
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2016 
 

Proty boty, sekce Cyranovy boty, z. s. 

Motto:                                                                                                
"Všichni jsme jedno - ale každý z nás je jedinečná, neopakovatelná jsoucnost."  

(Erich Fromm) 



Proty boty, sekce Cyranovy boty, z. s. 
Svatopluka Čecha 1405/35a 

612 00 Brno 

www.protyboty.cz 

 Proty boty 

 

Spisová značka: L 2036 vedená u Krajského soudu v Brně  

IČ: 040 43 561 

č. ú.: 2000896264/2010 

 

Organizační struktura 

Statutární orgán-výbor pobočného spolku 

Ing. Miluše Vašíčková, předsedkyně pobočného spolku   

 V integrované skupině Proty boty působí od roku 2005. V současnosti se kromě tance věnuje i produkci        

a propagaci.  

Kateřina Honzírek Hanzlíková, členka výboru  
 Vedoucí skupiny Proty boty od roku 2010. Ve skupině působí jako režisérka, choreografka, pedagožka           

a tanečnice. Absolventka čtyřletého psychoterapeutického výcviku Taneční a pohybové terapie v Praze             
a absolventka oboru Taneční a pohybová terapie na PdF Univerzity Palackého v Olomouci. Učí současný 
tanec, kontaktní improvizaci a děti předškolního věku, vede terapeutické skupiny seniorů a psychiatrických 

klientek.  

Ing. Vladimír Meleky, člen výboru 

 Multiinstrumentalista, začínal s hraním na didjeridoo v Martine (2000), dva roky poté přidává kytaru a basky-
taru v něSe skupinou Proty boty spolupracuje od roku 2013. Doprovází živě představení i zkoušky skupiny. 
Multiinstrumentalista, začínal s hraním na didjeridoo v Martine (2000), dva roky poté přidává kytaru a basky-
taru, kolem roku 2006 začíná experimentovat s looperem, klavírem a syntetizátory. Při hraní se věnuje               

live-loopingu ve stylech Psychedelic rock, Freejazz, Noise a kompozici.  

  

 

Členská schůze: 
 Jana Bartošková, Lenka Bartošková, Marek Bula, Kateřina H. Hanzlíková, Dagmar Mašková,                        

Vladimír Meleky, Dominika Míková, Jitka Mozorová, Pavel Mrázek, Jitka Sedláková, Barbora Sochová,            

Tereza Lepold Vejsadová, Mila Vašíčková, Petra Wágnerová, Milan Zeman.  

 

Účelem pobočného spolku je:  
 vytváření pohybových a tanečně divadelních inscenací prezentovaných na veřejnosti               

ke kulturním účelům; 
 zdokonalení se v oblasti tance a neverbální komunikace; 
 vzájemná integrace zdravých tanečníků a tanečníků se zdravotním znevýhodněním                        

a bourání bariér mezi nimi; 

 pořádání lekcí a workshopů pro veřejnost s cílem propagovat integrovaný tanec; 

 rozvoj estetického cítění a zájmu o kulturní dění;             



Idea, poslání a cíle organizace 
 

Integrovaná taneční skupina Proty boty je sekcí souboru Cyranovy boty, který funguje od roku 2001 ve  

Středisku volného času Lužánky. 

Jsme integrovaná taneční skupina, která propojuje lidi s fyzickým či mentálním znevýhodněním a bez něj. Věnujeme se 
tanečnímu a pohybovému divadlu. Využíváme zejména technik současného tance, ale i možností, které nabízí taneční 
terapie. Naším prvotním cílem je tvorba představení, proto se učíme vnímat a chápat své tělo jako prostředek ke komuni-
kaci, k vyjadřování se na jevišti a k prezentaci myšlenek a pocitů. Při tvorbě přihlížíme zejména ke specifičnosti každého z 

tanečníků a pracujeme s jejich individuální osobností.  

Snažíme se především propagovat myšlenku, že tančit a hýbat se může každý bez rozdílu. Integrovaný tanec chápeme 
nejen jako sociální projekt, ale jako plnohodnotnou uměleckou formu, která má své specifické požadavky na estetické vní-
mání diváka. Jde nám také o změnu pohledu společnosti na toto taneční odvětví, která s sebou nese respektování odliš-

ností a bourání pomyslných bariér. 

Spolupracujeme s Fakultou sportovních studií, s bezbariérovým Divadlem Barka a se sdružením Tanec a handicap. 

Každým rokem uvádíme jednu autorskou premiéru a účastníme se akcí a festivalů po celé ČR.  

