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1.Vznik
spolku

Demokratická skupina, jejímž cílem je svobodně rozvíjet tvůrčí potenciál
každého člena podle jeho individuálního nadání. JM jsou členem
Asociace nezávislých divadel (AND ČR). Vykrystalizovali z kurzů
divadelního umění Just Monkeys. První herecké kurzy pod vedením
MgA. Venduly Ježkové, PhD. realizují od ledna 2018 v Divadle pod
Palmovkou. Nastudovali hru současného slovenského autora Petera
Lomnického Památkář (2019).

JUST MONKEYS, Z. S.

8. 8. 2020
DATUM VZNIKU
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2. Organizační
struktura
spolku

Vendula Ježková - předsedkyně spolku, Kateřina
Brouk - pokladník, Jan Schwaller, Eva Gerlachová,
Jakub Říman, Věra Horáková, Pavlína Šubrtová

ČLENOVÉ SPOLKU

IČO: 09344411
Sídlo: Mitrovická 230/71, Ostrava - Stará Bělá, 724 00
Č. ú.: 2801858524/2010

SPISOVÁ ZNAČKA: L 19324/KSOS KRAJSKÝ SOUD V
OSTRAVĚ

Facebook: @JustMonkeysJustActing
Web: justmonkeys.cz
Mail: kreativ@justmonkeys.cz

KONTAKT
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3. Cíle a poslání
spolku

Studium a realizace činoherních, alternativních 

Pořádání kulturně-společenských aktivit.

Kreativní vzdělávání pro všechny věkové skupiny.

Rozvoj duševní pohody a zdraví pomocí kreativních
technik.

Realizace komunitních aktivit, které přispějí                       
 k sounáležitosti, toleranci a inkluzivnímu přístupu            
 ve společnosti.

Spolupráce s dalšími organizacemi a komunitami.

       a hudebních divadelních her a jejich veřejná prezentace.  

CÍLE A POSLÁNÍ SPOLKU
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4. AKTIVITY SPOLKU

Kurz herectví pro začátečníky 
I. zimní semestr - živě, online. 
Osvojení si základní herecké
propedutiky. Práce s tělem,
dechem a hlasem. Zábavné etudy,
které vedou k situační hře.  

ÚTERNÍ KURZ HERECTVÍ STŘEDEČNÍ KURZ HERECTVÍ MLUV, MLUV, ZAJÍMÁŠ MĚ

Kurz pro pokročilé
I. zimní semestr - živě, online
Prohlubování získaných
dovedností z kurzu pro
začátečníky. Partneření na scéně a
práce s dramatickým textem.

Cyklus workshopů: Mluv, mluv,
zajímáš mě - převážně online
pro zájemce nejen o divadelní
umění, zaměřený na mluvní,
hlasové a komunikační a well
being techniky uplatňovat v
hraných etudách.
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4. AKTIVITY SPOLKU

Cyklus online workshopů 
Zábavný interaktivní kurzu
(videokonference), příležitost se
potkat, alespoň online s dalšími
lidmi. Vtipná cvičení, protáhnutí
bránice, láska k samohláskám.  

NAKAŽ SE KOMUNIKACÍ IMPRO MEJDLO V KARANTÉNĚ PROCHÁZKY ZA ŘEMESLEM
VĚRY HORÁKOVÉ

Cyklus online workshopů
I v karanténě je možné se rozvíjet 
 Improvizace, hravost a online
setkání s dalšími lidmi. Zábavná
setkání proti smutku a špatné
náladě v době pandemie.

Cyklus komunitních aktivit
připravili jsme se členkou spolku,
kamenosochařkou, procházku po
pražských památkách, které svým
řemeslným umem pomáhala
rekonstruovat a zachovat pro další
generace.
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4. AKTIVITY SPOLKU

Online workshop u příležitosti
Noci divadel, kde jsme
improvizovali a rozvíjeli hravost a
hlavně s podporovali dobrou
náladu.   

NOC DIVADEL ÚTERNÍ KURZ HERECTVÍ STŘEDEČNÍ KURZ HERECTVÍ

Kurz herectví pro začátečníky 
II. letní semestr - živě, online. 
Osvojení si základní herecké
propedutiky. Práce s tělem,
dechem a hlasem. Zábavné etudy,
které vedou k situační hře. 

