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Účelem pobočného spolku je: 

ź vytváření pohybových a tanečně divadelních inscenací prezentovaných na veřejnosti ke kulturním 

účelům; 

ź zdokonalení se v oblasti tance a neverbální komunikace; 

ź vzájemná integrace zdravých tanečníků a tanečníků se zdravotním znevýhodněním a bourání 

bariér mezi nimi; 

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

ź 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 komunikaci, 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 vnímání diváka. Jde nám také o změnu pohledu společnosti na toto 

taneční odvětví, která s sebou nese respektování odlišností a bourání pomyslných bariér.

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

handicap. Každým rokem uvádíme minimálně jednu autorskou premiéru a účastníme se akcí a festivalů po 

celé ČR. 

Tanec nezná handicap

poslání
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Organizační struktura

Statutární orgán - předsedkyně pobočného spolku 

Kateřina Hanzlíková, předsedkyně pobočného spolku a 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, vedla terapeutické skupiny seniorů a psychiatrických klientek.

Výbor pobočného spolku: Kateřina Hanzlíková, Jitka Mozorová, Marek Bula/Karolína Balcárková

Členská schůze: Kateřina Hanzlíková, Jitka Mozorová, Petra Wagnerová, Dominika Miková, Janka Andorová, 

Zilda Barthes, Jan Ondruch, Lucie Flussová, Eliška Kučerová, Marek Bula, Karolína Balcárková

Činnost spolku Proty boty v roce 2019: 

ź pravidelné kurzy a tréninky v Divadle Barka

ź víkendová soustředění 

ź nastudování celovečerního představení Do sebe 

ź vytvoření a reprízování interaktivní taneční pohádky pro děti Slon a mravenec 

ź vytvoření a prezentování kratších tanečních choreografií

ź Tanec na přidanou – benefiční večer v Divadle Barka 

ź vystoupení na plesích, uměleckých festivalech a dalších akcích 

ź workshopy pro tanečníky skupiny Proty boty a veřejnost

ź prohlubování vztahů s integrovanými skupinami v ČR a zahraničí

ź posílení managementu a fundraisingu

struktura

činnost
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Pravidelné kurzy a tréninky v Divadle Barka

15:00-16:00

individuální tréninky pro tanečníky s handicapem

V roce 2019 navštěvovali individuální tréninky 2 tanečníci s handicapem. Individuální tréninky byly zaměřeny 

na rozvoj pohybových možností podle individuálních potřeb tanečníků.

16:10-16:55

kroužek kreativního pohybu pro rodiče a děti s handicapem i bez

Naším cílem na rok 2019 byla propagace dětského integrovaného tance. Pravidelné hodiny integrovaného 

tance pro děti jsme přejmenovali na “Kreativní pohyb pro děti s handicapem i bez”. Kroužek kreativního 

pohybu v roce 2019 navštěvovaly tři děti se znevýhodněním (Downův syndrom, autismus, dětská mozková 

obrna) a 7 dětí bez znevýhodnění. Protože o kroužek projevili zájem rodiče mladších dětí a děti s handicapem 

potřebovaly asistující doprovod, přizvali jsme k aktivní účasti rodiče dětí.

Od ledna do června jsme dopřáli dětským tanečníkům hudebního korepetitora (Jakub Rajtmajer). 

Z finančních důvodů jsme nakonec spolupráci s korepetitorem ukončili, avšak věříme, že se k této spolupráci 

opět vrátíme, neboť děti s handicapem na živý hudební doprovod velmi dobře reagovaly a byl přínosem 

pro rozvoj jejich hudebního a rytmického cítění.

 

17:00-18:00

kurz integrovaného tance

Pravidelný kurz integrovaného tance navštěvovali v roce 2019 2 tanečníci s handicapem a 6 tanečníků 

bez handicapu.

18:00-19:00

příprava představení Do sebe

Víkendová soustředění

V roce 2019 proběhlo deset 1-2 denních soustředění o víkendech nebo svátcích. Soustředění byla zaměřená 

na tvorbu představení Do sebe a pohádky Slon a mravenec. 