 
 

  



Činnost v roce 2016  
 

Projekty: 
„KAŽDÝ MÁME SVŮJ SVĚT“ – komunikace tancem, celoroční činnost 
„PŮL JE NIC“ – celovečerní představení 
 

Pravidelná činnost integrované skupiny během roku: 
  pravidelná setkání v Divadle Barka, Brno 
 16.00 – 17.00 individuální tréninky 

17.00 – 18.00 integrovaný tanec (otevřená hodina) 
18.00 – 19.00 příprava představení  

  víkendová soustředění 
  nastudování celovečerního představení a kratších tanečních choreografií 
  benefiční večer Svatojánská Barka – celovečerní program s hosty v Divadle Barka 
  benefiční večer Tanec na přidanou – předvánoční celovečerní program s hosty v Divadle Barka 

 

V roce 2016 vznikla tato představení:  
 

 PŮL JE NIC, celovečerní představení 
Kdo chceš ke světlu, poznej svůj stín.“  
(Eva Labusová)¨ 
 

Všichni v sobě nosíme dvě stránky naší osobnosti. Jednu takzvaně světlou, zjevnou stránku, kterou vidí i ostatní. Existuje však i naše  
druhá stránka, skrytá, stinná. Ta v sobě zahrnuje vše odvrácené, temné, nežité, co v sobě sice máme, ale z nějakého důvodu se tím    
nechceme zabývat. Bez našeho protipólu však nejsme úplní. Bez našeho protipólu nikdy nemůžeme překročit své osobní omezení a hrani-
ce. Svůj stín. Bez konfrontace s naším stínem také nikdy plně nepochopíme odlišné názory a postoje těch druhých. Pojďme tedy pohléd-
nout do zrcadla. Třeba zahlédneme svůj stín. 
 

 Melem nejen zaráz, zaráz nejen melem, taneční představení   
Náš svět, stejně jako člověk, je složen z protipólů. Každý máme ve své vlastní osobnosti zahrnuty jak stránky pozitivní, světlé, tak i ty   
negativní, temné, stinné. Často svůj stín ignorujeme, bojíme se ho. Jako bychom se snažili mu uniknout… 
 

 Však já se do toho vpravím, taneční představení 
Strach, nejistota, závist, pýcha, nedůvěra v sebe či svět… to vše může být příčinou našich vlastních omezení, které si nevědomky                 
klademe. Lze vůbec tato vlastní omezení překonat? Lze si je uvědomit, poznat je, a najít tak ztracenou svobodu? 
 

„Vstala a procházela se. Zprvu strnule, aby jí snad korunka nespadla. – Ale utěšovala se tím, že ji nikdo nevidí; znovu usedla a řekla si: 
„Jestli jsem opravdu královna, však já se do toho vpravím.““ 

             (L. Carroll) 
 

 Třikrát jinak, taneční představení 
 Každý v sobě skrýváme několik stran své osobnosti. Která je ta správná? Kterou upřednostnit, nebo potlačit? Nebo je možné nechat je 

 působit na nás samé a na okolí podle potřeby? Je možné, aby se vzájemně doplňovaly, a našly tak společnou harmonii? 
 

 Kdo – kdo jsem teď, to prosím ani nevím – vím jen, kdo jsem byla, když jsem dnes ráno vstávala, ale od té doby jsem se už jistě několikrát 

 proměnila.“  

 (L. Carroll) 

 

 



V roce 2016 vystupovala taneční skupina Proty boty na těchto akcích a festivalech:    

 Festival Tanec a handicap, 2. dubna, Divadlo na Orlí, Brno 
            Představení Půl je nic v rámci společného projektu DUALITA  
  

 Svatojánská Barka, 24. května, Divadlo Barka, Brno 
  Melem nejen zaráz, zaráz nejen melem, 
  Třikrát jinak 
  

 Festival Vedle jedle, 3.-5. června, Jedličkův ústav a školy, Praha  
  Však já se do toho vpravím... 
  Třikrát jinak 
  

 Pouliční festival Ghettofest, 11. června, Brno 
  Melem nejen zaráz, zaráz nejen melem 
  Třikrát jinak 
  Však já se do toho vpravím… 
  

 Mezinárodní kongres EUCAPA (aplikovaných pohybových aktivit), 15. června, Olomouc 
  Melem nejen zaráz, zaráz nejen melem 
  Třikrát jinak 
  Však já se do toho vpravím… 
  

 Festival ProART 2016, 28. června, UMPRUM Brno 
  Společné vystoupení s vídeňskou skupinou Ich bin O.K. na zahajovacím večeru 
  festivalu. 
  

