kolíně, odkud je každoročně odváží autobus
směr Hluboká nad Vltavou. Chvíli po obědě už všichni mířili do Sporthotelu Barborka, kde spolu strávili týden
plný tance a zábavy.
Vedoucí tanečního klubu Jolana Burešová začala s dětmi na soustředění nacvičovat nová taneční představení
pro další školní rok – „Selena“, „Černé myšlenky“. Nechyběly ale ani prázdninové taneční choreografie „Move
your body“, „Accidentally in love“ nebo čistě pánská choreografie „hroši“, která rozesmála celé jejich publikum.
Ve volných chvílích nechyběly ani hodiny pilates a posilování, či kurzy kondičních masáží.

Jedenáct let se radujeme z tance, hudby, divadla a pomoci.
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Stejně jako v předešlých letech nebylo ale pouze na lektorech, aby připravili něco nového. Letos se rozdaly
dokonce úkoly dva. První zněl: ztvárni jakýmkoliv způsobem – tanec, dramatizace..- písničku, která ti bude
zadána. Videoklipy na písničky Barbie girl, Panic, Call me maybe a Nonstop, opravdu pobavily každého diváka.
Druhý úkol byl již těžší a ukázalo se v něm, že zkušenosti, které za ty léta Jolana do všech vkládala, nepřišly
na zmar. Poprvé nebylo zadáno téma ani žánr. Bylo čistě na dětech, co si vymyslely a jakým způsobem své
představy ztvárnily. K vidění tak byla taneční choreografie „Nebe a peklo“, představení „Možná přijde i kouzelník“, které bylo vytvořeno nejen z jednotlivých vtipných scének, ale nechybělo ani divadlo či zpěv. Další
divadelně-taneční představení byla „Modrá karkulka“ a „Škola naruby“ nebo vytvoření biografie Jolany pomocí scének z jejího života spolu s tanečními choreografiemi, které za ty léta s Kocourem vytvořila.

Vedoucí ale nezapomněli na tanečníky ani co se týče odpočinku a zábavy. Pokud se na nás usmálo sluníčko,
nemohla chybět odpolední siesta u bazénu nebo již tradiční výlet na zámek. O zábavu se postaral Barry, který
si připravil různé hry a tvořivé dílny. Na závěr týdne se všichni sešli u táboráku, kde se opékalo, zpívalo, tančilo
a vzpomínalo.

Jedenáct let se radujeme z tance, hudby, divadla a pomoci.
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Galavečer 13 let Kocoura Modroočka 6.12.2013 (divadlo Kolín)
Galavečer 13 let Kocoura Modroočka, jak již napovídá název, byl uspořádán jako oslava 13ti let existence tohoto klubu ve vyprodaném kolínském divadle.
Celým večerem prováděl herec Tomáš Běhal, který byl vypravěčem deníku Kocoura Modroočka. Na podiu
vystoupila především nejstarší část klubu, kde tancují zakládající členové. K vidění byly ukázky z tanečního
komiksu Garfield, nové choreografie Mimoni, Rock and roll a Charleston, ale připomněli i starší choreografie.
Divákům zatančili i mladší tanečnice, které jsou jejich zdatnými následnicemi a i ti úplně nejmenší. Jako hosté
vystoupila se svým zábavným tanečním číslem „Muchomůrky“ pánská taneční skupina Rasputin.
Taneční vystoupení byla proložena videoprojekcí, kdy si všichni připomněli celých 13 let pěkně po pořádku.
Jednotliví tanečníci také natočili svoje medailonky, kde nejen že se krátce představili a shrnuli své působení
v Modroočku, ale nechyběla ani slova díků a chvály. Chvilky dojetí ještě umocňovaly proslovy bývalých
tanečnic, které se přišli na představení podívat.

