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1. SLOVO ÚVODEM 
 
Vážení přátelé,  
 

předkládám Vám výroční zprávu občanského sdružení Baletu o.s. za rok 2008, 
založené 12. 9. 2007 již penzionovanými bývalými tanečníky a tanečnicemi divadla J. K. Tyla 
v Plzni.  

Snahou sdružení by tak mělo vzniknout prostředí, ve kterém by měli příležitost bývalí 
profesionální tanečníci a tanečnice uplatňovat své bohaté celoživotní zkušenosti a předávat je 
dále nové generaci začínajících tanečníků.  

Vyvrcholením celoroční činnosti byl 1. ročník Gala Koncertu – amatérské vystoupení 
baletních škol - ve Velkém divadle J. K. Tyla v Plzni, který by se neuskutečnil bez pomoci 
zaměstnanců divadla, donátorů a hlavně bez profesionálních, pedagogických a organizačních 
zkušeností paní Bohumily Mejcharové. Jedná se o nadnárodní projekt, kterého se účastní i 
řada zahraničních škol jako např. Německo – Regensburg.  

Největším úspěchem této akce byl rekordní počet zájemců. Celkem se jej účastnilo 
162 žáků z 15 baletních škol (9 domácích a 6 zahraničních – Německo, Slovensko, Rakousko 
a Polsko). Dále se podařilo prodat neuvěřitelných 300 vstupenek. Při celkové kapacitě divadla 
450 míst je to velký úspěch. 

 
             

         Bohumila Mejcharová 
         předseda sdružení 
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2. OBČANSKÉ SDRUŽENÍ BALET o.s. 
 
Občanské sdružení Balet o.s. je neziskovou organizací, která byla založena v září 2007 
penzionovanými bývalými tanečníky a tanečnicemi Velkého divadla J. K. Tyla v Plzni s cílem 
předávat své bohaté zkušenosti nové generaci začínajících tanečníků. Balet o.s. je zastoupeno 
paní Bohumilou Mejcharovou, která byla  také tanečnicí tohoto divadla. 
 

2.1  ZÁKLADNÍ INFORMACE 
 
Název organizace:   Balet o.s. 
Adresa:    Stehlíkova 4, 320 24 Plzeň 
Identifikační číslo:   22 66 96 39 
 
Právní forma:     občanské sdružení 
Vznik právní subjektivity:   12. 9. 2007 
Místo registrace:   Ministerstvo vnitra pod č.j. VS/1-1/68695/07-R 
 
Internetové stránky:   www.baletgala.cz 
E-mail:    info@baletgala.cz 
Telefon:    +420 602 946 703 
     +420 607 863 631 (for communication in english) 
 
Orgány sdružení:   valná hromada 

představenstvo – předseda: Bohumila Mejcharová 
             – místopředseda: J. Bezděk 

 

2.2 HISTORIE 
 
Občanské sdružení BALET o. s. bylo založeno v listopadu roku 2007 paní Bohumilou 
Mejcharovou, která působila 25 let v baletním souboru divadla Velkého divadla J. K. Tyla 
v Plzni.  
Po odchodu do důchodu se zabývala pedagogickou činností v baletní škole při divadle  J. K. 
Tyla, v ZUŠ Domažlice a ZUŠ Aš. Od roku 1992 spolupracovala s Volkshochschule Weiden 
(oddělení baletu) a organizovala s nimi baletní koncerty střídavě v ČR i v Německu v rámci 
„česko-bavorských dnů“ i při jiných příležitostech. V Aši organizovala každoročně soutěž 
v klasickém tanci s mezinárodní účastí „Ašský střevíček“. Tato soutěž probíhala pod 
patronací MŠMT ČR.  
Snahou sdružení bylo vytvořit prostředí, ve kterém by měli bývalí profesionální tanečníci a 
tanečnice příležitost uplatňovat své bohaté celoživotní zkušenosti a předávat je dále nové 
generaci začínajících tanečníků.  
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2.3 ČINNOST A POSLÁNÍ 
 
Poslání a činnost Občanského sdružení Baletu o.s. je: 
 
Ø zabezpečovat, udržovat a rozvíjet kontakty mezi tanečními umělci všech žánrů 
Ø poskytovat pomoc při navazování kontaktů tanečních umělců 
Ø navazovat kontakty s charitativními organizacemi a spolupráce s nimi 
Ø pořádání tanečních soutěží 
Ø organizování schůzek členů 
Ø uplatňovat a hájit společenské potřeby 
Ø přispívat k řešení sporů mezi členy Sdružení smírnou cestou 
Ø propagovat myšlenky nadnárodního principu tanečního umění 
Ø pořádání společenských, sportovních a vzdělávacích akcí  
 

2.4 CÍLE 
 
Cílem občanské sdružení Balet o.s. je oslovit a podporovat volnočasové activity dětí a 
mládeže v oblasti tance. Pravidelně pořádat a účastit se společenských a sportovních akcí, kde 
by mohli žáci ukázat své dovednosti, které se naučili a porovnát pokroky a úspěchy s 
ostatními žáky.  
Pořádat mezinárodní akce, například další ročník Gala koncertu, o nichž projevilo zájem 10 
českých a 9 zahraničních škol, a podpořit tak kandidatůru města Plzně na evropské hlavní 
město kultury 2015.  
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3. CO PŘINESL ROK 2008 
 
V roce 2008 uspořádalo občanské sdružení Balet o.s., za podpory donátorů, velkého zájmu 
veřejnosti a zakladatelky sdružení paní Bohumily Mejcharové 1. ročník GALA KONCERTU 
- Mezinárodní exhibiční vystoupení žáků baletních škol - v budově Velkého divadla J.K. Tyla 
v Plzni. 
 
