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Organizační 
struktura

Statutární orgán - výbor pobočného spolku 

Kateřina Hanzlíková  
předsedkyně pobočného spolku 

Působí jako umělecká vedoucí Proty boty, režisérka, choreografka, 
pedagožka a tanečnice. Absolventka čtyřletého psychoterapeutické-
ho 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. 

Jitka Mozorová 
místopředsedkyně  
pobočného spolku 

Dominika Miková 
členka výboru  
pobočného spolku  

Členská schůze: Kateřina Hanzlíková, Jitka Mozorová, Marek Bula,  
Petra Wagnerová, Dominika Miková, Janka Andorová, Zilda Barthes,  
Lucie Flussová, Eliška Kučerová 

Účel pobočného spolku 
•  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 bou-
rání 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

„Rok 2020 byl pro Proty boty, stejně tak jako pro řadu dalších neziskových organizací, jednou 
obrovskou výzvou. Téměř všechny plány, které jsme si v tomto roce stanovily, musely být zrušeny 
či pozměněny. Mnoho plánovaných představení bylo zrušeno. Lekce a workshopy pozastaveny. 
Naše aktivity jsou přímo založeny na setkávání se s druhými lidmi, kdy se jeden inspirujeme od 
druhého. Toto vše najednou ze dne na den nebylo možné. Největší výzvou pro nás tedy bylo na-
směrovat naši kreativitu k hledání alternativ, jak naši uměleckou tvorbu a vzdělávání nabídnout 
veřejnosti jinou cestou než při setkání naživo. Věnovali jsme se také více organizaci jako takové, 
přijali do týmu další lidi, kteří jsou velkou pomocí. Díky všem změnám jsme se také hodně dozvě-
děli o našich možnostech a limitech. Věřím, že toto nelehké období jsme nakonec dokázali využít 
pozitivně pro budoucí směřování celé organizace.“

Kateřina Hanzlíková, předsedkyně pobočného spolku

Jsme nezisková organizace, která propojuje 
lidi s jakýmkoliv typem handicapu a bez. Fun-
gujeme jako pobočný spolek souboru Cyrano-
vy boty, který byl založen v roce 2001.

Věnujeme se integrovanému tanečnímu diva-
dlu a vzdělávání v oblasti integrovaného tance. 
Naším prvotním cílem je tvorba představení. 
Při tvorbě přihlížíme ke specifičnosti každé-
ho tanečníka a pracujeme s jeho individuální 
osobností. V oblasti vzdělávání využíváme 
technik současného tance, znalostí z anatomie 
pohybu, ale i možností, které nabízí taneční 
terapie. 

Integrovaný tanec chápeme nejen jako sociál-
ní projekt, ale jako plnohodnotnou uměleckou 
formu, která předpokládá u diváka změnu 
v estetickém vnímání. Jde nám také o změnu 
pohledu společnosti na toto taneční odvětví, 
která s sebou nese respektování odlišností 

a bourání pomyslných bariér. 

Spolupracujeme s bezbariérovým Divadlem 
Barka a s Ligou vozíčkářů. Každým rokem uvá-
díme jednu autorskou premiéru a účastníme 
se akcí a festivalů po celé ČR a v zahraničí.
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tančit a hýbat se  
může každý bez rozdílu
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Činnost spolku
Pobočný spolek Proty boty realizoval v roce 2020 činnost kulturní,  
osvětovou a sociálně-terapeutickou.

