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ÚVOD
ZÁKLADNÍ FAKTA
Ob anské sdružení Paradox
Sídlo organizace:

O: 22663568

Plynární 23/ 1096

DI : CZ22663568

Praha 7, 170 00
íslo ú tu: 5001060753/5500
Telefon: + 420 739 806 809

email: nina@crossclub.cz

Datum místo registrace: VS/1-1/68090/07-R, 10. 7. 2007, Ministerstvo
vnitra
Statutární zástupce: Tomáš Zdenek
Rada ob anského sdružení:
Ing. Dagmar Flanderková
František Chmelík
Nina Špitálníková
Hlavními cíly ob anského sdružení Paradox jsou:
objevování nových um leckých talent a sm

, napomáhání

profesnímu a duchovnímu r stu t chto talent ,
propojování um lc r zných sm

a žánr , podpora jejich

vzájemné kooperace, p edávání zkušeností a inspirace,
napomáhání
um lecké

vzniku

spole enských

projekt

a rozvoji

tvorby t chto um lc , a to i ve spolupráci se

zahrani ními um lci a dalšími ob anskými sdruženími,
podpora prolínání každodenního života a um lecké tvorby,
konfrontace spole nosti s um ním, po ádáním festival ,
ehlídek, výstav, happening a workshop – zp ístupn ním
um leckých d l široké ve ejnosti, a to pokud možno zdarma a
na ve ejn p ístupných místech.
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Projekt Cross´n´art - rok 2008
Po celý rok 2008 ob anské sdružení
Paradox spolupracovalo s ob anským
sdružení All Art a spole nými silami
organiza

zajiš ovali projekt

Cross´n ´art. Od roku 2009 bude projekt
Cross´n´art zajiš ovat pouze ob anské
sdružení Paradox.
Projekt Cross´n´Art navázal na tradici z p edchozích let a v období od ledna
do prosince roku 2008 pravideln nabízel a nabízí návšt vník m klubu
Cross v pražských Holešovicích ucelené kulturn – vzd lávací ned lní
ve ery, které se již staly pravidelnou sou ástí programové nápln tohoto
roku.
V roce 2008 bylo projektu Cross´n´Art v nováno celkem 47 ve er . Vstup
byl vždy zdarma, aby se mohl s divadlem, dokumentem, cestovatelskými
ednáškami a dalšími žánry seznámit opravdu každý. Projekt se konal
v experimentálním prost edí klubu Cross, který je vyhledávaným prostorem
edevším mladé generace.
CROSS´N´ART se zam il na prezentaci neprofesionálních divadelních
soubor složených p edevším z mladých lidí, vzd lávání formou projekcí
dokumentárních film , poskytování prostor mladým filma m, po ádání
cestovatelských besed s projekcí krátkých dokumentárních film

o dané

zemi/oblasti a vlastních fotografií cestovatele.
Výše zmín né okruhy pak pravideln

dopl ovala hudební produkce,

evážn z oblasti world music.
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DIVADLO
Tomuto žánru bylo v roce 2008 vyhrazeno celkem 13 ned lních ve er .
edstavilo se celkem 9 amatérských

i poloprofesionálních soubor

pražských, ale i moravských ( Divadlo Nacucky).
Divadelní ve ery nabídly nejen klasická celove erní p edstavení (nap . Král
Ubu), ale i improviza

hudební divadlo. S velkým ohlasem se setkala

premiéra absolventského projektu III. Ro níku KVD Damu „ Medea“.
Soubory a jednotlivci, kte í se návšt vník m Cross´n´art p edstavili: tým
KVD Damu, Divadlo Nacucky, divadlo Nebojte, nebudem, Neomluvené
divadlo, Divadlo Neklid, Ztracená Existence, Divadlo Naho , Disharmonie,
Roztroušená symbióza.