5



Slon a mravenec
taneční pohádka pro děti 

premiéra 19. 5. 2019, Divadlo Barka

choreografie: Kateřina Hanzlíková

hrají: Dominika Miková, Petra Wagnerová, Jitka Mozorová, Eva Rohleder

hudba a texty písní: Eva Rohleder

scénografie:  Eva Mesarč Jasičová

Taneční pohádka Slon a mravenec volně adaptuje stejnojmennou knihu pro děti od známé české 

spisovatelky a výtvarnice Daisy Mrázkové. Hlavním tématem a posláním pohádky je přijímání odlišností. 

Pohádka je určena pro děti od 3 do 8 let a je interaktivní (děti sedí přímo na jevišti, kde se děj pohádky 

odehrává, a během představení jsou vyzývány ke společnému tanci spolu s hlavními představiteli). 

Představitelkou jedné z tanečních rolí je i tanečnice se znevýhodněním.

Každý jsme jinačí.

Pokud však někoho máme rádi doopravdy, 

tak se vším, co k němu patří...

Příběh o velkém přátelství a odvaze 

malinkého mravence, 

velkého slona a milující veverky.

K pohádce Slon a mravenec vyšlo v září stejnojmenné hudební CD, které spolufinancovali hudebnice Eva 

Rohleder a její muž Tomáš Rohleder.  Křest CD proběhl 22. 9. v klubu Leitnerka v Brně. 

Představení hodnotíme jako velmi úspěšné. Bylo uvedeno na festivalech a různých dalších akcích. 

Uvádíme ho také pro školy a školky. Během roku 2019 představení shlédlo zhruba 500 dětských diváků. Z 

finančního hlediska je nevýhodou, že je představení koncipováno pro menší počet dětí, aby byla zajištěna 

jeho interaktivita. Rozhodli jsme se, že pro nás má však větší hodnotu, když mohou být děti přímo fyzicky 

vtaženy do příběhu. 

K pohádce byl uveden rozhovor s choreografkou Kateřinou Hanzlíkovou na rádiové stanici Proglas. 

Vyšlo také několik hudebních recenzí.

představení
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Do sebe 
představení pro dospělé

premiéra 10. 12. 2019, Divadlo Barka

choreografie: Kateřina Hanzlíková

tančí: Dominika Miková, Petra Wagnerová, Zilda Barthes,

Marek Bula, Janka Andorová/Eliška Kučerová,

Lucie Flussová

hudba: Dorota Barová

Představení, ve kterém tančí šest dospělých tanečníků, z toho jedna tanečnice se znevýhodněním.

Tématem je hledání vnitřní svobody. 

Kým jsme doopravdy? Víme to? Někdy je potřeba pro odpovědi sestoupit do hlubin. Do hlubin našeho 

nitra. Zastavit na každém schodu, rozsvítit, vyvětrat, zamést a pokračovat dál…

Stále dál po spirále našeho točitého schodiště. A možná pak dostaneme odpověď…možná…

Představení se podařilo zrealizovat. Bohužel však nedošlo k jeho reprízování, neboť premiéra musela být 

posunuta z důvodu náhlého odjezdu do zahraničí jedné z hlavních tanečnic. Při velkém vytížení Divadla 

Barky se pak podařilo premiéru uskutečnit až v termínu plánované reprízy. Přesun termínu měl vliv také 

na plánovaný živý výstup hudebnice Doroty Barové. Ta již v termínu premiéry nemohla vystoupit, proto byla 

využita její hudba jen v reprodukované podobě. Reprízy představení plánujeme uvést v roce 2020.

Kdo jsem já, kdo jsi ty
 kratší choreografie

Choreografie vznikla na téma hledání vnitřní svobody a byla vytvořena pro krajskou postupovou přehlídku 

scénického tance mládeže a dospělých, které se Proty boty zúčastnily 12. 5. v Praze. 

Choreografkou je Jitka Mozorová.

  Oproti původnímu plánu se nám nepodařilo vystoupit

z provozních a finančních důvodů na festivalech v Boskovicích a Mezi ploty v Praze.

Vystoupili jsme však na StodolaFestu a navázali jsme novou spolupráci s brněnskými organizacemi

jako je Liga vozíčkářů, Domov pro mne, Paracentrum Fénix nebo Mendelova univerzita a další.

Vystoupili jsme také na zahájení Evropských dnů mládeže - na prestižní akci Nadace Emil Open. 