Kurz pro pokročilé
II. letní semestr - živě, online
Prohlubování získaných
dovedností z kurzu pro
začátečníky. Partneření na scéně a
práce na přípravě představení
Hamlet aneb Lehrstück.



09
Ju

st
 M

on
ke

ys
, z

. s
.

4. AKTIVITY SPOLKU

Vytvořili jsme pět dílů videí: 
Čtení pro děti
pro Městskou knihovnu T. G.
Masaryka Šumperk
https://www.facebook.com/watch
/237036549696102/6565211682
62621/

ČTENÍ PRO DĚTI ÚTERNÍ KURZ HERECTVÍ STŘEDEČNÍ KURZ HERECTVÍ

Kurz herectví pro začátečníky 
II. letní semestr - živě, online. 
Osvojení si základní herecké
propedutiky. Práce s tělem,
dechem a hlasem. Zábavné etudy,
které vedou k situační hře. 

Kurz pro pokročilé
II. letní semestr - živě, online
Prohlubování získaných
dovedností z kurzu pro
začátečníky. Partneření na scéně a
práce na přípravě představení
Hamlet aneb Lehrstück.

https://www.facebook.com/knihovnaspk/?__cft__[0]=AZXHZRyE9G2ySLR_zr7exejqpH23gakeO9GKjg-wHAEZYUicmEZ5_XmUHAMXmX9iI7X3QHewZDwPOArN8W_SPcMfPpemthOE_fqgiSxQj7FNAoxzEvyalUFLmGpe8ENFzR7Ic1t50YvuEyYaXAJ63Tle&__tn__=kC
https://www.facebook.com/watch/237036549696102/656521168262621/
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5. Program
spolku na rok
2021 Příprava komunitních aktivit pro širokou veřejnost

Příprava programu Psychohygiena pro studenty herectví

KOMUNITNÍ AKTIVITY

Hamlet, aneb Lehrstück
Residenční pobyt 
Slepé skvrny

PŘÍPRAVA INSCENACÍ

Kurzy pro pokročilé
Kurzy pro začátečníky
Účast na Noci divadel
Workshopy, dílny, příměstské tábory pro děti a mládež
Realizace online workshopů

KURZY HERECTVÍ
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6. Hospodaření
spolku

Datum        Název                               Příjem              Výdej              Zůstatek na účtu
31.8.2020  členský příspěvek             100                                            100
6.9.2020    platba kurzu herectví        3900                                          4000
7.9.2020    platba za kurz herectví     2500                                          6500
7.9.2020    platba za kurz herectví     3900                                         10400
24.9.2020  platba za kurz herectví     3900                                         14300
30.9.2020  platba za kurz herectví     3900                                         18200
5.10.2020  platba za kurz herectví     3900                                          22100
8.10.2020  platba za kurz herectví     3900                                          26000
14.12.2020 Výběr z účtu v hotovosti (úhrada nájmu)  6000                 20000
15.12.2020 Faktura lektorka                                      18000                2000
Zůstatek na účtu 2020 činil 2000,-

BANKOVNÍ ÚČET

Číslo dokladu Datum   Název                                  Příjem    Výdej      Zůstatek v PK
PPD001   7.9.2020     členský příspěvek 2020      100                        100
PPD002   7.9.2020     členský příspěvek 2020      100                         200
PPD003   8.9.2020     Kancel. potřeby pokl. doklad             187         13
PPD004   14.12.2020 Příjem do pokladny z účtu   6000                      6013
PPD005   14.12.2020 členský příspěvek 2020      100                         6113
PPD006   14.12.2020 členský příspěvek 2020      100                         6213
PPD007   14.12.2020 členský příspěvek 2020      100                         6313
PPD008   14.12.2020 členský příspěvek 2020      100                         6413
VPD002   21.12.2020 Rekvizity-představení Hamlet             389         6024
VPD003   21.12.2020 nájem za zkušebnu                             6000       24     
Zůstatek v hotovosti za rok 2020 činil 24,-

POKLADNÍ KNIHA
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Kontakt 

www.justmonkeys.cz

WEB

kreativ@justmonkeys.cz

EMAIL

+420 732 454 943

TELEFON