Taneční vystoupení

28.1.: Maturitní ples Gymnázia Kolín – MSD Kolín
9.2.: Maturitní ples spojů – Staré Lázně, Kolín
9.2.: ples Duende – MSD Kolín
16.3.: jezdecký bál - Kněžičky
5.4.: Večírek ZUŠ Kolín – MSD Kolín
6.4.: Živnostenský ples – MSD Kolín
12.4.: oslava narozenin – Býchory
6.5.: Podané ruce – divadlo Na Kovárně, Poděbrady
5.6.: Baletní večer ZUŠ Kolín – divadlo Kolín
5.6.: Kmochův Kolín – Karlovo náměstí, Kolín
18.6.: Závěrečný večer tanečního oboru ZUŠ Poděbrady – divadlo Na Kovárně, Poděbrady
23.6.: Ozvěny Kolína – Kolonáda, Poděbrady
20.9.: Slet knihovnic ČR – MSD Kolín
16.10.: vystoupení na návštěvě manželky prezidenta ČR – DDŠ Býchory
28.11.: Přehlídka tanečních oborů ZUŠ Středočeského kraje – divadlo Kolín
10.12.: ples seniorů – MSD Kolín
16.12.: Vánoční večírek ZUŠ Poděbrady – divadlo Na Kovárně, Poděbrady

Nové taneční choreografie

„Rock and roll“			
„Charleston“				
„Mimoni“
„Selena“
„Zvonilka“
„Aladin“
„Ovečka Shaun“
„Karty“
Jedenáct let se radujeme z tance, hudby, divadla a pomoci.
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C) Rasputin
Pánská taneční skupina Rasputin, jejichž lektorkou je Jolana Burešová, objela se svými vtipnými a netradičními
vystoupení snad již celou republiku. Vystupují na různých večírcích, plesech, divadelních představeních,
městských slavnostech..
Ani v letošním roce tomu nebylo jinak a Rasputin měl s vystupováním pěkně na pilno.
Celým večerem provázela Valerie Zawadská a jako hosté byli přizváni tanečníci a tanečnice z Kocoura
Modroočka, počínaje od těch nejmenších, až po ty nejvyzrálejší.

Taneční vystoupení

12.1.: Výroční ples svazu žen – Uhy u Velvar
18.1.: Maturitní ples SŠ Obchodní Kolín – Šťárala – Staré Lázně, Kolín
19.1.: Ples Města Kolín – MSD Kolín
16.2.: hasičský bál – Vykáň
1.3.: Rybářský ples – MSD Kolín
6.3.: Tvář roku Česko Slovenska 2013 – Hotel Belveder, Praha
9.3.: ples – Penzion Na Závisti, Veltrusy
15.3.: Ples politického sdružení Ano – Obecní dům, Kolín
16.3.: Ples Velimáků – Sokolovna Velim
6.4.: Ples živnostníků – MSD Kolín
20.4.: 37. ples hraběte Šporka – Hotel Eden, Herlíkovice
6.5.: Podané ruce – divadlo Na Kovárně, Poděbrady
15.6.: Kmochův Kolín – Karlovo náměstí, Kolín
31.8.: Libenice
31.8.: Poděbrady
20.9.: Slet knohovníků – MSD Kolín
5.10. Slavnostní otevření kina – Kino Svět, Český Brod
30.11.: Taneční HAFLA Show – Kamenice u Prahy
6.12.: Galavečer TK Kocour Modroočko – 13 let – divadlo Kolín
7.12.: Mikulášská zábava – sokolovna, Dobřichovice

