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Struktura ob čanského sdružení Barry a spol. 
 

O. s. Barry a spol. bylo zaregistrováno 13. února 2002, kdy byly schváleny stanovy tohoto 
sdružení, které obsahují mimo jiné i základní cíle a záměry. 

 

Sídlo občanského sdružení 
Náměstí Svobody 271 

280 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) 
1. Aleš Bureš, Náměstí Svobody 271, 280 02, Kolín V, r. č. 640606/1673 

- předseda občanského sdružení, ředitel DDŠ, ZŠ a ŠJ Býchory 

2. Darja Švejdová, M. Alše 662, Kolín 2, 280 02 Kolín II, r. č. 866203/0971 

- projektová managerka 

3. Jolana Burešová, Náměstí Svobody 271, 280 02 Kolín V, r. č. 675128/0437 

- vedoucí TK Kocour Modroočko, učitelka tance na ZUŠ Poděbrady 

4. Jiří Korejtko, Jaselská 254, 280 02 Kolín III, r. č. 890822/0827 

- ICT technik 

5. Kateřina Koutová, U přejezdu 735, 280 02 Kolín V, r. č. 725429/0791 

- soukromá podnikatelka, relax terapeut – studio Merci Kolín 

 

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 



Stanovy ob čanského sdružení Barry a 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) 

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.  

 

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 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 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 divadelních 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 ob čanského sdružení v roce 2011 
 
A) Koncerty a festivaly 
 
Natruc WARM UP – Wohnout – 19. 3. 2011 (Staré Lázně Kolín) 

 

Pořadatelé festivalu Natruc letos pro své příznivce připravili warm up, kde jako hlavní 

hvězda večera zahrála kapela Wohnout. Ti letos zařadili tento koncert do svého turné s názvem 

Ivetka Tour. Jako předkapelu si opět přibrali skupinu Sauria, nechyběli ale také ani vítězové 

Natruc talent 2010 – A Banquet a kolínský Mauritius. 

 

      
 
 

 
ROCKOVÝ FESTIVAL NATRUC – 27. 8. 2011 (Kmochův ostrov)  

 

Rockový festival Natruc byl jako každý rok výbornou tečkou za festivalovou sezónou. 

I přes nepřízeň počasí navštívilo prostředí Kmochova ostrova v Kolíně, kde se kultovní festival 

pořádal, okolo tří tisíc hudebních fanoušků. Ti se nedali odradit a podporovali všechny kapely až 

do pozdních nočních hodin. Při pohledu na line-up festivalu se také není čemu divit.  

Hlavní Natruc stage ovládla okolo poledne kapela Porcelain people, která si své místo zde 

vybojovala v soutěži Natruc talent. Ta se pořádala již druhým rokem a výherce volili nejen 

pořadatelé, ale i samotní návštěvníci festivalu. Během dne diváky přiváděly do varu známé kapely 

jako je Sto zvířat, Mandrage nebo muzikant Xindl X. Mezi hlavní hvězdy večera patřila bezesporu 

zpěvačka Anna K a Richard Müller, který si diváky svým emotivním vystoupením naprosto získal. 

Překvapením se stalo hudební vystoupení skupiny Rybičky 48, kteří zde zahráli svou novou píseň 

Agáta, kterou doprovodily tanečnice z jejich nového videoklipu.  



Druhá stage – Óčko, která byla letos o poznání větší, patřila v odpoledních hodinách jako 

každý rok začínajícím a již ostříleným regionálním partičkám. K večeru si pak diváci poslechli 

mimo jiné také zahraniční kapely, jako jsou němečtí Cosmonautix, slovenští BrainScan nebo 

Smola a hrušky, která pobavila především svými vtipnými texty. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kapely ale nebyly jedinými lákadly festivalu. Mezi mnoha stánky s občerstvením 

nechyběla ani internetová kavárna, nebo tzv. „Zeď nářků“, tedy improvizovaná výtvarná dílna, 

kde si návštěvníci vyráběly své vlastní plakáty Natruc. Letošní, již 14. ročník, festivalu se nesl 

v duchu pomoci. Výtěžek z festivalu byl zaslán na účet Dětského domova Býchory a to konkrétně 

na hiporehabilitaci ohrožených dětí z dětských domovů. Proto u hlavní cesty vyrostla též výstava 

fotografií a informativní stánek. 