Cílem bylo setkání nejlepších žáků z celé Evropy, možnost předvést jejich umění na jevišti a 
porovnat úroveň toho, co se již naučili.  Záměrem bylo také podpořit jejich snahu o 
pokračování v těchto aktivitách a dosažení co nejlepších výsledků. Dále tanečníci  měli 
možnost setkat se zkušenými tanečníky a seznámit se s jejich profesionálními zkušenostmi a 
zážitky. 
 
Na organizaci Gala koncertu se aktivně podíleli i mladší členové sdružení Balet o. s., přijatí 
k členství dle jeho platných stanov - bývalí a současní žáci baletní školy J. K. Tyla (laureáti 
cen „Ašský střevíček“), kteří se ve svém volném čase nadále věnují tanci. 
 
1. ročníku Gala koncertu se účastnilo 162 žáků z 15 baletních škol 9 domácích a  
6 zahraničních (Německo – Weiden, Regensburg, Fürth, München, Slovensko - Bratislava, 
Rakousko – St. Veit/Glan a Polsko - Lublin). Dále se podařilo prodat neuvěřitelných 300 
vstupenek. Při celkové kapacitě divadla 450 míst je to velký úspěch.  
 
Gala koncertu – mezinárodního exhibičního vystoupení baletních škol byl zaznamenán 
regionální televizí a byl vytvořen šot o této akci, který byl odvysílán v regionálním 
zpravodajství.  
 
Původní myšlenka pravidelného amatérského baletního bienále byla pro velký zájem a kladné 
ohlasy jak účastníků, tak i diváků nahrazena každoročním pořádáním této akce. 
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4. FINANČNÍ ZPRÁVA 

 

 
Finanční zpráva  

 Občanské sdružení Balet o.s.  
   
   
VÝNOSY     
Přijaté úroky                    97,01 Kč  
Tržby z prodeje služeb 
(reklama+vystoupení)               26 339,00 Kč  
Přijaté dotace              123 986,00 Kč        

VÝNOSY CELKEM     150 422,01 Kč  
   
   
NÁKLADY     
Materiálové náklady      
Kancelářské zařízení              3167,00 Kč  
Vybavení kanceláře           11 171,00 Kč  
Materiálové náklady celkem         14 338,00Kč  
   
Služby     
Občerstvení                 175,00 Kč  
Poštovné                1096,00 Kč  
Kopírování                 613,00 Kč  
Nájem, pronájem               83 300,00 Kč 
Internet                1020,00 Kč 
Účestní sl., daň. Poradenství               12 400,00 Kč 
Propopagace – Galakoncert                    2 225 Kč  
Jízdné pro účinkující                1 488,00 Kč 
Ubytování pro účinkující               8 140,00 Kč  
Ostatní služby               5 390,00 Kč 
Služby celkem       115 847,00 Kč  
      
Osobní náklady     
Mzdy zaměstnanců                     0,00 Kč  
Osobní náklady celkem                  0,00 Kč  
   
Ostatní náklady celkem   
Bankovní poplatky                   84,00 Kč 
Ostatní – provize                2 679,00 Kč 
Ostatní náklady celkem              2 763, 00 Kč 
      
NÁKLADY CELKEM     132 948,00 Kč 
   
Hosporářský výsledek        17 474,01 Kč 
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5. PODĚKOVÁNÍ  
  
Největší poděkování patří určitě Nadaci 700 let, Nadačnímu fondu pro kulturní aktivity 
občanů města Plzně, Městu Plzni – odbor prezentace a marketingu, ÚMO 3 a nadačnímu 
fondu pro podporu vzdělávacích programů a mimoškolních aktivit dětí a mládeže, kteří nám 
přispěli nemalou částkou a díky kterým se mohl velký Gala koncert uskutečnit. Dále Velkému 
divadlu J. K. Tyla v Plzni, zejména vedení divadla, za perfektní spolupráci osvětlovačům, 
zvukařům a  moderátorovi – Vilému Dubničkovi z činohry. 
Také bývalým absolventům baletní školy, kteří nám pomáhali a celkovým vedením Gala 
koncertu – Nině Urbánkové, Monice Urbánkové, Šárce Ženíškové, Báře Hofmanové, Tereze 
Říhové a pedagogům baletních škol a hlavně těm nejmenším žákům, kteří měli tu odvahu a 
vystoupili na jevišti. 
 
  
 

DĚKUJEME VŠEM! 
 
 
 

 


