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ÚVOD
Občanské sdružení Sklep Sobě
Sídlo: Jasná I. 1181/6, Praha 4, Braník 147 00
IČO: 68379161
DIČ: CZ68379161
Číslo bankovního účtu: 131400856/0300
Telefon: 244 468 179
E‐mail: dobeska@divadlodobeska.cz
Občanské sdružení Sklep sobě vzniklo 11.6.1998
Občanské sdružení Sklep Sobě spravuje budovu divadla Dobeška, kterou má v pronájmu od
MČ Praha 4. a tím poskytuje služby v oblasti kultury a volného času obyvatelům Prahy. Vznikl
tak multikulturní stánek, který pořádá a nabízí divadelní představení pro děti a dospělé,
filmové projekce, koncerty vážné, ale i soudobé hudby mnoha žánrů. Sál divadla je dále
využíván pro jednotlivé přednášky a přednáškové cykly, doplněné videoprojekcí.
V neposlední řadě je nutné zmínit, že se na Dobešce pořádají různé tvůrčí dílny, poskytuje
zázemí pro zkoušení hudebních těles či divadel malých forem. Prostory se také nabízejí pro
komerční využití firmám nebo nekomerční akce různých škol.
Od roku 2006 má o.s. Sklep Sobě v pronájmu od HMP sousední budovu Studia Dobeška (Nad
Lomem 1770, Praha 4, 147 00), které nabízí rozmanité kurzy a aktivity pro trávení volného
času. Jak děti, tak mládež zde mohou nalézt buď pravidelné kurzy pohybové, dramatické,
hudební, výtvarné, keramické či jinak kreativní nebo i víkendové jednorázové dílny či
workshopy. Dále se pořádají kurzy pro rodiče s dětmi, pro dospělé i seniory.

ORGÁNY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ SKLEP SOBĚ
Orgány sdružení jsou:
a/schůze sdružení
b/jednatel sdružení – Ing. Jiří Burda

c/tajemník sdružení – Andrea Schinková
členové sdružení – Andrea Schinková, členové souboru Divadla Sklep

ČINNOST OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ SKLEP SOBĚ V ROCE 2011

A/ Divadlo Dobeška
1/ Divadelní představení
Divadlo Dobeška je domovskou scénou Divadla Sklep, které v průběhu roku 2011 hrálo
v průměru 3 představení měsíčně (Besídka 2011, Výběr z Besídek a Mlýny). Pravidelně
v Divadle Dobeška vystupovalo Divadlo Rity Jasinské, které má v repertoáru zejména klasické
hry známých autorů minulosti.
Pokračovala spolupráce s HBO, která zde uváděla představení Na Stojáka.
Vystupoval u nás soubor z Brna s představením Komediomat (Comedy Expres).
Prostor zde stále má Základní umělecká škola a dramaturgické kroužky a konzervatoř
Jaroslava Ježka
2/ Pohádky pro děti
Dětská představení se konaly v průměru 3x až 4x do měsíce v období od října do dubna. Mezi
účinkujícími byla divadla Divadélko Romaneto, Marka Míková, Elf, Pohádková rezervace, Fígl,
Mimotaurus, Pohádková rezervace, aj.
V roce 2011 proběhly také koncerty pro děti ‐ Písničky z Kouzelné školky s Magdalénou
Reifovou a Petrem Vackem.
Pokračují stále představení při příležitosti tradic či svátků jako je Masopust, Dětský den,
Slunovrat, Drakiáda, Lampionový průvod a Mikuláš.
3/Filmová projekce
Filmové projekce se konaly v průměru 3x až 4x do měsíce a to již tradičně ve středu. Kino na
Dobešce je zaměřeno na mapování současných trendů a zásadních děl kinematografie
domácí, ale i zahraniční.
Z českých snímků byly uvedeny: Muži v naději, Alois Nebel, Když kámen promluví,
Odcházení, Lidice aj.
Ze zahraničních byly uvedeny např.: Půlnoc v Paříži, Drive, Jana Eyrová, Banksy, Králova řeč,
Strom života aj..
V lednu také proběhl 2. Ročník festivalu antropologických filmů – Antropofest.
Své diváky si nachází sobotní promítání filmů pro děti, které proběhlo 1x do měsíce, vždy v
sobotu. Byly uvedeny snímky: Šmoulové, Fimfárum 3, Na vlásku, Já padouch, Shrek 3 aj.
4/ Koncerty
Hudební večery byly pořádány 2‐3x měsíčně a byly věnovány rozličným žánrům. Třikrát za
rok 2011 v Divadle Dobeška vystoupila Radůza. Další umělci, kteří zde vystupovali: Vltava, ,
Monika Načeva a Michal Pavlíček, Iva Bittová, Sylvie Krobová, Ida Kelarová, Mako Mako!, Jiří
Schmitzer, Škampovo kvarteto, Dan Bárta a Illustratosphere, Bezefšeho, Pavel Sedláček a
Cadillac, Petr Nikl a Lakomé Barky, aj.