Na činnosti spolku se v roce 2020 podíleli: 

Vedení spolku Jitka Mozorová

Vedení taneční skupiny Kateřina Hanzlíková

Režie, choreografie Kateřina Hanzlíková

Lektorské vedení tréninků Kateřina Hanzlíková, Jitka Mozorová

Produkce  Monika Fischerová, Věra Pospíšilová, Lucie Flussová

PR a marketing Kateřina Hanzlíková, Martina Bugárová, Lucie Flussová  

Technické zajištění Josef Fiala, Michal Krasko, Zdeněk Vraný, Aleš Konečný, 
Milan Vrána, Antonín Šmarda 

Tanečníci
Marek Bula, Dominika Miková, Janka Andorová,  
Eliška Kučerová, Jitka Mozorová, Zilda Barthes,  
Petra Wagnerová, Tomáš Král 

Externí umělecká spolupráce Eva Rohleder (hudba), Martin Vyhnal (fotografie, video), 
Milan Fujda (fotografie), Jan Mikolášek (fotografie) 
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Kulturní činnost
Reprízy tanečního představení Slon a mravenec
(premiéra: 19. 5. 2019, Divadlo Barka)

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.

Taneční pohádka Slon a mravenec volně adap-
tuje stejnojmennou knihu pro děti od známé 
české spisovatelky a výtvarnice Daisy Mrázko-
vé. 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 několikrát vyzvány ke společnému tanci 
s hlavními představiteli). Představitelkou jedné 
z tanečních rolí je i tanečnice se znevýhod-
něním.

V roce 2020 jsme z plánovaných 4 repríz před-
stavení Slon a mravenec uskutečnili 2 reprízy 
v Divadle Barka v Brně.



6

Reprízy tanečního představení Do sebe
(premiéra 10. 12. 2019, Divadlo Barka)

Představení, ve kterém tančí šest dospělých ta-
nečníků, z toho jedna tanečnice se znevýhod-
něním. Tématem je hledání vnitřní svobody.

V dubnu roku 2020 bylo v plánu odehrát reprí-
zu představení Do sebe. Z důvodů vyhlášení 
karantény bylo toto představení zrušeno.

Reprízu jsme nakonec uskutečnili až v září 
a vzhledem k ochraně našich tanečníků a jejich 
blízkých, jsem ji uzavřeli veřejnosti. Byl však 

pořízen záznam celého tohoto představení, 
který mohou diváci zhlédnout za dobrovol-
ný příspěvek na dárcovské platformě Donio:  
https://www.donio.cz/ProtyBoty. 
Plánovaná říjnová repríza na festivalu inte-
grované tvorby FESTiN v Divadle Barka v Brně 
musela být také zrušena, stejně tak prosincové 
promítání představení na našem benefičním 
večeru s názvem Tanec na přidanou.

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… 
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Projekt Kolotoč 
Projekt Kolotoč je série repríz interaktivního 
představení Slon a mravenec pro mateřské a 
základní školy. Školy měly možnost za námi 
buď přijet do našeho domovského Divadla 
Barka, anebo si objednat naše představení do 
svých vlastních prostor.

V roce 2020 jsme odehráli celkem 6 před-
stavení pro mateřské školy, další plánovaná 
představení byla z důvodu jarní a podzimní 
karantény zrušena.

V rámci projektu Kolotoč byly vytvořeny hravé úkoly  
pro děti s motivy zvířátek účinkujících v představení  

Slon a mravenec. Hravé úkoly je možné si stáhnout na webových 
stránkách spolku www.protyboty.cz.

Projekt V těle doma
V rámci tohoto projektu probíhaly roce 2020 tanečně-pohybové lekce pro 2 tanečníky s han-
dicapem, vždy jednou týdně, každé úterý od 15 do 16h. v Divadle Barka v Brně. Výstupem 
projektu bylo zpracování pohybového profilu tanečníků, evaluace jejich pohybových možností 
a stanovení cílů pro další rozvoj pohybových a tanečních dovedností. 