Celkově naše představení na všech navštívených akcích

(v Brně, Jihomoravském kraji, České republice a Vídni) vidělo zhruba 3000 diváků.
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Workshopy pro tanečníky skupiny Proty boty a veřejnost

V roce 2019 jsme uskutečnili 2 jednodenní workshopy s externími lektorkami, které byly otevřené lidem se 

znevýhodněním i bez znevýhodnění z široké veřejnosti. V rámci vzdělávání lektorů a tanečníků proběhly dva 

workshopy pouze pro členy a lektorky skupiny Proty boty. Jeden pod vedením Aleny Dittrichové, druhý vedla 

lektorka Roberta Štěpánková. Tanečníci a lektoři Proty boty se také zúčastnili workshopů taneční přehlídky 

Tancesse v Brně. Všechny tyto workshopy hodnotili tanečníci i lektoři velmi kladně a také jako přínos pro 

jejich další práci.

Prohlubování vztahů s integrovanými skupinami v ČR a zahraničí

Jako každý rok Proty boty vycestovali do Vídně, kde se setkali s tamní inkluzivní skupinou Ich bin o.k. a také se 

skupinou Bílá holubice z Ostravy. Vyměnili si navzájem své zkušenosti při společných workshopech a 

přednáškách a vytvořili společné představení, které prezentovali na závěrečném večírku skupiny Ich bin o.k. 

na pobřeží Dunaje. Vzájemné vztahy jsme prohloubili i s inkluzivní taneční skupinou SEtkání, která vystoupila 

jako host na benefičním večeru Tanec na přidanou v brněnském Divadle Barka. 

Posílení managementu a fundraisingu spolku Proty boty

V roce 2019 jsme se věnovali posílení managementu (vypracovaní SWOT analýzy) a fundraisingu.

Skupinu též podpořili lidé z řad dobrovolníků (fotografové, techničtí pracovníci, asistenti produkce aj.)

workshopy

Realizované akce a vystoupení

Datum  Akce       Kde

26.-27. 1.  Workshop - Roberta Štěpánková   Divadlo Barka Brno

17. 2.   soustředění Slon a mravenec   Brno

23.-24. 2.  Workshop - Alena Dittrichová   Divadlo Barka Brno

10. 3.   Soustředění Slon a mravenec   Babice nad Svitavou

23.-24. 3.  Celosouborové soustředění    Divadlo Barka Brno

19.-21. 4.  Soustředění Slon a mravenec   Brno

29. 4.   Mezinárodní den tance;    Brno, Moravské náměstí

   představení I still haven´t found

   what I´m looking for (ukázka)       

          

akce
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Datum  Akce       Kde

5. 5.   Soustředění Slon a mravenec   Brno

11. 5.   Vernisáž výstavy Olbrama Zoubka   MU Lékařská fakulta, Brno

   Paracentrum Fénix; představení

   I still haven´t found what I´m looking for  

12. 5.   Přehlídka scénického tance;    Praha, Salesiánské divadlo

   choreografie Kdo jsem já, kdo jsi ty

18. 5.   Generální zkouška Slon a mravenec  Divadlo Barka Brno

19. 5.   Premiéra Slon a mravenec    Divadlo Barka Brno

1.-2. 6.   Festival Tancesse     Brno

3. 6.   Repriza Slon a mravenec    Babice nad Svitavou

8. 6.   StodolaFest; Slon a mravenec   Nedvědice

12. 6.   Zahájení Evropských her    Brno

   handicapované mládeže;

   představení Však já se do toho vpravím  

14.-15. 6.  Workshopy a představení s Ich bin o.k.  Vídeň

22. 6.   Sibiř - Den otevřených dveří;   Brno - Husovice

   představení I still haven´t found

   what I´m looking for (ukázka)

