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Úvodní slovo  

Daniely Voráčkové, předsedkyně sdružení 

Události roku 2007 přinesly jednoznačné a výrazné změny ve struktuře   
našeho občanského sdružení. Vznikly nové stanovy, dle kterých proběhla  
volba nového předsedy, rady sdružení a programového intendanta a zároveň  
se také nově upravil vztah sdružení k realizačnímu a produkčnímu týmu divadla  
Alfred ve dvoře.  
 
V první řadě bych chtěla poděkovat zakladatelce sdružení  Marii Cavině.  
Díky jejímu osobnímu nasazení si už od  prvních let MOTUS získal nezaměnitelné  
postavení na pražské kulturní scéně. V letošním roce Maria Cavina odstoupila  
z Rady MOTUS o.s. a stala se řádnou členkou Kruhu MOTUS. Její zkušenosti jsou  
nadále důležitým zdrojem inspirace pro další chod sdružení. Maria Cavina svým úsilím  
a prostřednictvím sdružení MOTUS zásadně přispěla k rozvoji pražské nezávislé  
divadlení scény. Zároveň také děkuji bývalé předsedkyni sdružení Šárce Havlíčkové  
a všem bývalým členům Rady  za úspěšné pokračování v upevňování pozice  
o.s. MOTUS na české kulturní scéně. 
 
V uplynulém roce vyzvala iniciativa umělců sdružených okolo divadla Alfred ve dvoře  
vedení sdružení MOTUS k otevřené diskusi na několik základních témat: 
  
♦ Postavení divadla Alfred ve dvoře na pražské scéně  

a charakter prezentace aktivit MOTUS o.s. 

♦ Formy spolupráce s různými tvůrčími skupinami  

a prezentace autorské divadelní tvorby 

♦ Vztah umělců k o.s. MOTUS a jeho aktivitám 

♦ Postavení  nezávislého živého umění a umělců v rámci kulturních  

  politik HMP a českého státu 

 
Na základě široké diskuse těchto otázek jsme společně vytvořili novou strukturu  
sdružení, systém funkcí a jejich mandátů pro práci ve sdružení.  
Systém je základně nastaven takto: 

 
Kruh MOTUS – všichni členové sdružení, volí přímo Radu MOTUS, předsedu  
i místopředsedu a nově také intendanta – programového ředitele sdružení.  
Zásadní změnou je oddělení vedení sdružení od výkonné produkce divadla  
Alfred ve dvoře a  významné rozšíření členské základny. Vedení sdružení má  



prostor na základě impulsů od členů Kruhu úzce spolupracovat s uměleckým  
a provozním vedením  divadla a zároveň nese zodpovědnost za udržení a rozvoj  
základních myšlenek a poslání sdružení o podpoře nezavislé autorské  divadelní  
tvorby. Osobně si cením zejména možnosti přímé účasti všech členů Kruhu  
MOTUS na rozhodování o všech zásadních otázkách. Z iniciativy členů Kruhu  
je patrné, že chceme být transparentně fungující profesionální kulturní nezisková  
organizace, která se blíží obdobně zaměřeným kulturním organizacím  
ve vyspělé Evropě. 

 
V září se uskutečnil konkurz na uměleckého ředitele/ku divadla Alfred ve dvoře.  
Do  funkce byla díky komplexnosti svého projektu zvolena Šárka Havlíčková.  
Jako zkušená dramaturgyně a producentka si získala důvěru Kruhu a věřím,  
že ji s pomocí malého, ale profesionálního týmu spolupracovníků podaří naplnit  
přednesený program. Snad jí k tomu pomůže i fakt, že zásadní změnou  
ve způsobu vedení divadla, která vyplývá z nových stanov, je nadřazení funkce  
umělecké ředitelky nad ekonomickým vedením divadla. Tato změna inspirovaná  
strukturami v moderních produkčních domech v Evropě přináší důraz  
na uměleckou koncepci a dramaturgický plán divadla, kterou ekonomický  
management podporuje a pomáhá rozvíjet. Šárka Havlíčková a její výkonný tým  
mají plnou důvěru pro oficiální veřejnou reprezentaci Divadla Alfred ve dvoře. 

 
V současnosti, po základních reorganizačních krocích, se ve sdružení otevírá  
prostor a zázemí pro otevřený dialog mezi umělci a realizátory uměleckých  
projektů a vedením divadla Alfred ve dvoře. Budeme-li jako umělecká  
komunita schopni přesněji formulovat odborné pojmy a poznatky týkajícící  
se podmínek pro rozvoj diverzní umělecké tvorby, jejichž ukotvení častěji spíše  
v českých kulturních politikách na různých úrovních chybí, budeme schopni  
přesněji a příměji komunikovat s kompetentními oficiálními orgány a budeme  
připraveni lépe spolupracovat na tvorbě strategických a rozvojových dokumentů  
jako profesní sdružení, které kontinuálně pracuje na vytvoření se zahraničím  
srovnatelného a konkurenceschopného  prostředí pro rozvoj nezavislého  
živého umění v ČR. 
 
 
 
 
 
 

                                            
                                          Daniela Voráčková 
                                     předsedkyně sdružení 

 













VÍCEZDROJOVÉ FINANCOVÁNÍ 
 
 
 
  

   
 

DOTACE %

MHMP - provozní celoroční 5 000 000,00 Kč 59,92%

MHMP - zahraniční grant 40 000,00 Kč 0,48%

MČ Praha 7 - projekt Živá Sedmička 100 000,00 Kč 1,20%

ČNFB - WE ARE WE Ensamble 150 000,00 Kč 1,80%

MKČR - zahraniční odbor 300 000,00 Kč 3,60%

MKČR - TANEC 790 000,00 Kč 9,47%

MKČR - DIVADLO 500 000,00 Kč 5,99%

MKČR - Malá inventura - DIVADLO 150 000,00 Kč 1,80%

MKČR - Malá inventura - TANEC 240 000,00 Kč 2,88%

MHMP projekt Automat 240 000,00 Kč 2,88%

JINÉ PŘÍJMY
Sponzor - DM Drogerie 60 000,00 Kč 0,72%

Nová síť - spolufinanc. provoz kanceláří 70 800,00 Kč 0,85%

MOTUS VSTUPNÉ 298 150,00 Kč 3,57%

MOTUS Výnosy z vlastního hospodaření 403 070,67 Kč 4,83%

MOTUS Členské poplatky 2 800,00 Kč 0,03%

CELKEM 8 344 820,67 Kč 100,00%



FINANČNÍ UZÁVĚRKA  
Vybrané údaje z rozvahy MOTUS k 31.12. 2007 
 
Rozvaha 
 
Aktiva      922.436 
Dlouhodobý majetek celkem      13.021 
Krátkodobý majetek celkem     909.415    
    
Pasiva                                               922.436     
Vlastní zdroje  celkem         909.393 
Cizí zdroje           13.043    
           
Výkaz zisku a ztráty 
 
Náklady            
Spotřebované nákupy celkem           826.792   
Služby       6.307.053  
Osobní náklady         799.587 
Daně a poplatky                      1.100 
Ostatní náklady           48.913 
Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv                0 
Daň z příjmů               celkem                      0  
  
NÁKLADY CELKEM      7.983.446        
 
Výnosy 
Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem     736.771 
Ostatní výnosy celkem ( vč. úroků)                  35.248 
Přijaté příspěvky         312.800 
Provozní dotace                7.260.000 
 
VÝNOSY CELKEM        8.344.820 
 
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK        361.374 
 