V době jarní a podzimní karantény jsme hledali alternativní způsob, jak v lekcích pokračovat 
a využívali jsme online výuku prostřednictvím aplikace Skype nebo Zoom.
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Hodiny integrovaného tance pro zájemce  
s handicapem i bez

Pravidelné hodiny integrovaného tance pro zájemce s handicapem i bez probíhaly každé 
úterý od 17 do 19h. v Divadle Barka v Brně. V období jarní karantény byly hodiny pozastaveny 
a nahrazeny online lekcemi, které připravovaly lektorky v domácím prostředí. Jsou dostupné 
široké veřejnosti na našem youtube kanále zde: 

https://www.youtube.com/channel/UCMDwbtfbVN3F2XRcaXJxvmA?view_as=subscri-
ber
Od září 2020 jsme hodinu nabízeli jako Kurz kreativního tance pro zájemce s handicapem i bez. 
Tento kurz slouží jako přípravná platforma pro vstup do integrované taneční skupiny Proty boty. 
V době podzimní karantény probíhaly lekce živě online formou prostřednictvím aplikace Zoom. 

Taneční workshopy pro lidi 
s handicapem i bez
V roce 2020 jsme pokračovali v seznamování veřejnos-
ti s integrovaným tancem prostřednictvím tanečních 
workshopů. V únoru proběhla otevřená lekce integro-
vaného tance v Divadle Barka, v květnu byla z důvodu 
karantény zrušena a 22. 9. proběhla další otevřená lekce 
v rámci Brněnských dnů pro zdraví.
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Propagační kampaň Tanec nezná handicap

Další aktivitou této propagační kampaně 
bylo vytvoření série tří krátkých videospotů 
s názvem Tanec nezná handicap, které veřej-
nosti přibližují přínosy integrovaného tance 
očima handicapované tanečnice skupiny 
Proty boty Dominiky Mikové. Tanečnice zde 
sděluje, jak jí tanec mění život, zlepšuje její 
zdravotní stav a jak si prostřednictvím tance 
plní svůj sen. Videospoty jsou ke zhlédnutí 
na youtube kanálu Proty boty: https://www.

youtube.com/watch?v=xRrgX0R-7Nk.

Prostřednictvím kampaně Tanec nezná handi-
cap jsme v roce 2020 propagovali myšlenku, 
že tančit může každý bez ohledu na to, jak 
moc a nebo málo se může hýbat. V rámci této 
kampaně jsme v srpnu uskutečnili propagační 
akci Proty boty tančí v ulicích, která probíha-
la pod širým nebem na Moravském náměstí 
v Brně. Součástí programu byl také workshop 
integrovaného tance pro děti a rodiče a ukázka 
z představení Do sebe. 

K propagačním účelům jsme na tuto akci poří-
dili také informační roll up bunner o aktivitách 
spolku Proty boty.
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Soustředění taneční skupiny Proty boty
V roce 2020 se uskutečnila 2 víkendová soustředění a jedno letní čtyřdenní soustředění, na 
podzim proběhla 2 soustředění online formou.

Účast na festivalech v ČR a zahraničí
V roce 2020 jsme se kvůli vyhlášené pandemii nemohli zúčastnit dvou mezinárodních festivalů 
a soutěží (festival Vibe ve Vídni a festival Inclusive Dance v Moskvě). Z důvodu rušení festivalů 
jsme se zúčastnili pouze srpnového festivalu Quijotova šedesátka v Lipnici nad Sázavou a v pro-
sinci jsme prezentovali naši činnost na online akci Inclusive Dance World Vision.

Vystoupení  
na dalších akcích
Podobně jako minulý rok, vystou-
pila v roce 2020 taneční skupina 
Proty boty i na dalších akcích, jako 
je ples SK Kontakt Brno a závěrečný 
ceremoniál Evropských her handi-
capované mládeže Emil Open. Řada 
dalších akcí, kterých jsme se měli 
zúčastnit, byla z důvodu pandemie 
Covid-19 zrušena.

V roce 2020 zhlédlo představení taneční skupiny  
Proty boty i navzdory nepříznivé situaci  

přibližně 1600 diváků.