Jedenáct let se radujeme z tance, hudby, divadla a pomoci.
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D) The Clients
Barry a spol. si vzal pod svá křídla i hudební skupinu, která započala se svými vystoupeními již v roce 2009.
Nyní se toto seskupení mladých lidí, kteří si říkají The Clients, hřeje na výslunní nejen ve svém městě Kolíně,
kde získali 1. příčku v soutěži Kolínský Otík a 3. místo v souboji kapel na Beat festivalu, ale kapela objíždí koncerty nejen po naší republice a těší se velké přízně fanoušků.
„První zárodek kapely se objevil již 9.6.2009, kdy se Matouš a Jirka potkali na koncertě KoRn. Neviděli se od
školky – měli si co říct. Z Jirky nakonec vylezl fakt, že se chce učit na kytaru, a tak mu byl dohozen známý kolínský kytarista zvaný Ježíš.
O pár měsíců později si Matouš a Honza řekli, že by rádi založili vlastní kapelu. Oba měli zkušenosti z kapel
předchozích, nevyhovoval jim však žánr. A tak se stalo, že Barry zavolal Jirkovi, zda-li nemá zájem o angažmá.
Měl…
První zkouška se konala na začátku října, hráli se známe rockové pecky. Tak vzniklo základní jádro kapely, které
tvořil Matouš, Honza a Jirka. Dříve s nimi jezdil i klávesák Houba, který odstoupil kvůli časové nevolnosti. Po
měsíci hry je napadlo, že by se jim hodila druhá kytara a nebyl by to Honza,kdyby si nevěděl rady. A tak se
obrátil na Ádoše, se kterým se nakonec po neshodách rozešli.
Největší problém jim dělalo sehnat zpěváka. V této době již měli fanynku, která je dobrovolně vozila na zkoušky
a chodila se na ně dívat. Ano, byla to Adéla, které se to tak líbilo a chtěla si jen tak něco zkusit zazpívat. Kapela
však byla nejprve pro mužský hlas, a tak s nimi jel na zkoušku Ted, který se po čase přestal ozývat. A tak se
Klienti rozhodli, že Adéla je pro ně jasná volba.
Tak vznikla kompletní formace The Clients. Název kapely už ani nevím jak vznikl. Snad na společné konzultaci
v čajovně..“ http://www.theclients.cz/bio/

The Clients:
Adéla Korejtková – zpěv – 1. místo v soutěži Kolínský Otík, kategorie: zpěvák
Matouš Bureš – bicí – 2. místo v soutěži Kolínský Otík, kategorie: hudebník
Dario Cadorini – baskytara a sólová kytara
Tomáš Zatřepálek – sólová kytara
Jan Dousek – baskytara

Jedenáct let se radujeme z tance, hudby, divadla a pomoci.
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E) 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 sdružení Barry a spol. je propojení světa sociálně ohrožených dětí a
mládeže s životem běžné 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“ a celonárodní přehlídka dětských domovů „Nejmilejší koncert“.