 Festival pro židovskou čtvrt 2016, 11. července, Boskovice 
   Melem nejen zaráz, zaráz nejen melem 
  Však já se do toho vpravím… 
  

 Festival FestIN, 22. října, Divadlo Barka, Brno 
  Premiéra celovečerního představení Půl je nic 
  

 Vystoupení pro klienty ParaCENTRA, 9. listopadu, ParaCENTRUM Fenix, Brno 
  Melem nejen zaráz, zaráz nejen melem 
  Však já se do toho vpravím… 
  

 Vystoupení pro Unii pečujících, 10. listopadu, Café Práh, Brno 
  Melem nejen zaráz, zaráz nejen melem 
  

 Tanec na přidanou, 10. listopadu, Divadlo Barka, Brno 
  Půl je nic 
  Však já se do toho vpravím… 
  

 Vánoce na brněnské radnici, 23. prosince, Nová radnice, Brno 
  Melem nejen zaráz, zaráz nejen melem 
  
 



Závěrečná zpráva o průběhu projektu celoroční činnosti 
s názvem Každý máme svůj svět  

 
Hlavním cílem celoročního projektu Každý máme svůj svět byla příprava a realizace několika tanečně-divadelních 
útvarů na společné téma. Jednalo se o představení na festival Tanec a handicap, jehož tématem byla Dualita, pří-
prava a realizace představení s názvem Čí je vina (přejmenováno později na výstižnější Půl je nic) a dalších krát-

ších choreografií.  

Pro festival Tanec a handicap vytvořila skupina Proty boty desetiminutové taneční představení s názvem Půl je nic, 
které se stalo součástí celovečerního programu věnovanému tématu Duality. Celovečerní program, na kterém se 
podílely kromě skupiny Proty boty i další integrované taneční soubory z celé České republiky, se uskutečnil 2. 4. 

v Divadle na Orlí v Brně.  

Dalším cílem v rámci projektu Každý máme svůj svět byla realizace premiéry představení s pracovním názvem Čí 
je vina. Toto představení mělo tematicky navazovat na představení Půl je nic. Choreografka a režisérka měla v plá-
nu využít ke vzniku představení Půl je nic techniku kontaktní improvizace, a to se v konečném výsledku podařilo. 
Součástí projektu byl i workshop s tanečnicí a pedagožkou Zitou Pavlištovou z Prahy, která je v současné době 

nejzkušenější lektorkou kontaktní improvizace v ČR.  

Na začátku tvorby představení Půl je nic byla konkrétnější představa využití bot na jevišti, které měly symbolizovat 
dualitu. Tato představa však byla nakonec opuštěna a představení bylo založeno více na abstraktnějším prvku, a to 
světle a stínu, přeneseně tedy na světlých a stinných stránkách každého člověka. Skupina Proty boty rozpracovala 
více do hloubky téma stínů člověka a zanechán byl tedy i původní název Půl je nic, který se v tuto chvíli jevil jako 
příhodnější. Premiéra byla uvedena 22. 10. v rámci festivalu FestIN, který se pořádá každý rok v domovském diva-
dle skupiny - Divadle Barka. Vzniklo tak půlhodinové představení, které je velmi vizuální, založeno na efektu světla 

a stínu.  

Dalším cílem projektu byl vznik několika kratších choreografií. Vznikly dvě choreografie, které byly přímo inspirová-
ny tématem duality a byly nakonec v kratších verzích zařazeny i v celovečerním premiérovém představení Půl je 
nic. Byly to desetiminutové choreografie s názvy Třikrát jinak a Melem nejen zaráz, zaráz nejen melem. Další dese-
timinutová choreografie vznikla v průběhu zkoušek a jejím tématem je boj člověka s jeho vlastním omezením. Tato 

choreografie nese název Však já se do toho vpravím.  

Dalším dílčím cílem projektu bylo postupné zdokonalování členů skupiny v neverbální komunikaci a tanečních do-
vednostech, k čemuž skupině dopomohl i realizovaný workshop s pražskou lektorkou kontaktní improvizace Zitou 
Pavlištovou. Vyjádření tanečníků skupiny Proty boty působí velmi přirozeně a tanečníci se na jevišti pohybují daleko 

sebevědoměji oproti minulým projektům.  