DOKUMENTÁRNÍ FILMY A DISKUZE
Ivan Blaževi , editel prestižního festivalu Jeden Sv t, ekl, že žijeme
v dob , kdy se dokumenty stávají siln jšími než hrané filmy, p itom
ale stále v naší spole nosti z stávají jaksi marginální záležitostí.
5 Projekt Cross´n´art

V rámci Cross´n´Art ve er

nazvaných Dokuned (dokumentární

ned le) jsme návšt vník m nabízeli kvalitní a divácky atraktivní
snímky, jejichž promítání bylo spojeno s debatou na dané téma.
Spolupracovali jsme s archívem festivalu Jeden Sv t, s filmovou
distribu ní

spole ností

Aerofilms

a

dále

pak

s jednotlivými

ob anskými sdruženími. N které ve ery nabídly pásmo tématicky
spojených snímk .

FILMOVÁ TVORBA MLADÝCH
V rámci n kolika ve er ( celkem osmi) byl v nován prostor filmové tvorb
mladých alternativních tv rc . Po projekcích film

byli tv rci namíst

k dispozici pro p ípadnou debatu s diváky a také proto, aby osv tlili zp sob
své práce a okolností natá ení. P edstavilo se mnoho student

FAMU,

amatérských filma , druhou premiéru zde m l nový film od Noonart
production. V lét byl promítnut úsp šný a oce ovaný film P l tvrté za
osobní ú asti režiséra Tomáše Hodana. Jedna z letních ned lí také nabídla
Ozv ny Fresh Film Festu ( p ehlídku ocen ných film z minulého ro níku za
asti organizátor festivalu i n kterých len poroty).
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HUDEBNÍ PRODUKCE A DALŠÍ TÉMATA
Každý z ve er byl dopln n hudební produkcí v nované žánru world music.
Spolupracovali jsme p edevším s Afro-Nomad Sound systémem ( Bourama
Badji a Queen Africa) a jeho hosty. Reprodukovanou hudbu dopl ovali nap .
hrá na djembe, Papis Nyass z Gambie, bubeník Capr, nebo egyptský zp vák
Shagy. B hem léta zde byli hosty afri tí muzikanti a tane níci, pobývající
zde v rámci projektu Jaaleekaay. Cross´n´art byl také dopln n koncerty
kapel Wickeda, Sporto, One Nich Band nebo Bogota Systém.
Hudební produkce v rámci Cross´n´art ve er je jejich oblíbenou a nedílnou
ástí, b hem níž dochází k prolínání sv ta ú inkujících a návšt vník ,
rozši ování hudebních obzor a setkávání.
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DIVADLO NA P DU
Koncepce divadla
V roce 2008 ob anské sdružení Paradox pronajalo p du holešovického
klubu Cross a ve spolupráci s Lídou Holmerovou (TOY_BOX) a týmem
zrealizovalo divadelní p edstavení Bou e.
Projekt Bou e byl magisterskou studijní prací Lídy Holmerové, studentky
tvrtého ro níku scénografie na pražské DAMU. Jednalo se o projekt na
pomezí divadla a výtvarné instalace. Hra Williama Shakespeara Bou e
obsahuje silnou a svébytnou poetiku. Odehrává se na kouzelném ostrov
plném zázrak , kde žije kouzelník Prospero se svou dcerou Mirandou,
arod jnice a hrbatá obluda, obývají ho víly a elfové. Zárove však obsahuje
i rovinu dramatickou – má d j logicky se vyvíjející a sm ující ke
(š astnému) konci.
Na p íprav se podílelo n kolik desítek lidí, jejichž spole ným zám rem
bylo vytvo it interaktivní audiovizuální zážitek za pomoci nejmodern jších
výrazových prost edk (experimentální hudba od ambientu po breakcore,
vizualizace, nonverbální a pohybové herectví), který pln odpovídal smyslu
Shakespearovského sv ta.
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Uvedený program:

BOU E
Režie, scénografie, koncepce: Lída Holmerová (TOY_BOX)
Dramaturgie, hudba: Mikoláš Petrželka ( MYKO)
Pomocná režie: Jan Tošovský, Tomina
Produkce: Bára Kalinová, Tereza erná, Milan Chrle
Technická podpora: Crome, Mikoláš Petrželka (MYKO)
Instalace zvuku: Mad4ace
Projekce: Jakub Larva
Kostýmy: Lída Holmerová , Nina Špitálníková
Masky: Lída Holmerová
Fireshow: Tribo fuego
Stavba scény a support: Crossclub, squat Milada, Roots and future crew
Nahrávání zvuku a mastering: Dominik Pecka, Mikoláš Petrželka
Foto: Standa Merhout
Trailer: http://www.youtube.com/watch?v=xG_DhJI8aSo
Hrají: Michaela Hadušovská, Saša Ptá ková, Lenka Vahalová, Petr
Florián, Jirka Vojta, Vojta Du t, Michal Pivar i, Roman Chlup, Linda
Mikolášková, Št pánka Pobo ilová, Anna Šolcová, Eliška Linkovová,
Jana Kozubková

Trailer: http://www.youtube.com/watch?v=xG_DhJI8aSo
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UKÁZKA P ÍPRAVY SCÉNY
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GHETOLLEGGE
hem podzimu roku 2008 vznikl nový projekt s názvem Ghettollege.
Hlavním cílem projektu Ghettollege bylo propojit kulturní život se
vzd láváním pomocí kvalitních p ednášek, workshop a kurz v prostorách
klubu Cross (kavárny) a umožnit tak lidem rozši ovat si vzd lání. Vstup na
tyto ve ery byl zdarma. Jedním z cíl je nenásiln vzd lávat i ty zájemce,
kte í s podobnými tématy nemají mnoho zkušeností.
Strategie university byla a je vyu ování zdarma a otev enost všem, kdo
projeví zájem n co se dozv

t. Chceme nabídnout široké spektrum

ednášek a p ednášejících a od jednotlivých p ednášek pozvolna
postupovat k budování jednotlivých oborových semestr .
V roce 2008 se konaly níže uvedené p ednášky:

Jaroslav Flégr, Csc.

- „Prvok u kormidla“

Václav Fo tík

- „IQ test“

Marek Páv

- „Deprese „

Jan Burian

- „Meditace z hlediska neurov d“

Marek Mat jka

- „Od orgasmu k oligarchii“

Františka Vrbenská

- „Souboje mezi historií a fantasy“

Richard Šusta

- „Vlákna hyper asu“

Václav Fo tík

- „Budoucnost vzd lávacích systém “

Jarek Kope ek

- „Ze života kov “

Michal Mar išovský

- „Od LHC k ILC“

Jaroslav Mácha

- „Molekulární genetika a historie.“
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PROPAGA NÍ STRATEGIE PROJEKT
CROSS´N´ART, GHETTOLLEGE A DIVADLA NA
DU:
Výše zmín né projekty byly propagovány na internetových stránkách
klubu Cross, na internetu obecn

(diskuzní fóra, tematicky sp ízn né

weby), v mediích - p edevším ve vysílání Rádia 1 a Rádia Wave, dále pak
v kulturních p ehledech, cestou letá
letá

vytvo ených speciáln

s m sí ním programem i

pro tento projekt distribuovaných do

kaváren, kulturních institucí a klub , restaurací, pražských škol a
vysokoškolských kolejí.
Ukázka propaga ních materiál
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innost ob anského sdružení Paradox – shrnutí
CROSS´N´ART 2008

Níže uvedený program projektu Cross´n´art jsme zajiš ovali s ob anským
sdružením All art. Hudební produkci zajiš oval každou ned li Afro Nomad
Sound systém.
6.1.2008