Další novinkou byla také aplikace Natruc v mobilu, která umožnila majitelům chytrých 

telefonů získávat aktuální informace o festivalovém dění, o jednotlivých interpretech, 

autogramiádách, line up, mapky, kontakty a další důležité informace. 

 

 



 

 

 
NATRUC STAGE:      TV ÓČKO STAGE: 

12:20 – 12:50 Porcelaine People    12:00 – 12:30 The Clients 

13:10 – 13:40 Enter      12:50 – 13:20 Psychoradio 

14:05 – 14:45 Imodium     13:40 – 14:10 Bu-Fu 

15:15 – 16:05 Xindl X     14:40 – 15:25 Punk Floid 

16:35 – 17:25 UDG      15:55 – 16:40 Bára Zemanová 

17:55 – 18:45 Sto zvířat      17:10 – 17:55 Sunflower Caravan 

19:15 – 20:05 Mandrage     18:30 – 19:20 Atari Terror 

20:35 – 21:35 Anna K.     19:50 – 20:50 Cosmonautix (DE) 

22:15 – 23:15 Richard Müller (SK)    21:20 – 22:10 Smola a Hrušky (SK) 

23:35 – 00:30 Rybičky 48     22:40 – 23:40 Cocotte Minute 

        00:10 – 00:55 BrainScan (SK) 

 
 
 
 
Hlavní partneři:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Partneři:  

                         
 

                    
 
 
 

              
 
 
 

                     
 
 

                    
 
 
 

                    
 
 
 
 

         
 

 

Reportáže: 

„....Na konec bych ráda podotkla, že organizace celého festivalu byla výborná. A velikánskou 

pochvalu si zaslouží právě organizátoři akce, protože vše zvládli na jedničku s hvězdičkou i v tak 

deštivých podmínkách.“ http://i-klik.cz/novinky/natruc-2011-destive-zakonceni-prazdnin/ 



„V sobotu 27. srpna proběhl v Kolíně 14. ročník festivalu Natruc. Do kouzelného areálu 

Kmochova ostrova v Kolíně si našlo cestu více než tři tisíce lidí. Akci provázela nepřízeň počasí, 

avšak ani déšť, ani zima nedokázaly odradit návštěvníky, kteří tančili, zpívali a užívali si kvalitní 

muziku až do posledního tónu závěrečné kapely…“ http://rockmag.cz/bleskovky/festival-natruc-

desti-a-zime/ 

 

ŠMIDRA PŘICHÁZÍ – 19. 6. 2011 

 

V projektech, které pořádalo občanské sdružení Barry a spol., nemohl ani letos chybět 

festival věnovaný loutkovému divadlu. Tento rok ale pořadatel spolu s Dětským domovem 

v Býchorech vsadil spíše na rodinnou atmosféru festiválku a uspořádal ho netradičně v lesoparku 

Borky. Jednalo se o jakousi pozvánku na samotný loutkový festival Šmidra... a šmytec, který 

proběhne opět na Kmochově ostrově. 

Předseda sdružení Aleš Barry Bureš nejen, že provázel celým odpolednem a bavil přítomné 

publikum, ale zahrál si i prince spolu s dětmi z Býchor, kteří své seskupení nazvali Divadlo 

Na Koni. Nechybělo ani představení jejich lektora Petra Pištěka s jeho Petrpaslíkovým divadlem a 

Přátelské divadlo, které sehrálo svou inscenaci i s písničkami a tahací harmonikou.   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



B) Taneční klub Kocour Modroo čko 
 

Letošní rok byl pro Kocoura Modroočka a celý tým, který ho obklopuje, náročným, ale 

také velice úspěšným. Nejen, že zvládl odehrát premiéru nového celovečerního představení 

„Garfield – taneční komiks“, ale už také stihl jeho reprízu a to nemluvě o spoustě vystoupení na 

různých společenských akcích, plesech a v divadlech. Všichni se tedy opravdu činili. 

  

TANEČNÍ SOUSTŘEDĚNÍ (2. – 9. 7. 2011) 

Každoročně se Kocour Modroočko vypraví na týdenní soustředění. Ani letošní rok se 

nestal výjimkou a dne 2. 7. 2011 vyrazil autobus plný nadšených tanečníků do Hluboké 

nad Vltavou, konkrétně do Sporthotelu Barborka.  

