Výroční zpráva spolku PLAYboyz z.s. za rok 2021
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1. Idea, poslání, účel spolku
Účelem spolku je realizace a propagace kulturních a vzdělávacích akcí, akcí sociálního charakteru a
oživení veřejného prostoru. Mezi jednotlivé aktivity spolku patří sdružování mladých umělců a
plnohodnotná podpora rozvoje alternativního umění v České republice a zahraničí a zajištění
podmínek pro individuální rozvoj a vzdělávání členů spolku.
2. Personální struktura spolku, výbor spolku
Členem spolku může být fyzická osoba starší 18 let. Členství ve spolku vzniká na základě schválení
písemné přihlášky členskou schůzí spolku, která o jeho přijetí rozhoduje na svém nejbližším
zasedání.
Členy spolku jsou:
Marek Zelinka
Martin Talaga
Dominika Skalová
Statutárním orgánem spolku je předseda spolku. Na schůzi, konané dne 16.3.2016 byl předsedou
zvolen Marek Zelinka na období pěti let.
3. Činnost spolku v roce 2021
Hlavní činností spolku PLAYboyz bylo za poslední čtyři roky aktivní šíření nových netradičních
postupů alternativního a fyzického divadla, uvádění úspěšných autorských představení a také
pořádání pohybových workshopů pro širokou i odbornou veřejnost.
Spolek se především zaměřoval na přetvoření scénického projektu SOMA v choreografii Martina
Talagy, který byl oceněn titulem Taneční inscenace roku a Objev roku 2018. SOMA procestovala v
rozšířené podobě Slovensko (KioSK, Drama Queer) , Německo (Alte Munze), Itálii (Festival
Oriente Occidente) nebo Mexiko a zúčastnilo se ho dohromady více než 150 vystupujících.
Performance FAUNUS byla v roce 2019 vybrána dramaturgickou radou na České Taneční
Platformě a získala též velký úspěch v podobě nabídek na reprízování v zahraničí.
Rok 2021 byl pro spolek přelomový, protože kromě uměleckých kvalit a aktivit které se mu
podařilo udržet na vysoké úrovni, začaly mít aktivity spolku i pozitivní sociologický aspekt.
Festival příští vlna/next wave udělil projektu PiNKBUS Poctu v kategorii Producentský počin roku.
Ďalším významným krokem byla produkce prvního ročníka PiNKBUS festivalu, který otevřel nové
možnosti spolku, jak produkčně tak umělecky. V neposlední řadě první mezispolková spolupráce s
RUN OPERUN na projektu La Traviata. Vlastní premiéru s názvem SARX uvedl spolek v listopadu
v novém prostoru jízdárna Savarin, kde je taktéž rezidentem.

Příloha - Přehled činnosti
19.2. – PiNKBUS (online stream) Zahájení festivalu Malá inventura, Venuše ve Švehlovce
28.5. – PiNKBUS - festival NASTEVŘENO, Moving Station, Plzeň
28.5. – SOMA - festival NASTEVŘENO, Moving Station, Plzeň
25.-27.6. – PiNKBUS festival, Vila Štvanice a Bike Jesus, Ostrov Štvanice, Praha
-

25.6. – Total Eclipse of the Heart

-

workshopy: burlesque (Lotta Love), drag make-up (Miss Petty)

-

přednášky: body positivity (Lady Vivian), transgender práva (Transparent)

5.8. – Traviata na Stalinovi (koprodukce s RUN OPERUN) - festival WILD a festival Prague Pride,
Pražský metronom
27.8. - Total Eclipse of the Heart - festival Theatrum Kuks
28.8. - PiNKBUS - festival Košice Pride, SK
3.-4.9. - Total Eclipse of the Heart a SOMA, festival krePI, Banská Bystrica, SK
14.9. - PiNKBUS Pralin, DUP39, Praha
9.10. - PiNKBUS, Industra, Brno
20.10. - SARX - work-in-progress, Prostor39, Praha
26.10. - PiNKBUS - festival Drama Queer, Bratislava, SK
28.10. - PiNKBUS - Žižkovská noc, Dům Radost, Praha
6.11. - SARX - premiéra, Savarin, Praha
14.-15.12. - SOMA - festival Camp-In, Mérida, Mexiko

4. Zpráva o hospodaření spolku: rozpočet (náklady a příjmy), účetní závěrka

Daňový subjekt:
IČ / DIČ:
Sídlo účetní jednotky:

PLAYboyz, z.s.
CZ05196221
Pernerova 559/44, 18600 PRAHA 8

Vybrané údaje z Výkazu zisku a ztráty pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, ve
zkráceném rozsahu
ke dni 31.12.2021
(v celých tisících Kč)
Název položky

A.
A.I.
A.II.
A.III.
A.IV.
A.V.
A.VI.
A.VII.
A.VIII.
B.
B.I.
B.II.
B.III.
B.IV.
B.V.
C.
D.

Náklady
Spotřebované nákupy a nakupované služby
Změna stavu zásob vlastní činnosti a aktivace
Osobní náklady
Daně a poplatky
Ostatní náklady
Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných položek
Poskytnuté příspěvky
Daň z příjmů
Náklady celkem
Výnosy
Provozní dotace
Přijaté příspěvky
Tržby za vlastní výkony a za zboží
Ostatní výnosy
Tržby z prodeje majetku
Výnosy celkem
Výsledek hospodaření před zdaněním
Výsledek hospodaření po zdanění

Člen statutárního orgánu, jehož podpisový záznam byl připojen k účetní závěrce:

činnost
činnost
hlavní
hospodářská
1
2
928175

celkem
3
928175

928175

928175

532000

532000

396328

396328

928328

928328