OSVĚTOVÁ ČINNOST
V rámci osvětové činnosti se jako nezisková organizace snažíme šířit povědomí o integrovaném 
tanci mezi širokou diváckou i odbornou veřejnost. V roce 2020 jsme vystoupili s prezentacemi 
o naší činnosti na konferenci divadelního pohybu a tance s názvem Vývar v brněnském Buran-
teatru, dále jsme byli pozváni na konferenci Art Brut v rámci workshopu Art Brut do brněnské 
Moravské galerie a svou činnost jsme představili také na online akci Inclusive Dance World 
Vision, kde se prezentovaly taneční soubory z celého světa, které se zabývají inkluzí v tanci.



11

SOCIÁLNĚ- 
TERAPEUTICKÁ ČINNOST
Sociálně-terapeutická činnost zahrnovala taneční aktivity pro rodiče a děti v rámci projektu 
Integrace je legrace. 

Integrace je legrace
Cílem projektu Integrace je legrace bylo umož-
nit rodinám s dětmi s handicapem plnohod-
notně se zapojit do zájmové činnosti.

V roce 2020 probíhal v rámci projektu Inte-
grace je legrace Taneční kroužek pro rodiče 
s dětmi od 3 let s handicapem i bez v Divadle 
Barka v Brně, každé úterý od 16.10 do 16.55h. 

Kroužek byl otevřen pro děti s jakýmkoliv 
typem handicapu i pro děti bez handicapu. 
Všem dětem bez rozdílu prostřednictvím tan-
ce a pohybu jsme se snažili naplňovat jejich 
přirozenou touhu hrát si a učit se a touhu po 
sebevyjádření. Děti bez handicapu si mohly 
vyzkoušet a zažít, že odlišnost je normální a že 
není třeba se jí bát nebo vyhýbat. Program byl 
připraven pro děti s rodiči nebo jiným asistují-
cím doprovodem.

V období karantény (od březen do května 
tohoto roku) jsme činnost nepřerušili a pro 
rodiče dětí jsme natočili 7 videolekcí, které 
jsou ke zhlédnutí na našem youtube kanálu: 
https://www.youtube.com/playlist?list=PL-
1BQuauUWNM24vMyAJvXHOxXchlQ39KqI
Od září 2020 jsme projekt rozšířili o kroužek 
s názvem V kontaktu - pohybové a kontaktní 
hry pro rodiče a děti do 3 let s handicapem 
i bez. Kroužek probíhal každý pátek od 10 do 
10.45h. v centru Kmen v Brně. 

V období podzimní karantény se oba kroužky 
uskutečňovaly živě online prostřednictvím 
aplikace Zoom.
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Realizované akce
Datum Realizované akce a vystoupení Místo

25. ledna ples SK Kontakt bB Brno

1.-2. února soustředění Tasovice

4. února otevřená hodina pro veřejnost Divadlo Barka Brno

26. února Kolotoč - Slon a mravenec pro MŠ LMŠ Divočina Brno-Líšeň

5. března Kolotoč - Slon a mravenec pro MŠ Divadlo Barka Brno

8. března repríza Slon a mravenec Divadlo Barka Brno

12. března příspěvek na konferenci Vývar - konference 
divadelního pohybu a tance

Buranteatr Brno

7.-8. srpna festival Quijotova 60 Lipnice nad Sázavou

26. srpna Proty boty tančí v ulicích Moravské náměstí Brno

24.-28. srpna letní soustředění Divadlo Barka Brno

9. září příspěvek na konferenci Art Brut v rámci 
workshopu Art Brut

Moravská galerie Brno

18. září Závěrečný ceremoniál Evropských her 
handicapované mládeže Emil Open; úryvek z 
představení Do sebe

VÚT Brno

20. září soustředění Pomezí Brno

21. září repríza Do sebe - video záznam Divadlo Barka Brno

22. září Brněnské dny pro zdraví - workshop Tanec 
nezná handicap pro zájemce s handicapem 
i bez

Divadlo Barka Brno

22. září Brněnské dny pro zdraví - workshop Integrace 
je legrace pro rodiče s dětmi s handicapem 
i bez