Vedoucí tanečního klubu Jolana Burešová si pro všechny připravila pestrý program. 

Započalo se s nácvikem nových choreografií – „Zvonilka“ a „Clapping song“, které budou moci 

příznivci Kocoura Modroočka shlédnout jak v divadlech, na plesech, tak na různých 

společenských akcích. Ani letos ale nechyběli externí lektoři, jejichž přítomnost jim každoročně 

vedoucí klubu dopřává. Ti je provedli v rytmu step dance, jazzu a moderního baletu. Nechyběly 

také večerní hodiny pilates a masáží. 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tvořivost tanečníků se projevila při tvorbě tzv. happeningů, kdy byli rozděleni do skupin a 

podmínkou bylo zařadit nejen tanec, ale také divadlo, zpěv a vše, co by divákovi nejlépe přiblížilo 

dané téma. Ti pak mohli sledovat představení Drákula (muzikál), TV (film), Shakespeara 

(divadlo), Prodanou nevěstu (opera) a také Cestu časem (kniha). Všichni se svého úkolu zhostili 

výtečně a každý pojal své téma trochu odlišně.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ani letos ale nechyběla samotná divadelní představení. Ta byla pojata jako večerníčky pro 

děti, ale v publiku nechyběli ani dospělí, kteří se rádi vzpomínkami vraceli do dětských let. 

Všichni si připomněli pohádku o Sněhurce, Krtečkovi, Červené Karkulce, Perníkové chaloupce a 

o vílách. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Protože se všichni celý rok pilně připravovali na celovečerní představení „Garfield“, 

letošní cíl nebyl pouze se připravit na nadcházející školní rok a nacvičit nová představení, ale také 

strávit společně čas a užít si zasloužené relaxace a zábavy. Proto v programu týdne nechyběly 

výlety, ani večery plné her, wellness, táborák nebo koncert v podání kapely The Clients. Všichni 

odjížděli domů plní elánu, nadšení a nabyti novými zkušenostmi. A teď hurá společnými silami 

zvládnout další náročný rok, který má Kocour Modroočko před sebou. 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seznam tanečníků: 

Adéla Korejtková Jan Filip Lukáš Rác 

Jiří Korejtko Iva Jeřábková Filip Rác 

Barbora Danzerová Martina Houžvičková Jiří Bejček 

Zuzana Černá Lucie Skřivanová Daniel Pešan 

Zuzana Filipová Alice Kitzlerová Milan Horváth 

Zuzana Kučerová Michaela Pařízková Lukáš Pěkný 

Darja Švejdová Mario Lakatos Jakub Pěkný 

Lucie Švejdová Tereza Krejčová Ladislav Vodrážka 

Jiří Brzobohatý Dominika Brzáková Simona Pacáková 

Matouš Bureš Dario Cadorini Vladimír Brandejs 

 

Externí lektoři:  

Soňa Kupcová – Jazz dance, moderní balet 

Tomáš Běhal – nonverbální divadlo 

Andrea Myslivečková – Step dance 

   

 



TANEČNÍ VYSTOUPENÍ  

7. 1. 2011: Maturitní ples Gymnázia Kolín – MSD Kolín 

14. 1. 2011: Maturitní ples SOŠ a SOU řemesel – Lorec, Kutná Hora 

15. 1. 2011: Maturitní ples OA Kolín – MSD Kolín 

21. 1. 2011: Eurovia CS, a.s. – Staré Lázně Kolín 

5. 2. 2011: maturitní ples PedLyc – hotel Grand, Čáslav 

25. 2. 2011: Ples nosatých – MSD Kolín 

26. 3. 2011: večírek ZUŠ Kolín – MSD Kolín 

2. 4. 2011: Jarní ples drobných podnikatelů a živnostníků – MSD Kolín 

21. 4. 2011: Tvář roku a Talent dětí z DD 2011: Klub Óčko, Praha 

4. 5. 2011: Premiéra – „Garfield – taneční komiks“ – Městské divadlo Kolín 

14. 5. 2011: Den matek – Tři Dvory 

1. 6. 2011: Baletní večer ZUŠ Kolín – Městské divadlo Kolín 

6. 6. 2011: Přehlídka tanečního oboru ZUŠ Poděbrady – Divadlo Na Kovárně, Poděbrady 

