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Cyranovy boty, z. s. 

Statutární zástupce (předseda): 
Ing. Miluše Vašíčková 

 

Rada: 

Miluše Vašíčková, statutární zástupce Cyranovy boty, z. s. Od roku 2006 působí v Integrované skupině Cyranovy 
boty. Od roku 2012 se podílí na organizaci a vedení jejích projektů, kde se kromě tance věnuje i produkci      

a propagaci. Své taneční vzdělání doplňuje na tanečních workshopech. 

Kateřina Honzírek Hanzlíková – choreografka, taneční terapeutka, pedagožka a tanečnice, absolventka čtyřletého 

psychoterapeutického výcviku Taneční a pohybové terapie PdF Univerzity Palackého v Olomouci. Od roku 
2010 se podílí na choreografii a realizaci projektů Integrované taneční skupiny Cyranovy boty, se kterou      
vytvořila již čtyři celovečerní představení a několik kratších variací. Učí současný tanec, kontaktní improvizaci 

a děti předškolního věku, vede terapeutické skupiny seniorů a psychiatrických klientek. 

Vladimír Meleky – Multiinstrumentalista, začínal s hraním na didjeridoo v Martine (2000), dva roky poté přidává   
kytaru a baskytaru v několika studentských projektech, kolem roku 2006 začíná experimentovat s looperem, 
klavírem a syntetizátory. Při hraní se věnuje live-loopingu ve stylech Psychedelic rock, Freejazz, Noise a 
kompozici. Od  roku 2013 spolupracuje s taneční integrovanou skupinou, vytvořil hudební doprovod 

k projektům Smyčka a NE-ZÁVISLOSTI; doprovází živě představení skupiny i tréninky.  

Věra Bělehrádková – absolventka magisterského studia divadelní fakulty JAMU, obor Dramatická výchova,             

absolventka tanečního výcviku v Laban Centre v Londýně, výcviku v oboru Taneční terapie v Dance Voice 

Centre v Bristolu, lektorka tanečních a pohybových seminářů, pedagog Střediska volného času Lužánky. 

 

Valná hromada: 

Jana Bartošková, Markéta Bártová, Kateřina H. Hanzlíková, Dagmar Mašková, Dominika Míková,                       

Vladimír Meleky, Lenka Skaunicová. Mila Vašíčková, Petra Wágnerová, Milan Zeman. 



Historie organizace, její poslání a cíle 
 

Cyranovy boty, z. s. navazují na činnost Pohybového studia Cyranovy boty, o. s. 
PS Cyranovy boty vzniklo v roce 2001 jako občanské sdružení při Středisku volného času Lužánky pro mladé lidi       
se zájmem o tanec, divadlo, rytmus. Náplní je tvorba autorských inscenací v žánru tanečního divadla a rytmodivadla. 
Členové souboru Cyranovy boty se rozvíjejí ve třech liniích: 
Tanec – učí se techniky současného tance a tvoří představení, kde základním vyjadřovacím prvkem je pohyb, tanec, 
tělo. 
Rytmus – mladí bubeníci ve věku od 7–12 let se učí hru na africké bubny, zabývají se všeobecně rytmy a vytvářejí            
představení, kde hlavní složku představují rytmy a zvuky.  
Integrovaný tanec – tuto skupinu tvoří lidé s pohybovým znevýhodněním a bez něj. Společně hledají cesty, jak praco-
vat s tělem, objevují jaké má tělo možnosti, jak využít jeho specifika a různá omezení a tvoří rovněž pohybová předsta-
vení. 
 
Cílem této činnosti je rozvoj člověka vedoucí k otevřenosti, poznání sebe sama, tvořivosti, schopnosti vyjadřovat své 
myšlenky skrze umění a v neposlední řadě i možnost působit na diváka, a přispět tak ke kulturnímu rozvoji města.  
 