Divadlo Barka Brno

1. října Slon a mravenec Třebíč

7. října Kolotoč - Slon a mravenec pro MŠ MŠ Brno-Chrlice

11. října repríza Slon a mravenec Divadlo Barka Brno

31. října - 1. listopadu soustředění - online forma online

28.-29. listopadu soustředění - online forma online

1. prosince Inclusive Dance World Vision - online prezen-
tace

online
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Zrušené akce
Datum Akce Kde

březen - červen 12 představení Slon a mravenec pro MŠ Divadlo Barka Brno

6.-9. dubna festival Vibe Vídeň

20. dubna repríza Do sebe Divadlo Barka Brno

26. dubna Mezinárodní den tance Brno

26. května otevřená hodina pro veřejnost Divadlo Barka Brno

31. května repríza Slon a mravenec Divadlo Barka Brno

květen otevřená hodina pro veřejnost Divadlo Barka Brno

květen setkání inkluzivních skupin Ostrava

26.-28. června setkání inkluzivních skupin Vídeň

říjen festival Inclusive dance Moskva

14. října Kolotoč - Slon a mravenec pro MŠ Divadlo Barka Brno

20. října repríza Do sebe - FESTiN Divadlo Barka Brno

3. listopadu Kolotoč - Slon a mravenec pro MŠ Divadlo Barka Brno

4. listopadu Kolotoč - Slon a mravenec pro MŠ Divadlo Barka Brno

8. listopadu repríza Slon a mravenec Divadlo Barka Brno

11. listopadu Kolotoč - Slon a mravenec pro MŠ MŠ Sluníčko Brno

19. listopadu benefiční večer Tanec na přidanou - repríza Do sebe Divadlo Barka Brno

25. listopadu Kolotoč - Slon a mravenec pro MŠ MŠ Vedlejší Brno
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Hospodářská zpráva  

Příjmy
Dotace Statutárního města 
Brna - odbor kultury

 275 000 Kč

Dotace MČ Brno – Královo 
Pole

 30 000 Kč 

Dotace Ministerstvo kultury 
projekt Kolotoč

 60 000 Kč

Dotace Ministerstvo kultury 
projekt V těle doma

16 000 Kč

Dotace Statutárního města 
Brna - odbor sociální péče

30 000 Kč

Dary 11 020 Kč

Členské příspěvky 4 300 Kč

Vlastní příjmy (vstupné,  
kurzovné, odměny za vystou-
pení apod.)

99 335 Kč

Ostatní 301 Kč

Průběžné položky 18 393 Kč

Příjmy celkem 544 349 Kč

Výdaje
Pronájem prostor  25 600 Kč

Materiál 46 525 Kč

Dlouhodobý nehmotný a 
hmotný majetek

23 041 Kč

Služby  56 278 Kč

Cestovné 603 Kč

Autorské honoráře a lektorné 87 640 Kč

Mzdy 205 705 Kč

Pojistné za zaměstnance a 
zaměstnavatele

32 344 Kč

Ostatní osobní výdaje 189 Kč

Ostatní výdaje 30 737 Kč 

Průběžné položky 18 393 Kč

Kurzové rozdíly 51 Kč 

Výdaje celkem  527 106 Kč

Rozdíl příjmů a výdajů 17 243 Kč
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Realizace dětí z MŠ Brno-Chrlice v rámci projektu Kolotoč.



Dále děkujeme: 

Divadlu Barka, jm. Zdence Vlachovské, za poskytování zázemí pro naši činnost a dále pak 
Josefu Fialovi za technickou pomoc,

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

Poděkování
Děkujeme Statutárnímu městu Brnu, Ministerstvu kultury a Městské části  

Brno-Královo Pole, díky jejichž finanční pomoci jsme mohli v roce 2020 uskutečňovat 
kulturní a sociálně-terapeutickou činnost.