Pokračuje spolupráce s produkcí Silver‐Rocket, která organizuje vystoupení zahraničních
kapel (Pinback a Paramount Styles, Black Heart Proccesion) a s Konzervatoří Jaroslava Ježka,
která v divadle pořádala absolventské koncerty.
5/ Přednášky
V roce 2011 pokračoval cyklus přednášek o architektuře s Davidem Vávrou a to 1x měsíčně.
Nově jsme uváděli cyklus přednášek o Feng‐šuej.
6/ Výstavy
Každý měsíc proběhla ve foyer Dobešky jedna vernisáž výstavy s hudební nebo divadelní
účastí. Výstavy zde měli tito umělci: Alena Schulz, Markéta Křeček, Jan Bultas, Marioneta
Bagliato, Jan Vrabec, Marie Saudková, Václav Návrat a Šárka Remešová.

B/ Studio Dobeška
V roce 2011 probíhaly ve Studiu Dobeška následující kurzy: výtvarné, keramické, pohybové,
jazykové, dramatické a hudební. Kurzy byly určené jak pro děti, mládež, rodiče s dětmi,
dospělé, tak pro seniory. Dále Studio Dobeška nabízelo různé druhy masáží.
1/ Výtvarné kurzy
Pondělí: Malujeme anglicky‐ dopolední program pro děti od 3 let s Petrou Pětiletou
Přípravka na vysoké školy studijní kresba a malba J. Hilská
Výtvarné kurzy pro studenty, dospělé a seniory s Jitkou Hilskou
Úterý: Výtvarné techniky a ilustrace se Zuzanou Bartovou
Středa: Dopolední výtvarné hrátky s Klárou Marešovou
Výtvarné techniky a animace s Klárou Marešovou
Výtvarné kurzy pro studenty, dospělé a seniory s Jitkou Hilskou
Čtvrtek: Přípravka na střední umělecké školy s M. Čejkovou ‐ studijní kresba a malba
Výtvarný kurz pro dospělé individuální plány s Mirkou Čejkovou
Pátek: Kresba a malba ‐ speciální kurz pro seniory s Jitkou Hilskou
2/ Keramické kurzy
Pondělí: Keramika pro děti s M. Burdovou
Keramika dospělí s M. Burdovou
Úterý: Keramika pro rodiče s dětmi s M. Burdovou
Keramika pro děti s M. Burdovou a s Terezou Rychlou
Speciální kurz vytváření na kruhu, v ruce a glazování s T. Rychlou
Středa: Keramika pro děti s M. Burdovou a M. Čejkovou
Čtvrtek: Keramika pro děti s M. Čejkovou
Keramika pro děti a točení na kruhu s M. Fischerovou
Keramika pro dospělé, točení na kruhu s M. Fischerovou
Pátek Keramika pro rodiče s dětmi od 2 let
3/ Pohybové kurzy
Pondělí: Jóga s Hankou Koníčkovou