25. 6.    Repríza Slon a mravenec    Divadlo Barka Brno

   pro waldorfskou ZŠ     

20.-21. 8.  Soustředění Proty boty (Do sebe)   Divadlo Barka Brno

22. 8.   Quijotova šedesátka; Slon a mravenec  Lipnice nad Sázavou

22. 9.    Křest CD Slon a mravenec    Klub Leitnerka Brno

24. 9.   Repríza Slon a mravenec pro LmŠ   Divadlo Barka Brno

27. 9.   Noc vědců; představení Na hranici   MENDELu Brno

4. 10.   Narozeniny Domov pro mne; představení  Impact HUB Brno

   I still haven´t found what I´m looking for  

5.-6. 10.  Soustředění Proty boty (Do sebe)   Káznice Brno

15. 10.   Festival integrované tvorby FestIN;   Divadlo Barka Brno

   Slon a mravenec     

2.-3. 11.   Soustředění Proty boty (Do sebe)   Divadlo Barka Brno

16. 11.   Benepink Ligy vozíčkářů;

   představení Na hranici    X Arena Brno-Slatina

3. 12.   Soustředění Proty boty (Do sebe)   Divadlo Barka Brno

9. 12.   Soustředění Proty boty (Do sebe)   Divadlo Barka Brno

10. 12.    Tanec na přidanou - benefiční večer Proty boty; Divadlo Barka Brno

   premiéra Do sebe
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Na činnosti spolku se v roce 2019 podíleli: lidé

Vedení spolku 

Kateřina Hanzlíková, Jitka Mozorová, Marek 

Bula/Karolína Balcárková

Režie, choreografie

Kateřina Hanzlíková

Lektorské vedení tréninků

Kateřina Hanzlíková, Jitka Mozorová

                                     

Světelný design

Jitka Sedláková, Josef Fiala 

Kostýmní výtvarnice

Jindra Rychlá 

Produkce, fundraising 

Karolína Balcárková 

PR

Jaroslava Šimáková/Kateřina Hanzlíková

Tanečníci

Marek Bula, Dominika Miková, Janka Andorová, 

Eliška Kučerová, Jitka Mozorová, Zilda Barthes, 

Jan Ondruch, Petra Wagnerová, Dan Rampáček,

Lucie Flussová

Technik

Milan Vrána

Zvukař 

Aleš Konečný

Externí umělecká spolupráce

Eva Rohleder (hudba), Dorota Barová (hudba), Hana 

Němečková (fotografie), Jan Mikolášek (fotografie), 

Kateřina Rusňáková (fotografie), Eva Mesarč 

Jasičová (scénografie)
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hospodaření

Příjmy

Převod z roku 2018                                3 803 Kč                        

Dotace statutárního města Brna                   70 000Kč                 

Dotace MČ Brno – Královo Pole                       25 000 Kč 

Dotace Ministerstvo kultury                           30 000 Kč

Dotace Jihomoravský kraj                                89 000 Kč

Dary nadací a jednotlivců             30 405 Kč

Členské příspěvky                                                 10 200 Kč                                                                                  

Vstupné, odměny za vystoupení              33 300 Kč

Kurzovné                10 000 Kč 

Pronájem baletizolu                                     1 000 Kč

Příjmy celkem                                                    298 905 Kč 

Výdaje

Nájemné, pronájem prostor                            60 400 Kč                                                  

Materiál                                                                     15 000 Kč

Propagace - grafické práce                                 3 500 Kč

Cestovné                                                                      7 693 Kč

Autorské honoráře                    48 320 Kč                    

Osobní náklady DPP                                        84 000 Kč

Vydání hudebního CD                38 301 Kč

Lektorné (externí lektorky)              10 500 Kč

Šití kostýmů     1 785 Kč

Ostatní výdaje                       12 501 Kč

Výdaje celkem                                                   282 000 Kč 

Hospodářská zpráva za rok 2019
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 Činnost skupiny Proty boty se v roce 2019 uskutečňuje za podpory statutárního města Brna a 

Jihomoravského kraje.

Děkujeme také  Ministerstvu kultury za dotaci na projekt DO SEBE a Městské části Brno-Královo Pole a 

Nadaci umění pro zdraví za dotaci/dar na projekt SLON A MRAVENEC.  

Dále děkujeme: 

ź Divadlu Barka, jm. Zdence Vlachovské za poskytování zázemí pro činnost integrované skupiny a Josefu 

Fialovi za technickou pomoc

ź divákům a přátelům za jejich přízeň, hodnocení a účast na našich akcích

ź paní Evě Buchtové za zpracování účetní závěrky a vystavování faktur

poděkování