GARFIELD – TANEČNÍ KOMIKS
„Garfield – taneční komiks“ je výstupem dvouročního projektu Dětského domova Býchory „Tančím, abych žil“,
na kterém o.s. Barry a spol. spolupracuje.
Jedná se o ojedinělé představení, které je syntézou tance, nonverbálního a loutkového divadla. Do tohoto
projektu je začleněno 100 tanečníků z dětských domovů Středočeského kraje (DD Býchory, DD Nymburk, DD
Pyšely, DD Sázava, DD Zruč nad Sázavou, DD Nové Strašecí a DD Krnsko) , děti ze Základní umělecké školy
v Poděbradech a Kolíně. Společně s nimi vystupuje taneční klub Kocour Modroočko, pánská taneční skupina
Rasputin, TS Merci ale i sboristé baletního souboru Národního divadla.
Garfield je tvořen z 10 kapitol, kterým nechybí tradiční komiksový vtip. Divák se na vlnách příběhu dostane
nejen mezi jeho kočičí kamarády, ale také do jeho vzpomínek, představ, k paní zvěrolékařce, kde ztratí hlavu
jeho páníček John, do léčebny pro tlusté kocoury, na výlet do Rumunska či na farmu. V příběhu ale nechybí ani
jeho stále slintající spolubydlící pes Odie nebo kočičí slečna Arlena.
Dominantou jeviště je zajisté obří projekce, na které probíhají loutkové inscenace, které se poté přenesou na
jeviště mezi skutečné herce a tanečníky. Ti diváky zase překvapují nejen svými až profesionálními výkony, ale
taktéž krásnými a rozmanitými kostýmy. Na jevišti nechybí ani kulisy, které dodávají svým komiksovým vzhledem celému představení jistý šmrnc a které se s každým obrazem mění.
Premiérou tohoto představení ale tento příběh rozhodně nekončí. Repríza představení proběhla hned
několikrát. V kolínském divadle se odehrála 4 představení pro základní, mateřské a střední školy, dvě v dubnu
2012 (10. a 11.4.) a dvě v listopadu 2012 (8. a 9.11.).
Děti se s Garfieldem dostaly až na Novou scénu Národního divadla v Praze, kde 29.1.2012 předvedly zcela
zaplněnému divadlu, co umí. Ohlasy na toto představení byly obrovské a povzbudivé. V dalším roce se tedy
bude rozhodně toto představení opět reprízovat.
Dopis od návštěvníka pro ředitele Národního divadla:
Vážený pane řediteli,
včera, tedy v neděli 29.1. jsem se svými dcerami shlédla představení Garfield na Nové scéně. Přiznám se, že původně
jsem lístky rezervovala opravdu jen se záměrem vzít děti za zábavou a “taneční komiks” se mi zdál velmi vhodnou
příležitostí. Že jde o představení svým způsobem výjimečné, jsem zjistila, až když jsem si, už se vstupenkami v kapse, zjišťovala detailnější informace. Že bude ale až tak výjimečné, jsem opravdu nečekala. Byla jsem ohromena
úsilím i výkonem všech, kteří se na pódiu ukázali, ale také všech, kteří nebyli vidět. Skláním se před odhodláním,
energií a zanícením manželů Burešových (snad jsem jméno zachytila správně). Svým mnohaměsíčním lopotným
úsilím vydolovali zpod nánosů nechuti, lenosti, předsudků a omezenosti cosi, co, jednoduše, zazářilo. Svět byl v ten
okamžik lepší a vlídnější pro všechny, i pro ty, ke kterým je jinak zády. A to si myslím, že je ohromná věc. Budete-li
moct, prosím, tlumočte můj obdiv a poděkování všem. Vám také uznání za odvahu k rozhodnutí pustit je na své
jeviště.
S úctou a pozdravem
Mgr. Marta Voštiarová
Jedenáct let se radujeme z tance, hudby, divadla a pomoci.
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Reportáže
„...Hlediště Nové scény na závěr kostýmně i tanečně náročné inscenace aplaudovalo ve stoje a na jeviště pak po
děrovačce přišli tanečníky pozdravit kromě jiných Věra Skopová z Ministerstva kultury, Věra Baudyšová, ředitelka
nadace Naše dítě nebo David Gainer, kulturní atašé US Embassy Prague....“
Zdeněk Hejduk

Realizační tým:
Jolana Burešová - námět,scénář,režie,taneční choreografie,výběr hudby
Mgr. Aleš Bureš – producent
Soňa Kupcová,Barbora Danzerová,Monika Balogová - nácvik tanečních choreografií
Jan Cyril Löbl - projekt scény,dekorace,kostýmy
Johanka Krůfová - výtvarný návrh kostýmů
Luboš Růžička - světelný design,technické zajištění
Vít Brückner, Marek Bečka ( Buchty a loutky) - animace,vedení loutek,hudba
Barbora Čechová - výtvarné zpracování loutek a loutkové scény
Jiří Korejtko - programátor
INTEGRAČNÍ PROJEKTY S DĚTMI SE SMYSLOVÝM POSTIŽENÍM
Zde se jedná především o děti, které jsou postižné vadou MR a hyperaktivitou. Běžný 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

Jedenáct let se radujeme z tance, hudby, divadla a pomoci.
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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. Sdružení podporuje a rozvíjí dovednosti těchto dětí, především v oblasti hudby (hra na kytaru, bicí
a klávesy, zpěv).
V letošním roce realizovalo o.s. Barry a spol. projekt „Džava“, který se zaměřuje na umělecké aktivity romských
dětí.

PROJEKT HIPOREHABILITACE – VEŘEJNÁ SBÍRKA
Z dalších projektů, do kterých je o.s. Barry a spol. zapojeno, můžeme jmenovat projekt Hiporehabilitace dětí
dětských domovů.
Projekt se zaměřuje na aktivity s využitím koní, zejména na metody speciální pedagogiky a sociální práce, tedy
léčebných metod založených na kontaktu člověka se zvířetem. Tyto aktivity jsou vhodné především pro děti
a mládež s poruchou CNS, poruchou osobnosti nebo psychiatrickým onemocněním. Kontakt s koněm, interakce s ním jako prostředek motivace a aktivizace, prostředí stájí a samotná jízda na koni příznivě působí
na psychické i fyzické poruchy dětí. Projekt má za cíl vybudování hipocentra v Dětském domově Býchory, který
jako jediný domov v ČR zajišťuje komplexní péči pomocí hiporehabilitace.
Za tímto účelem má zřízenou o.s. Barry & spol. veřejnou sbírku. Jsou rozmístěny pokladničky na finanční
příspěvky, je zřízena finanční podpora formou DMS, stánek s výstavou fotografií objel festivaly pořádané
v České republice.