Pravidelná činnost integrované skupiny během roku: 

 pravidelné tréninky v Bezbariérovém divadla Barka, Brno, 
 víkendová soustředění, 
 premiéry inscenací a jejich reprízy hrané v Brně i v jiných městech České republiky  

 (za rok uvedeme 1–2 nové premiéry a přibližně 10 repríz), 
 Svatojánská Barka – celovečerní program s hosty (další taneční subjekty z Brna)                                               

(konaná vždy dne 24. června v divadle Barka), 
 Večer Na přidanou – předvánoční celovečerní program souboru v divadle Barka. 

 
Integrovaná skupina Cyranovy boty, z. s. vytvořila za dobu své existence 18 představení, účastní se přehlídek          
a festivalů u nás i v zahraničí a realizuje řadu projektů. Svou činností tak přispívá k zapojení mladých lidí                                    
s tělesným znevýhodněním k nalézání nových cest a zapojení se do dění v umělecké oblasti i mimo ni. Společnými          
aktivitami se tak propojují životy obou těchto skupin. 

  
Kromě tvorby inscenací soubor organizoval Letní taneční a bubnovací dílnu, která proběhla v srpnu v Osinalicích,           
a byla určena i pro zájemce z řad veřejnosti.  
 
K 18. 11. 2015 se integrovaná skupina pod novým názvem Proty boty, sekce Cyranovy boty, z. s. stává poboč-
ným spolkem souboru Cyranovy boty, z.s., a zůstává tak jeho součástí. Jako pobočný spolek spolku Cyranovy 
boty však získává vlastní právní subjektivitu.  
 
I nadále se bude soubor věnovat především tanečnímu a pohybovému divadlu a tvořit vlastní choreografie, které           
respektují individualitu a specifičnost každého z tanečníků. „Proty boty jsou otevřené všem zájemcům bez rozdílu    
zdravotních schopností. 



Integrovaná taneční skupina ― činnost v roce 2015 
„BEZE SLOV“ – komunikace tancem  

Celoroční činnost souboru spočívá ve tvorbě tanečně divadelních a pohybových autorských inscenací. Provoz skupiny 
zahrnuje pravidelné tréninky, zkoušky a soustředění, vystoupení na domovské scéně i festivalech po celé ČR.                  
Tanečníci se učí vnímat své tělo pomocí tanečních a pohybových technik. Cílem skupiny je integrace lidí s tělesným 
znevýhodněním formou společné kreativní taneční tvorby. Dílčími cíli je také rozvoj jednotlivých členů v oblasti             
umělecké a osobnostně-sociální. Představení vznikají z tanečních improvizací, ve kterých je tanečníkům ponechán 
prostor pro vlastní kreativní tvorbu. Vycházíme z pohybových možností jednotlivých členů a snažíme se je dále                 
rozvíjet. 

Na realizaci představení se tedy podílí lidé, kteří jsou součástí Integrované taneční skupiny Cyranovy boty,                 
tzn. tanečníci bez jakéhokoli znevýhodnění a tanečníci s fyzickým či mentálním znevýhodněním. Skupina nyní          
zahrnuje tři osoby s fyzickým znevýhodněním, jednu osobu s mentálním znevýhodněním a čtyři až šest zdravých      
tanečníků.  
Na realizací projektů se podílí režisérka a choreografka souboru, která vytvořila několik celovečerních představení      
a kratších choreografií. Součástí představení je také hudebník (člen souboru), který doprovází živou hudbou taneční 
zkoušky a vytváří doprovodnou hudbu pro představení. 

Leden 

Únor 

 pravidelné tréninky v divadle Barka, úterky 17.00―19.00 

 práce na novém představení s pracovním názvem NE-ZÁVISLOSTI 

 přihláška na festival Otevřeno 

Březen 

 pravidelné tréninky v divadle Barka, úterky 17.00―19.00 
 příprava improvizace pro vystoupení skupiny mimo jeviště 
 příprava na výběrové kolo pro festival Otevřeno 

 soustředění v divadle Barka, práce na novém představení a technický trénink 

 pá  13. 3.  16.00―19.00 
 so  14. 3.    9.30―15.30 
 ne  15. 3.    9.00―14.30 
 20. 3. účast na mezikrajovém kole festivalu Otevřeno, Divadlo Barka, Brno 