10. 6. 2011: Kmochův Kolín – Karlovo náměstí, Kolín 

11. 6. 2011: Kmochův Kolín – Karlovo náměstí, Kolín 

11. 6. 2011: 1. mezinárodní festival běhu – Borky, Kolín 

12. 6. 2011: Kmochův Kolín – Amfiteátr Kmochův ostrov, Kolín 

12. 6. 2011: Workshop Tančím, abych žil – Zbraslavice 

24. 6. 2011: 140 let od založení společnosti Lučební závody Kolín – Kmochův ostrov, Kolín 

27. 8. 2011: Natruc 2011 – Kmochův ostrov, Kolín 

10. 9. 2011: Jičín, město pohádky – Jičín 

27. 9. 2011: narozeniny nadace Naše dítě – divadlo Semafor, Praha 

8. 10. 2011: taneční – Zámecká, Kolín 

14. 11. 2011: přehlídka tanečních oborů ZUŠ Kolín – Městské divadlo Kolín 

16. 11. 2011: večírek firmy Feifer – bowling, Hradec Králové 

5. 12. 2011: Garfield – taneční komiks – Městské divadlo Kolín 

11. 12. 2011: Zimní večer – OC Futurum, Kolín 

16. 12. 2011: Zimní přehlídka – divadlo Na Kovárně, Poděbrady 

17. 12. 2011:  dopisy Ježíškovi – Europark, Praha 

 

NOVÉ TANEČNÍ CHOREOGRAFIE  

„I feel good“ 

„Vlo čky“ 

„Čardáš“ 

 



C) Rasputin 
 

Chlapíci z pánské taneční skupiny, která si říká Rasputin, jsou čím dál známější a tento rok 

se museli obzvlášť otáčet, aby stihli všechna naplánovaná vystoupení. Nejen že jezdili z jednoho 

představení na druhé, do toho nacvičovali další nové choreografie na plánovaný galavečer, ale 

zapojili se také do celovečerního představení „Gafield – taneční komiks“. Tam si zahráli v léčebně 

pro tlusté kocoury. U diváků měla tato pasáž neuvěřitelný úspěch.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TANEČNÍ VYSTOUPENÍ  

21. 1. 2011: ples Eurovia CS, a.s. – Staré Lázně Kolín 

28. 1. 2011: Zdravotnický ples – Vodňany, multifunkční hala 

29. 1. 2011:  XIV. ples všech Ústečáků – DK Ústí nad Labem 

29. 1. 2011: maturitní ples SOŠPg – Čáslav, hotel Grand 

12. 2. 2011: ples spolku přátel masa – Bečváry 

18. 2. 2011:  maturitní ples OA – 4A – Čáslav, Hotel Grand 

19. 2. 2011: reprezentační ples města Bělá pod Bezdězem – Bělá pod Bezdězem 

25. 2. 2011: ples Nosatých - MSD Kolín 

4. 3. 2011: Společenský ples Města Volary – Volary 

19. 3. 2011: XV. ples Střekova – Sál Setuza – Střekov 

25. 3. 2011: oslava narozenin – Nepřevázka, Hospoda Na Statku 



26. 3. 2011: VI. bál na kolejích – DK Ústní nad Labem 

2. 4. 2011: XV. jarní karnevalový bál živnostníků – MSD Kolín 

21. 4. 2011: Tvář roku ČR a Talent dětí z dětských domovů – Praha, klub Óčko 

4. 5. 2011: Garfield – taneční komiks – Městské divadlo v Kolíně 

3. 6. 2011: Bellydance Academy night – Městské divadlo v Kolíně 

10. 6. 2011: Kmochův Kolín – Karlovo náměstí, Kolín 

17. 6. 2011: Sklářské slavnosti – Nový bor 

29. 8. 2011: Tančím, abych žil, Zbraslavice 

10. 9. 2011: Jičín město pohádky – Jičín, náměstí 

17. 9. 2011: Gurmán fest – náměstí Kolín 

8. 10. 2011: festival Dětských domovů – Praha, divadlo J. Grosmanna 

14. 10. 2011: Cvikov 

2. 12. 2011: podnikový večírek EnerSys, s.r.o. – Hostornice, hostinec U Frajerů 

2. 12. 2011: podnikový večírek T.C.B, - CZ, s.r.o. – Písek 

5. 12. 2011: Garfield – taneční komiks – Městské divadlo v Kolíně 

10. 12. 2011: firemní večírek – Jirny 

10. 12. 2011: vánoční párty Foxconn – Kutná Hora, Lorec 

 