Úterý: Hrátky s bubnem s Marií L. Novotnou
Taneční skupina pro školáky s B. Míkovou
Cvičení Pilates s Mgr. A. Rydvalovou
Afro ‐ tance s Marií Lenkou Novotnou
Středa: Pohybová a taneční přípravka pro děti od 3 let s Lucií Plachou
Pohybová a taneční přípravka pro děti od 3 let s Adélou Petákovou
Teakwon‐do děti od 5 let s M. Zámečník
Kurz afrických tanců s M. Forejtovou
Čtvrtek: Hrátky s bubnem s Marií L. Novotnou
Pohybová a taneční přípravka pro děti od 3 let s Mirkou Vavříkovou
Vinyasa Flow Yoga s Hanou Noskovou
Kurz orientálních tanců s H. Staňkovou
Klub mažoretek s Adélou Přenosilovou
Pátek: Cvičení Pilates pro seniory s Mgr. Annou Rydvalovou
Sobota: Jóga s Alenou Zajíčkovou
4/ Jazykové kurzy
Pondělí: Malujeme anglicky s Petrou Pětiletou ‐ Dopolední program pro děti od 3 let
Francouzština pro začátečníky s Kateřinou Cerhovou
Úterý: Malujeme anglicky s Petrou Pětiletou ‐ Dopolední program pro děti od 3 let
Angličtina pro mírně pokročilé, pokročilé s B. Halamovou
Čtvrtek: Španělština pro začátečníky a mírně pokročilé s Lucií Kloučkovou
Francouzština pro začátečníky s Radkou Zítkovou
Pátek: Angličtina pro dospělé ‐ začátečníci
Neděle: Španělština s rodilým mluvčím‐pokročilí
5/ Dramatické kurzy
Pátek: Dramatická výchova ‐ Ljuba Fuchs
6/ Hudební kurzy
Pondělí: Klavír s Kryštofem Suchým
BEZNOT ‐ Pěvecký sbor pro děti se Zuzanou Kropáčovou
Flétna s Lubomírem Maryškou
Úterý: Klavír a hlasová cvičení s Blankou Laurychovou
Hry s hudbou ‐ Kroužek rozvíjení přirozených hudebních schopností pro děti od 3 (5)
let s A. Křepelkovou
Housle s Janou Hrabaňovou
Středa: Klavír s Kryštofem Suchým pro děti od 5 let a dospělé
Voice camp – pro všechny, kdo si chtějí zazpívat
Čtvrtek: Housle s Janou Hrabaňovou
Pátek: Housle s Ondřejem Lébrem
7/ Masáže
zdravotní, relaxační, klasická, reflexní, cranio‐sacrální
8/ Jednorázové dílny a workshopy

Průběžně 1 x měsíc: Pletení košíků z papíru s Hanou Cmíralovou
Únor: Dárkové balení hrnkových květin s výrobou vlastních květináčů s Markétou
Fleischnerovou.
Říjen: Sněhem zavátá dílna na téma Grónsko
Listopad: Adventní víkendové dílny: udělej si svého anděla s Mirkou Čejkovou.