Jedenáct let se radujeme z tance, hudby, divadla a pomoci.
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Benefiční koncert Hraji, abych žil 20.4.2013 (Staré lázně Kolín)
Dne 20.4.2013 jsme uspořádali benefiční koncert na podporu hiporehabilitace ohrožených dětí z dětských
domovů ve Starých Lázních v Kolíně. Celý indoorový festival byl zaměřen na hip hopovou scénu, kde vystoupili
přední čeští rapeři (Dekret, Jay Diesel, Marpo, MaaT) a DJś (Nobody Listen, Olie). Začátek festivalu zahájil talentovaný bývalý klient Dětského domova v Býchorech, jehož umělecké jméno je Mark bangs gauner.
V sále, kde se festival pořádal byl postaven informační stánek se spuštěnou prezentací hiporehabilitace, fotografiemi a výstavou. V rámci večera též proběhlo i taneční vystoupení breakové skupiny NGS, s kterou tančili i
děti z Dětského domova v Býchorech.
Benefici navštívilo přes 200 hudebních nadšenců a výtěžek této akce byl 22.382,- Kč, který putoval na sbírkový
účet a který nám zdvojnásobila Nadace Divoké husy. Za jejich příspěvek byl nakoupen hiporehabilitační postroj pro koně.

Jedenáct let se radujeme z tance, hudby, divadla a pomoci.
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F) Dům na půl cesty
S účinností od 1.6.2012 občanské sdružení Barry a spol. poskytuje sociální službu Dům na půl cesty. Jedná se o
pobytovou službu poskytovanou mladým lidem (18 – 26 let), kteří opouštějí školská zařízení pro výkon ústavní
péče a nemají kam jít. Zpravidla je tento pobyt poskytován po dobu jednoho roku, lze ho ale prodlužovat. Jde
tedy o jakési přechodné bydlení.
DPC „Barry“ je zřízen v prostorách Dětského domova Býchory, kde jsou k dispozici dvě samostatné bytové
jednotky s kuchyňkou a sociálním zařízením. Celkově je zde možnost ubytovat až 5 osob.
Pro klienty DPC nabízíme:

.
.
.
.
.
.
.
.
.

osobní asistenci pro jednání s úřady
pomoc při vyhledávání zaměstnání a budoucího bydlení
základní sociální poradenství
spolupráci se školami v rámci dokončení vzdělání nebo zvýšení profesní kvalifikace
vedení k ekonomické samostatnosti
pomoc etopeda, speciálního pedagoga a právníka
zapojení do pracovní terapie (práce na farmě, truhlářská a šicí dílna)
zajištění sociálně terapeutických činností
podporu v péči o domácnost (vaření, nákupy, praní, žehlení, úklid)

Zaměstnanci DPC:
Mgr. Aleš Bureš: koordinátor – speciální pedagog
Mgr. Miroslava Vokounová Krepčíková: kontaktní a poradenský pracovník – sociální pracovník
Mgr. Vladislava Greifová: metodik – speciální pedagog
Mgr. Kristýna Čápová: sociální pedagog – terapeut
Bc. Darja Švejdová: asistent pedagoga
Projekt je financován na 18 měsíců z Evropského sociálního fondu v rámci zakázky Dům na půl cesty – Kolín,
projektu „základní síť sociálních služeb ve Středočeském kraji.“
Jedenáct let se radujeme z tance, hudby, divadla a pomoci.
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G) Ekocentrum Horka
Na pozemku Horka, který má Barry a spol. v podnájmu od Dětský domov Býchory, jsme vybudovali ekologické
centrum, kde je pro veřejnost připraveno dvanáct stanovišť indiánské a keltské vesnice:

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

přírodní lékárna (bylinková zahrádka,EKO zahrádka, kompostování)
třídění odpadu
obilí, zdroj obživy (kamenný mlýn)
keltská pec (pečení obilních placek)
voda (kořenová čistička odpadních vod)
počasí a pomocníci člověka (meteostanice, kladky, vozík)
indiánská vesnice (týpí, tradice, rituály)
lukostřelba (keltská bojová umění)
interaktivní hry (mincovna, horolezecká stěna, hvězdářský dalekohled, astrologie, světové strany)
zvířecí farma (jízda na koních, kozy a ovce)
podzemnice (život v keltském obydlí)
altán pro výuku v přírodě (výtvarná dílna, projekce o životě Keltů)

Celoročně zde probíhá projektivní výchova žáků mateřských a základních škol formou zážitkového programu.
Je zde možnost přijet Řepařskou drážkou z Kolína na stanici Mlýnek, odkud je průvodce doprovází naučnou
stezkou až na Horku. Podél cesty jsou informační a vzdělávací tabule s tématy ekosystému: les, louka, potok,
pole.
Z prostředků, které jsme získali od TPCA, partnerství pro kolínsko, došlo ke stavebním úpravám. V tomto roce
došlo k úpravě přístupové komunikace a byly zpevněny svahy u cesty. Mimoto byly prořezány okolní keře a porosty pro lepší přístup návštěvníků. Slavnostní zahájení a otevření upraveného Ekocentra proběhlo 17.6.2013,
kdy byl návštěvníkům připraven bohatý program (hudba, indiánské tance, čajový rituál, taneční vystoupení).

Jedenáct let se radujeme z tance, hudby, divadla a pomoci.
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Zpráva o hospodaření občanského sdružení
Přehled příjmů a výdajů k 31.12.2013
Příjmy
v Kč
Tržby za vlastní výkony a za zboží
1 120 393,60
Tržby z prodeje majetku
8 000,00
Přijaté dary
205 619,00
Přijaté členské příspěvky
0,00
Provozní dotace
1 282 091,00
Ostatní výnosy celkem 									 20 034,88
CELKEM
2 636 138,48
Výdaje
v Kč
Spotřebované nákupy										 340 064,21
Služby
1 531 372,63
z toho:
opravy a udržování
									
0,00
cestovné
424,00
reprezentace
										 148 372,04
ostatní 											 1 382 948,59
Osobní náklady 										 728 310,00
Daně a poplatky
24 022,00
Ostatní náklady 										
54 488,01
Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek
0,00
CELKEM											 2 678 256,85

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK 								 -42 118,37

Přehled majetku a závazků k 31.12.2013
(zaokrouhleno na celé tisíce)

												 v Kč
Dlouhodobý majetek 									
373 000
Krátkodobý majetek
									
266 000
Pokladna
									
77 000
Účty v bankách 										
117 000
Pohledávky
										
72 000
Závazky
										
236 000

Jedenáct let se radujeme z tance, hudby, divadla a pomoci.
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Rozvaha (Bilance)
v plném rozsahu ke dni 31.12.2013 (v korunách)
Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Jedenáct let se radujeme z tance, hudby, divadla a pomoci.

Název, sídlo a právní forma účetní jednotky
Barry & spol.
Náměstí Svobody 271
Kolín
28002
IČ: 26583356
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Jedenáct let se radujeme z tance, hudby, divadla a pomoci.
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Jedenáct let se radujeme z tance, hudby, divadla a pomoci.
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Výkaz zisku a ztráty
v plném rozsahu ke dni 31.12.2013 (v korunách)
Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Jedenáct let se radujeme z tance, hudby, divadla a pomoci.

Název, sídlo a právní forma účetní jednotky
Barry & spol.
Náměstí Svobody 271
Kolín
28002
IČ: 26583356
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Jedenáct let se radujeme z tance, hudby, divadla a pomoci.
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PODĚKOVÁNÍ

Jedenáct let se radujeme z tance, hudby, divadla a pomoci.
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Jedenáct let se radujeme z tance, hudby, divadla a pomoci.