NOVÉ TANEČNÍ PŘEDSTAVENÍ  

„Dalmatini“ 

„Muchomůrky bílé“ 

„Hotel Ritz“ 

„Opice“ 

 



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 výsluní nejen ve svém městě Kolíně, kde získali 1. příčku v soutěži Kolínský Otík a 3. místo 

v souboji kapel na Beat festivalu. Kapela objíždí koncerty po celé 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/ 

 

Členové kapely 

Adéla Korejtková – zpěv – 1. místo v soutěži Kolínský Otík, kategorie: zpěvačka 

Matouš Bureš – bicí – 2. místo v soutěži Kolínský Otík, kategorie: hudebník 

Dario Cadorini – baskytara 

Jiří Bejček – kytara, 1. místo v soutěži Kolínský Otík, kategorie: hudebník 

 

 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

ODEHRANÉ KONCERTY:  

18. 2. 2011: Hraji, abych žil - Pardubice - AFI palác Pardubice  

19. 2. 2011: Hraji, abych žil - Jaroměř - Bastion No. 35  

25. 2. 2011: Hraji, abych žil - České Budějovice - Martys club  

26. 2. 2011: Hraji, abych žil - Police nad Metují - Music Hall Zděřina  

4. 3. 2011: Hraji, abych žil - Liberec - klub Vlak  

23. 6. 2011: Koncert pro Dětské domovy - Zbraslavice - RS Zbraslavice  

16. 7. 2011: TPCA Beat Festival Kolín - Kolín - Kmochův ostrov  

19. 8. 2011: KIBIC FEST - Konárovice - Hostinec Na Vinici  

27. 8. 2011: Natruc 2011 - Kolín - Kmochův ostrov  

2. 12. 2011:  Oslava narozenin - Kolín - U Vodvárků  



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“, celonárodní přehlídka dětských domovů „Nejmilejší 

koncert“ a umělecký projekt „Tančím, abych žil“, který je realizován již dva roky. 

 

GARFIELD – TANE ČNÍ 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.  

Premiéra představení proběhla 4. 5. 2011 v naprosto vyprodaném kolínském Městském 

divadle a soudě podle reakcí diváků měla obrovský úspěch. Dominantou jeviště se zajisté stala 

obří projekce, na které probíhaly loutkové inscenace, které se poté přenesly na jeviště mezi 

skutečné herce a tanečníky. Ti diváky zase překvapovali nejen svými až profesionálními výkony, 

ale taktéž krásnými a rozmanitými kostýmy. Na jevišti nechyběly ani kulisy, které dodávaly svým 

komiksovým vzhledem celému představení jistý šmrnc a které se s každým obrazem měnily.  

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. 



Premiérou tohoto představení ale tento příběh rozhodně nekončí. Repríza představení 

proběhla 5. 12. 2011 taktéž v kolínském divadle a na příští rok jsou naplánovány další, v lednu 

dokonce na Nové scéně Národního divadla a v dubnu dvě představení pro školy.  

 

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 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

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 a také „Hraji, abych žil“. V rámci tohoto projektu kapela 

Trindžene, která je tvořena romskými dětmi z Dětského domova Býchory, vystupovala spolu se 

známými kapelami (Rybičky 48, Mandrage, The Clients) po celé České Republice. 

Nadaným dětem se věnují zkušení lektoři, kteří rozvíjí jejich talent a učí je novým 

dovednostem. Díky lektorovi Zbyňkovi Markovi, který děti vyučuje hudbu a teorii hudby, byl 

romský žák z Dětského doma v Býchorech přijat na Mezinárodní konzervatoř v Praze. 



 

 

projekt Hiporehabilitace, veřejná sbírka 

Z dalších projektů, do kterých je o. s. Barry a spol. zapojený, můžeme jmenovat projekt 

Hiporehabilitace dětí z 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 se 

zaměřují především na 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 zřídilo o. s. Barry a spol. veřejnou sbírku. Po kolínském regionu byly 

rozmístěny pokladničky na finanční příspěvky, byla zřízena finanční podpora formou DMS, 

stánek s výstavou fotografií objel festivaly pořádány v České republice.  