V neposlední řadě byly také naplňovány cíle prezentovat skupinu Proty boty a její činnost v Brně, ale i za jeho hra-
nicemi vystupováním na různých festivalech a akcích. Kromě festivalů jako byl např. brněnský Ghettofest, festival 
Boskovice nebo pražský festival Vedle jedle, vystoupila skupina Proty boty na Mezinárodní konferenci APA 
v Olomouci a byla také přizvána k zahájení festivalu ProArt spolu s vídeňskou integrovanou skupinou Ich bin O.K., 

s kterou takto navázala spolupráci do budoucna. 

Díky otevřeným hodinám, které v rámci projektu Každý máme svůj svět, pořádala skupina Proty boty v Divadle 

Barka, se podařilo pro skupinu získat další potenciální tanečníky z řad tanečníků s handicapem i bez něj.  

V tomto roce také skupina Proty boty obnovila činnost s bývalou lektorkou skupiny Jitkou Mozorovou a ke skupině 
se přidala další choreografka, tanečnice a pedagožka Tereza Lepold Vejsadová, která má několikaleté zkušenosti 

s vedením integrované taneční skupiny Bílá holubice v Ostravě.  

Navázali jsme také spolupráci s Markem Bulou a Liborem Doležalem, kteří skupině napomáhají jako dobrovolníci 

s prezentací skupiny.  



Hospodářská zpráva za rok 2016 

Příjmy: Převod z roku 2015 6 649,- Kč 

Dotace Statutárního města Brna 40 000,- Kč 

Dotace MČ Brno –Královo Pole 15 000,- Kč 

Nadační příspěvek NŽU 13 000,- Kč 

Členské příspěvky 21 260,- Kč 

Vstupné, odměny za vystoupení 12 045,- Kč 

Dary 5 000,- Kč 

Ostatní 1 810,- Kč 

Příjmy celkem 114 764,- Kč 

Výdaje  

Nájemné, pronájem prostor 28 200,- Kč 

Materiál 13 359,- Kč 

Propagace 3 226,- Kč 

Cestovné 3 577,- Kč 

Přepravné 2 200,- Kč 

Služby osobní náklady honoráře 25 400,- Kč 

Služby osobní náklady DPP 8 860,- Kč 

Služby osobní odvody 717,-  Kč 

Služby spoje 4 142,- Kč 

Služby ostatní 1 600,- Kč 

Občerstvení 730,- Kč 

Výdaje celkem 92 011,- Kč 

  

Na projektu se podíleli: 

Režie, choreografie, vedení souboru Kateřina H. Hanzlíková 
Lektorské vedení tréninků   Kateřina H. Hanzlíková, Jitka Mozorová, Tereza Lepold  Vejsadová  
Hudební doprovod    Vladimir d‘yM 
Světelný design    Jitka Sedláková 
Návrhy kostýmů    Jindra Rychlá 
Produkce     Mila Vašíčková  
PR      Marek Bula, Libor Doležal, Dagmar Mašková 
Tanečníci (Půl je nic) Jana Bartošková, Eugenie Kobzeva, Dominika Miková, Jitka Mozorová,  

Barbora Sochová, Mila Vašíčková, Tereza Lepold Vejsadová, Petra Wagnerová, 
Milan Zeman 

Tanečníci Marek Bula, Zita Čermáková, Petr Šalomoun, Veronika Zárubová  



Poděkování 
Děkujeme Statutárnímu městu Brno za dotaci, díky které jsme mohli realizovat celoroční činnost Každý máme svůj svět. 
 
Děkujeme Nadaci život umělce a Městské části Brno-Královo Pole za finanční podporu na tvorbu celovečerního předsta-
vení Půl je nic. 
 
 
 
 
 
 
 
Dále děkujeme: 

 Divadlu Barka, jm. Zdence Vlachovské, za poskytování zázemí pro činnost integrované skupiny a dále pak  

Josefu Fialovi za technickou pomoc; 

 Dagmar Maškové za tvorbu webových stránek 

 Davidu Surovcovi, Vladimíru Jágrovi, Petře Hejtmánkové, Renatě Hasilové, Milanovi Fujdovi a Markovi Bulovi  

za fodokumentaci; 

 Lence Bartoškové a Pavlovi Mrázkovi za jejich obětavou pomoc při fungování skupiny. 

Divákům a přátelům za jejich přízeň, hodnocení a účast na našich akcích. 
 



Tréninky a soustředění 



PŮL JE NIC 



Melem nejen zaráz, zaráz nejen melem,  Však já se do toho vpravím …, Třikrát jinak 



Proty boty, sekce Cyranovy boty, z. s.  
Svatopluka Čech 1405/35a 

612 00 Brno 
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