Celoroční činnost 

 pravidelné tréninky v divadle Barka, úterky 17.00―19.00 
 práce na novém představení NE-ZÁVISLOSTI 



 pravidelné tréninky v divadle Barka, úterky 17.00―19.00 

 5.―7. 6. účast na festivalu Vedle Jedle, představení NE-ZÁVISLOSTI                                              

a variace Každý máme svůj svět 

 24. 6. Svatojánská barka, tradiční večer tanečního divadla a bubnů na Svatého Jana 

v Bezbariérovém divadle Barka pořádaný souborem Cyranovy boty 

Květen 

 pravidelné tréninky v divadle Barka, úterky 17.00―19.00 taneční improvizace  

 soustředění souboru v divadle Barka, příprava na festival Tancesse  

 pá  1. 5..  16.00―19.00 
 so  2. 5..    9.30―15.30 

 16. 5. účast na festivalu Tancesse v Brně s představením NE-ZÁVISLOSTI 

Červen 

Září 

 pravidelné tréninky v divadle Barka, úterky 16.30―19.00 

 příprava na novou sezonu 

 příprava nového představení 

 propagace skupiny s cílem získání nových členů souboru 

 3. 8. a 18. 9. Vernisáž TaH, Ostrava, variace Modrá 

Červenec—srpen divadelní prázdniny 

Duben 

 pravidelné tréninky v divadle Barka, úterky 17.00―19.00 

 příprava improvizace pro vystoupení skupiny mimo jeviště 
 10. 4. vystoupení na Karnevalu APA v Olomouci 
      NE-ZÁVISLOSTI, Každý máme svůj svět 

 soustředění v divadle Barka, práce na novém představení a technický trénink 

 pá  17. 4.  16.00―19.00 
 so  18. 4.    9.30―15.30 
 ne  19.4 .    9.00―14.30 

Říjen 

 pravidelné tréninky v divadle Barka, úterky 16.30―19.00 
 výběr tématu nového představení příprava a diskuze“ 
 soustředění v divadle Barka, hledání pohybu pro téma nového představení 
 pá  2. 10..  16.00―19.00 
 so  3. 10..    9.30―15.30 
   4. 10. účast na festivalu Na břehu Svratky 2015 s variací Každý máme svůj svět 
   6. 10. členská schůze, rozhodnutí o založení pobočného spolku Proty boty 
   6. 10. ustavující členská schůze pobočného spolku Proty boty 
 10. 10. dozvuky festivalu Tanec a Handicap v Ostravě s představením NE-ZÁVISLOSTI 
 15. 10. účast na festivalu FESTiN v divadle Barka s představením NE-ZÁVISLOSTI 

Listopad 

 pravidelné tréninky v divadle Barka, úterky 16.30―19.00 
 příprava na Večer Na přidanou 
 18. 10. zápis skupiny Proty boty do spolkového rejstříku 
 3denní soustředění v divadle Barka  
 pá  20. 11.  16.00―19.00 
 so  21. 11.    9.30―15.30 
 ne  22. 11.    9.00―14.30 
Součástí soustředění byl dvoudenní workshop Základy kontaktní improvizace s lektorkou Zitou Pavlišovou 



Prosinec 

 pravidelné tréninky v divadle Barka, úterky 16.30―19.00 

 10. 12. Benefiční večer skupiny Cyranovy boty Večer Na přidanou  

 23. 12. taneční variace v rámci programu otevřených dveří na brněnské radnici 

                23. VÁNOCE NA BRNĚNSKÉ RADNICI 

Práce na trénincích ― hlavní témata 

hlavní téma: kvality a dynamika pohybu 

 pohyby paží: vedené pohyby, švihy (švih kyvadlový, švih impulsem),                                                

 pády, seky (zadržený pohyb) 