Zpráva o hospoda ření občanského sdružení 
 

Přehled příjmů a výdajů k 31. 12. 2011 

Příjmy                                                                                           v Kč 

Tržby za vlastní výkony a za zboží 807 416,00 

Přijaté dary 112 500,00 

Přijat členské příspěvky        500,00 

Provozní dotace 100 000,00 

Ostatní výnosy celkem 270 305,69 

CELKEM                                                                             1 290 721,69 

Výdaje      v Kč 

Spotřebované nákupy  200 077,30 

Služby  889 666,50 

z toho: 

cestovné          8 241,00 

reprezentace        48 256,50 

ostatní      833 169,00 

Daně a poplatky             0,00 

Ostatní náklady    20 670,01 

Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek            0,00 

CELKEM 1 110 413,81 

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK    180 307,88 

 

 

Přehled majetku a závazků k 31. 12. 2011 
(zaokrouhleno na celé tisíce) 

 

      v Kč 

Dlouhodobý majetek             0 

Krátkodobý majetek  191 000 

Pokladna     86 000 

Účty v bankách     69 000 

Pohledávky     36 000 

Závazky   173 000 

 
 



Výčet položek      Rozvaha (Bilance)  Název, sídlo a právní forma 

podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.               v plném rozsahu                                               účetní jednotky 

         ke dni 31.12.2011  Barry a spol. 

            (v korunách)         Náměstí Svobody 271 

    Kolín 

                28002 

     

 AKTIVA 

číslo 
řádku 

Stav k prvnímu 
dni účet. období 

Stav k poslednímu 
dni účet. období 

A. Dlouhodobý majetek celkem 001    

I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem 002     

1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 003     

2. Software 004     

3. Ocenitelná práva 005     

4. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 006     

5. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 007     

6. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 008     

7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 009     

II. Dlouhodobý hmotný majetek 010    

1. Pozemky 011     

2. Umělecká díla, předměty a sbírky 012     

3. Stavby 013     

4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 014    

5. Pěstitelské celky trvalých porostů 015     

6. Základní stádo a tažná zvířata 016     

7. Drobný dlouhodobý hmotný majetek 017     

8. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 018     

9. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 019     

10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 020     

III. Dlouhodobý finanční majetek celkem 021     

1. Podíly v ovládaných a řízených osobách 022     

2. Podíly v osobách pod podstatných vlivem 023     

3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 024     

4. Půjčky organizačním složkám 025     

5. Ostatní dlouhodobé půjčky 026     

6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek 027     

7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 028     

IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem 029     

1. Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje 030     

2. Oprávky k Softwaru 031     

3. Oprávky k ocenitelným právům 032     

4. Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku 033     

5. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku 034     

6. Oprávky ke stavbám 035     

7. Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí 036     

8. Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů 037     

9. Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům 038     

10. Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku 039     

11. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku 040     

     

IČ 

26583356 



 AKTIVA   

číslo 
řádku 

Stav k prvnímu 
dni účet. období 

Stav k poslednímu  
dni účet. období 

B. Krátkodobý majetek celkem 041 118 599,17 190 616,05 

I. Zásoby celkem 042     

1. Materiál na skladě 043     

2. Materiál na cestě 044     

3. Nedokončená výroba 045     

4. Polotovary vlastní výroby 046     

5. Výrobky 047     

6. Zvířata 048     

7. Zboží na skladě a v prodejnách 049     

8. Zboží na cestě 050     

9. Poskytnuté zálohy na zásoby 051     

II. Pohledávky celkem 052 16 000,00 36 000,00 

1. Odběratelé 053 16 000,00 36 000,00 

2. Směnky k inkasu 054     

3. Pohledávky za eskontované cenné papíry 055     

4. Poskytnuté provozní zálohy 056     

5. Ostatní pohledávky 057     

6. Pohledávky za zaměstnanci 058     

7. Pohledávky za institucemi soc. zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění 059     

8. Daň z příjmů 060     

9. Ostatní přímé daně 061     

10. Daň z přidané hodnoty 062     

11. Ostatní daně a poplatky 063     

12. Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem 064     

13. Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozpočtem orgánů úz. samospr. celků 065     