C/ Další pořádané akce v Divadle Dobeška a ve Studiu Dobeška v roce 2011
Rok na Dobešce byl již tradičně zahájen únorovým masopustním průvodem masek
v bezprostředním okolí divadla a Studia. Nejdříve si návštěvníci vyrobili vlastní masky, se
kterými se zúčastnili masopustního průvodu po okolí Dobešky. Průvod byl ukončen v Divadle
Dobeška, kde na všechny čekalo malé občerstvení, divadelní představení a vyhlášení soutěže
o nejoriginálnější masku.
V květnu proběhl koncert z cyklu Děti dětem, kde hráli malí houslisté a houslistky Studia
Dobeška, kteří hráli pod vedením Jany Hrabaňové. Koncert byl spojen s vystoupením skupiny
Camael.
Prvního června se pořádal Dětský den na Dobešce. Nejprve všichni byli pozváni do divadla na
představení Dlouhý široký a bystrozraký – divadla DRJ, po kterém následovalo malování pod
vedením animátorky Kláry Marešové. Nechyběly ani soutěže ve sportovních disciplinách
v nedalekém lesíku, za které děti dostaly odměny.
Tradičním zakončením všech kurzů a kroužků na konci června je Slavnost Slunovratu.
Nejprve vystupoval dramatický obor se svým představením, zároveň ve vestibulu divadla
proběhla výstava prací výtvarníků a keramiků Dobešky, následoval koncert malých houslistů
a houslistek pod vedením Jany Hrabaňové a přehrávky klavíristů pod vedením Kryštofa
Suchého. Své dovednosti představili i nejmladší účastníci taneční a baletní přípravky a kurzu
Her s hudbou. Celý odpolední program doprovázeli bubeníci pod vedením Marie‐Lenky
Novotné, kteří v konečném průvodu Dobeškou celou akci zakončili.
V srpnu proběhl druhý ročník Letního výtvarného kurzu, tentokrát ve dvou týdenních
cyklech, pro vyžití dětí během letních prázdnin. Atelier byl určen jak pro předškolní a mladší
školní děti, které se hravou formou seznamovaly s různými výtvarnými technikami, tak pro
děti II stupně ZŠ, které se chystaly na umělecké školy a mohly se zde zaměřit na studijní
kresbu a malbu v přírodě. Kurz probíhal ve Studiu Dobeška a v přilehlém okolí od 10:00 do
16:00 pod vedením Kláry Marešové.
V říjnu se konala Drakiáda na branické vyhlídce. Nejprve si účastníci vyrobili vlastního draka
ve výtvarném atelieru Studia Dobeška a následně je na branické skále vyzkoušeli.
Prvního listopadu se pořádal Dušičkový lampiónový průvod Dobeškou. Děti s rodiči se sešli
ve výtvarném ateliéru Studia Dobeška, kde dostali bílé papírové lampiony, které si nazdobili
vlastními motivy a vydali se s nimi na pochod do blízkého okolí Dobešky.

Pátého prosince již po desáté na Dobešce proběhla Mikulášská pumelice s anděly, čerty a
Mikulášem. Děti nejprve pobavilo divadelní představení s mikulášskou tématikou a to
následně přešlo do programu s písničkami a nadělováním dárečků, které si pro děti připravili
rodiče a v menší míře i Dobeška.

PROPAGACE
Každý měsíc vychází tištěný program Divadla Dobeška na daný měsíc. Půlročně vychází rozpis
kurzů konaných ve Studiu Dobeška (I. a II. Pololetí). Programy jsou k volně k dispozici
v prostorách divadla i Studia Dobeška. Dále jsou rozdávány na některých veřejných místech
(kavárny, školky, pošta, ordinace lékařů, kadeřnictví). Hlavním zdrojem informací ale
zůstávají vlastní webové stránky: www.divadlodobeska.cz, www.studiodobeska.cz.
Spolupracujeme s prodejci vstupenek – Ticketstream a Ticketportal.
Náš program je umisťován na více než 40webových portálů a vychází v tištěné podobě
v měsíčníku Přehled kulturních pořadů a Co, kdy v Praze.

FINANČNÍ STRÁNKA
Viz příloha k účetní uzávěrce, rozvaha, výkaz zisků a ztráty

VIZE A PLÁNY DO BUDOUCNA
V oblasti pořádání kulturních akcí v Divadle Dobeška bychom rádi udrželi skladbu a pestrost
programu, který se utvářel a osvědčil během předcházejících deseti let existence Divadla
Dobeška. Programu, který klade důraz na multikulturní pojetí využití objektu a který se snaží
uspokojit náročné diváky různých věkových kategorií a různého kulturního zaměření.
Studio Dobeška chceme ještě více otevřít různým volnočasovým aktivitám dětí a mládeže.
Chtěli bychom zde navázat na předchozí vzdělávací funkce Studia, ať už jazykové,
dramatické, hudební či výtvarné především pořádáním více specializovaných kurzů.