-

Cestovatelská beseda Indie

13.1.2008

-

Divadlo Naho

20.1.2008

-

Cestovatelská beseda Uganda

27.1.2008

-

Dokuned – Velký bratr T sleduje

3.2.2008

-

Disharmonie

17.2.2008

-

Noonart production

24.2.2008

-

Cestovatelská ned le Pákistán

2.3.2008

-

Filmy FAMU

9.3.2008

-

Divadelní spolek Ztracená existence

16.3.2008

-

Cestovatelská beseda –Plavba po sv

30.3.2008

-

Dokuned – Lekce b loruštiny

6.4.2008

-

Divadlo Nebojte, nebudem

13.4.2008

-

Studentské filmy Famu

20.4.2008

-

Projekce a beseda ke dni laboratorních zví at

27.4.2008

-

Tématický ve er - Tibet
- p ednáška: Kamila Hladíková

4.5.2008

-

Noonart production

11.5.2008

-

Cestovatelská ned le – Kambodža 33 let poté

18.5.2008

-

Divadlo Naho

25.5.2008

-

Ru níkový den

1.6.2008

-

Neomluvené divadlo

8.6.2008

-

Animované filmy VOŠ Hollarka

15.6.2008

-

Disharmonie

22.6.2008

-

Letní slunovrat

– benefi ní akce na podporu divadelního p edstavení Bou e
29.6.2008

-

Ozv ny Ekofilmu
14
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6.7.2008

-

Cestopis – Cestou po Rusku

13.7.2008

-

Dokuned – filmy o Rusku

20.7.2008

-

Famu films

27.7.2008

-

Divadlo Kyslík

3.8.2008

-

film P l tvrtý
+ debata s režisérem Tomášem Hodanem

10.8.2008

-

Ozv ny Fresh film festu

17.8.2008

-

Tématický ve er –

24.8.2008

-

Filmová ned le - Dny zatm ní

7.9.2008

-

Divadlo Roztroušená symbióza

14.9.2008

-

Tématický ve er- Helena T eš íková

21.9.2008

-

Ty-jaatro Czechtek

28.9.2008

-

Tématický ve er- Rasismus ve spole nosti

5.10.2008

-

Ob an Havel

19.10.2008

-

Ztohoven – Mediální realita

26.10.2008

-

Divadlo Naho

2.11.2008

-

Cestopis - Jemen

9.11.2008

-

Divadlo Nacucky

23.11.2008

-

Divadlo KVD DAMU – Medea

30.11.2008

-

Tématický ve er – Boomfestival

7.12.2008

-

Divadlo Ztracená existence

21.12.2008

-

Vizuální projekce

ensko

GHETTOLLEGE
12.10.2008

-

Ghettollege

14.12.2008

-

Ghettollege

DIVADLO NA P DU
22.5 – 2.7.2008 – Divadelní p edstavení Bou e – 30 p edstavení
2. – 19.10.2008 – Divadelní p edstavení Bou e – 16 p edstavení
15
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Zpráva o hospoda ení v roce 2008
ROZVAHA ke dni 31.12.2008
AKTIVA
Nedokon ený hmotný majetek …………………………….....

350 000,-

Pokladna ……………………………………………………………….

16 761,-

Bankovní ú et …………………………………………………….….

30 362,-

Aktiva celkem …………………………………………………….... 397 123,PASÍVA
Dodavatelé ……………………………………………………………

833,-

Fondy ……………………………………………………………………

390 000,-

Výsledek hospoda ení…………………………………………….

6 290,-

Pasíva celkem………………………………………………….....

397 123,-

VÝSLEDOVKA ke dni 31.12.2008
VÝNOSY
Tržby z prodeje služeb…………………………………………….. 174 736,ijaté lenské p ísp vky ………………………………………..

32 000,-

ipsané úroky ………………………………………………………

2,-

Výnosy celkem ……………………………………………………. 206 738,NÁKLADY
Spot eba materiálu………………………………………………….

128 271,-

Ostatní služby ………………………………………......……………

70 619,-

Bankovní poplatky ………………………………………………….

1 558,-

Náklady celkem……………………………………………………. 200 448,HOSPODÁ SKÝ VÝSLEDEK …………………………………..

6 290,-
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Záv re né pod kování
edsedy ob anského
sdružení Paradox

Vážení p átelé,
dovolte mi, abych na záv r jménem ob anského sdružení Paradox vyslovil
pod kování

všem,

se

kterými

jsme

m li

možnost

spolupracovat,

dobrovolník m za as a energii, kterou v novali ob anskému sdružení Paradox.
V neposlední ad pak pat í díky našim sponzor m za jejich d

ím, že se nám spole

ru v naší práci.

poda í vytvo it pražské multikulturní centrum, kde

ístup bude všem a zdarma.

D kuji, Tomáš Zdenek
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Ob anské sdružení Paradox
Plynární 23, 170 00 Praha 7
Tel:(420) 739 806 809
Email: nina@crossclub.cz