14. Pohledávky za účastníky sdružení 066     

15. Pohledávky  z pevných termínových operací a opcí 067     

16. Pohledávky z emitovaných dluhopisů 068     

17. Jiné pohledávky 069     

18. Dohadné účty aktivní 070     

19. Opravná položka k pohledávkám 071     

III. Krátkodobý finanční majetek celkem 072 102 599,17 154 616,05 

1. Pokladna 073 5 174,00 85 644,00 

2. Ceniny 074     

3. Účty v bankách 075 97 425,17 68 972,05 

4. Majetkové cenné papíry k obchodování 076     

5. Dluhové cenné papíry k obchodování 077     

6. Ostatní cenné papíry 078     

7. Pořizovaný krátkodobý finanční majetek 079     

8. Peníze na cestě 080     

IV. Jiná aktiva celkem 081     

1. Náklady příštích období 082     

2. Příjmy příštích období 083     

3. Kurzové rozdíly aktivní 084     

  AKTIVA CELKEM 085 118 599,17 190 616,05 

 
 

 

 



 PASIVA 

číslo 
řádku 

Stav k prvnímu 
dni účet. období 

Stav k poslednímu  
dni účet. období 

A. Vlastní zdroje celkem 086 -162 629,33 17 678,55 

I. Jmění celkem 087 32 341,88 32 314,88 

1. Vlastní jmění 088     

2. Fondy 089 32 314,88 32 314,88 

3. Oceňovací rozdíly z přecenění finančního majetku a závazků 090     

II. Výsledek hospodaření celkem 091 -194 944,21 -14 636,33 

1. Účet výsledku hospodaření  092     

2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 093 -99 652,95 180 307,88 

3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let 094 -95 291,26 -194 944,21 

B. Cizí zdroje celkem 095 281 228,50 172 937,50 

I. Rezervy celkem 096     

1. Rezervy 097     

II. Dlouhodobé závazky celkem 098     

1. Dlouhodobé bankovní úvěry 099     

2. Emitované dluhopisy 100     

3. Závazky z pronájmu 101     

4. Přijaté dlouhodobé zálohy 102     

5. Dlouhodobé směnky k úhradě 103     

6. Dohadné účty pasivní 104     

7. Ostatní dlouhodobé závazky 105     

III. Krátkodobé závazky celkem 106 281 228,50 172 937,50 

1. Dodavatelé 107 150 278,50 152 937,50 

2. Směnky k úhradě 108     

3. Přijaté zálohy 109     

4. Ostatní závazky 110     

5. Zaměstnanci 111     

6. Ostatní závazky vůči zaměstnancům 112     

7. Závazky k institucím sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění 113     

8. Daň z příjmu 114     

9. Ostatní přímé daně 115     

10. Daň z přidané hodnoty 116     

11. Ostatní daně a poplatky 117     

12. Závazky ze vztahu k státnímu rozpočtu 118     

13. Závazky ze vztahu k rozpočtu orgánů územních samosprávných celků 119 100 000,00 20 000,00 

14. Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů 120     

15. Závazky k účastníkům sdružení 121     

16. Závazky z pevných termínových operací a opcí 122     

17. Jiné závazky 123  30 000,00  

18. Krátkodobé bankovní úvěry 124     

19. Eskontní úvěry 125     

20. Emitované krátkodobé dluhopisy 126     

21. Vlastní dluhopisy 127     

22. Dohadné účty pasivní 128  950,00  

23. Ostatní krátkodobé finanční výpomoci 129     

IV. Jiná pasiva celkem 130     

1. Výdaje příštích období 131     

2. Výnosy příštích období 132     

3. Kurzové rozdíly pasivní 133     

  PASIVA CELKEM 134 118 599 ,17 190 616,05 

 

 



Výčet položek    Výkaz zisku a ztráty  Název, sídlo a právní forma 

podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.               v plném rozsahu                                               účetní jednotky 

         ke dni 31.12.2011  Barry a spol. 