 pohyby nohou: vedené pohyby, švihy (švih kyvadlový, švih impulsem), kopy, skoky 

 kombinace kvalit pohybů, zapojení celého těla do pohybu – otočky, skoky 

 práce s dynamikou pohybu (pomalý, rychlý, s akcentem) 

práce s osou, těžištěm a váhou těla 

 uvědomění si osy těla a správného držení těla ve stoji 

 přenášení váhy ve stoji, trénink rovnováhy 

pohyb hlavy, pohled očí a výraz obličeje v tanečním projevu 

 uvolnění krčních svalů, zapojení pohybu hlavy do tanečních prvků 

 zapojení zraku do tanečních prvků (pohled očí do prostoru) 

 nácvik výrazu obličeje v tanečního projevu 

zrcadlení pohybu jako technika taneční improvizace 

 zrcadlení pohybu ve dvojicích, zrcadlení pohybu ve skupině 

propojení centra těla a periferií 

 cvičení na uvědomění centra těla, posilování hlubokých břišních svalů 

 cvičení na uvědomění periferií (ruce, nohy, temeno, kostrč) 

 techniky sbalování do centra a rozbalování z centra – v leže, ve stoje 

kontaktní improvizace jako technika taneční improvizace 

rozvoj vnímavosti a spolupráce skupiny 

 skupinové  pohybové hry v prostoru 

 cvičení na rozvoj koncentrace a vnímavosti 



Poděkování 
Děkujeme Ministerstvu kultury za dotaci, díky které jsme mohli realizovat představení NE-ZÁVISLOSTI. 
Děkujeme Nadaci umění pro zdraví za peněžní dar na úhradu rekvizit  pro zabezpečení celoroční činnosti integrované 
taneční skupiny. 
 
Dále děkujeme: 

– Divadlu Barka, jm. Zdence Vlachovské, za poskytování zázemí pro činnost integrované skupiny souboru, 

– Kateřině H. Hanzlíkové za pedagogickou práci, 

– Vladovi Melekymu za hudební doprovod na trénincích a představeních,  

– Karolíně Kodýskové, Markovi Bulovi, Pavlu Mrázkovi, Milanu Fujdovi a Vladimíru Jágrovi za fotodokumentaci. 

 
Divákům a přátelům za jejich přízeň, hodnocení a účast na našich akcích. 

Hospodářská zpráva za rok 2015 
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Služby: nájemné, pronájem prostor

Cestovné

Dary

Příjmy celkem

Výdaje: Integrovaná taneční skupina

Výdaje:Malí bubeníci ― Křtiny

Materiál

Propagace

Cyranovy boty Stav k 31. 12. 2015:

Služby-ostatní

Služby nájem

Příjmy - Převod 2014

Příjmy celkem

Výdaje celkem

Výdaje celkem

Služby: nájemné, pronájem prostor

Služby osobní náklad ― dohody

Služby osobní náklad ― dohody

Služby ― spoje

Služby ― ostatní (účastnické poplatky, potrav iny a jiné)

Bubenická a taneční dílna Osinalice

Tržba ― kurzovné

Výdaje:Osinalice

Výdaje celkem:

Malí bubeníci-Křtiny

Přepravné

Služby osobní náklad ― dohody

Služby ― ostatní

Materiál

Příjmy - Převod z roku 2014

 Členské příspěvky

Příjmy celkem



Práce na novém představení „NE-ZÁVISLOSTI“ 

Hledání pohybu pro vyjádření tématu nového představení. 





Taneční představení „NE-ZÁVISLOSTI“ 

Karneval APA, Olomouc 

Festival Vedle jedle, Praha 

Divadlo Barka, Brno 

Festival Tanec a Handicap, Ostrava 





Taneční variace „Každý máme svůj svět“ 

Karneval APA, Olomouc 

Festival Vedle jedle, Praha 

Festival Na břehu řeky Svratky 





23. VÁNOCE NA BRNĚNSKÉ RADNICI 

Soustředění listopad 



Večer Na přidanou—derniéra představení NE-ZÁVISLOSTI 