            (v korunách)         Náměstí Svobody 271 

    Kolín 

 28002 

 
  činnost 

  

číslo 
řádku hlavní hospodářská 

A. Náklady 01 1110413,81 0 

I. Spotřebované nákupy celkem 02 200077,3 0 

1. Spotřeba materiálu 03 200077,3 0 

2. Spotřeba energie 04 0 0 

3. Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek 05 0 0 

4. Prodané zboží 06 0 0 

II. Služby celkem 07 889666,5 0 

5. Opravy a udržování 08 0 0 

6. Cestovné 09 8241 0 

7. Náklady na reprezentaci 10 48256,5 0 

8. Ostatní služby 11 833169 0 

III. Osobní náklady celkem 12 0 0 

9. Mzdové náklady 13 0 0 

10. Zákonné sociální pojištění 14 0 0 

11. Ostatní sociální pojištění 15 0 0 

12. Zákonné sociální náklady 16 0 0 

13. Ostatní sociální náklady 17 0 0 

IV. Daně a poplatky celkem 18 0 0 

14. Daň silniční 19 0 0 

15. Daň z nemovitostí 20 0 0 

16. Ostatní daně a poplatky 21 0 0 

V. Ostatní náklady celkem 22 20670,01 0 

17. Smluvní pokuty a úroky z prodlení 23 2600 0 

18. Ostatní pokuty a penále 24 0 0 

19. Odpis nedobytné pohledávky 25 0 0 

20. Úroky 26 0 0 

21. Kursové ztráty 27 0 0 

22. Dary 28 12053 0 

23. Manka a škody 29 0 0 

24. Jiné ostatní náklady 30 6017,01 0 

VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek celkem 31 0 0 

25. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 32  0  0 

26. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 33 0 0 

27. Prodané cenné papíry a podíly 34 0 0 

28. Prodaný materiál 35 0 0 

29. Tvorba rezerv 36 0 0 

30. Tvorba opravných položek 37 0 0 

VII. Poskytnuté příspěvky celkem 38 0 0 

31. Poskytnuté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami 39 0 0 

32. Poskytnuté členské příspěvky 40 0 0 

VIII. Daň z příjmů celkem 41 0 0 

IČ 

26583356 



33. Dodatečné odvody daně z příjmů 42 0 0 

  Náklady celkem 43 1110413,81 0 

 
 
  činnost 

  

číslo 
řádku hlavní hospodářská 

B. Výnosy 44 1290721,69 0 

I. Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem 45 807416 0 

1. Tržby za vlastní výrobky 46 0 0 

2. Tržby z prodeje služeb 47 807416 0 

3. Tržby za prodané zboží 48 0 0 

II. Změny stavu vnitroorganizačních zásob celkem 49 0 0 

4. Změna stavu zásob nedokončené výroby 50 0 0 

5. Změna stavu zásob polotovarů 51 0 0 

6. Změna stavu zásob výrobků 52 0 0 

7. Změna stavu zvířat 53 0 0 

III. Aktivace celkem 54 0 0 

8. Aktivace materiálu a zboží 55 0 0 

9. Aktivace vnitroorganizačních služeb 56 0 0 

10. Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku 57 0 0 

11. Aktivace dlouhodobého hmotného majetku 58 0 0 

IV. Ostatní výnosy celkem 59 270305,69 0 

12. Smluvní pokuty a úroky z prodlení 60 0 0 

13. Ostatní pokuty a penále 61 0 0 

14. Platby za odepsané pohledávky 62 0 0 

15. Úroky 63 100,69 0 

16. Kurzové zisky 64 0 0 

17. Zúčtování fondů 65 0 0 

18. Jiné ostatní výnosy 66 270205 0 

V. Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opravných položek celkem 67 0 0 

19. Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 68 0 0 

20. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 69 0 0 

21. Tržby z prodeje materiálu 70 0 0 

22. Výnosy z krátkodobého finančního majetku 71 0 0 

23. Zúčtování rezerv 72 0 0 

24. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 73 0 0 

25. Zúčtování opravných položek 74 0 0 

VI. Přijaté příspěvky celkem 75 113000 0 

26. Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami 76 0 0 

27. Přijaté příspěvky (dary) 77 112500 0 

28. Přijaté členské příspěvky 78 500,00 0 

VII. Provozní dotace celkem 79 100000 0 

29. Provozní dotace   80 100000 0 

VIII. Výnosy celkem 81 1290721,69 0 

C. Výsledek hospodaření před zdaněním  82 180307,88 0 

34. Daň z příjmů 83 0 0 

D. Výsledek hospodaření po zdanění 84 180307,88 0 
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