
Výroční zpráva 2021    Založení spolku PERFORMALITA bylo schváleno 7. června 
2016 Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 65581 (spisová 
značka). Účelem spolku je umělecká a vzdělávací aktivita. Spolek 
bude dosahovat tohoto účelu vyvíjením činnosti v těchto 
oblastech: 
1. divadlo, tanec, performance  
2. hudba 
3. mezinárodní spolupráce 
 
Sídlo: Krakovská 1346/15, 110 00 Praha 1 Nové město  
IČ: 051 00 313 
Kontakt: info@performalita.com, 00420 774 340 689  
Číslo účtu: 2001009508/2010 vedený u Fio Banka, a.s. 
Web, Facebook: www.performalita.com, 
www.facebook.com/performalita  
 
Název nejvyššího orgánu: Výkonná rada 
Způsob jednání: President zastupuje spolek ve všech věcech 
President: MgA. Dana Račková, zvolena do své funkce dne 20. 
dubna 2016 s platností této funkce od 7. června 2016 
 

FINANČNÍ BILANCE: ROK ZMĚN
 
Grant/dotace Přijaté v Kč Vydané v Kč Suma v Kč 

MČ Praha 7 9 000,00 9 000,00 0,00 

MČ Praha 7 7 000,00 7 000,00 0,00 

MČ Praha 7 6 000,00 6 000,00 0,00 

Česko-něm.f.b. 197 000,00 197 000,00 0,00 

Česko-něm.f.b. 46 000,00 46 000,63 -0,63 

Nadace VIA 4 800,00 4 800,00 0,00 

Kreativní Evropa 4 008,00 € 0 € 5 649,92 € 

 

Činnost skupiny v roce 2021 se soustředila především na 
ekonomické přežití situace v kultuře po pandemickém roce 2020 
a alespoň částečné udržení existujících projektů. Díky finanční 
injekci ze strany Česko-německého fondu hned na začátku roku 
jsme mohli pokrýt několik zásadních položek nutných ke 
kontinuálnímu fungování (nájmy, administrace). Díky tomu se 
nám povedlo pronajmout si část kanceláře na Národní třídě a 
umístit zde administrativní složku spolku. Skupina zaznamenala i 
několik změn v organizační struktuře a personálním složení. 

V tomto roku jsme také oslavili své páté narozeniny, u 
příležitosti kterých jsme vyprodukovali tetovací obrázky jako 
reklamu ke všem našim dosavadním projektům. 

Navzdory všem snahám se nám kvůli neutuchající 
pandemické situaci v tomto roce nepovedlo začít větší 
dlouhodobý projekt ani podat žádost o finanční podporu na delší 
fungování, jelikož nejsme schopni zaručit výsledek. Naopak, jsme 
byli nuceni zrušit či odložit několik menších projektů na neurčito.

 
 
 

 
 
 
 



HARMONOGRAM AKTIVIT: 
10.-13.06. projekt Básně, rezidence ve Vratislavi 
26.06.  Už to začalo? na festivalu United Islands, účast na panelové diskusi 
09.-11.07 projekt Básně, rezidence v Malovicích 
14.08. spolupořádání festivalu Setkání kultur v Kyjích 
31.08. oslava narozenin Performality v Cross Clubu 
02.09. Už to začalo? repríza ve Vodárenské věži na Letné 
12.09. Mise: DOMOV repríza v Klubu Letka 
07.-11.10. Workshop a koncert Milánosz v Kukulida, Drážďany 
06.10.    Like Me If You Can  repríza v Klubu Letka 
07.10.  Like Me If You Can repríza pro školy ve Vodárenské věži na Letné 
21.10. produkce koncertu Páni Muzikanti 
24.10. Už to začalo? repríza ve Vodárenské věži na Letné 
17.-22.11. Už to začalo? hostování v KOMPLEX Chemnitz 
17.12. Vánoční večírek Performality 
 

 

„MIGRACE, stejně jako ZMĚNA KLIMATU, způsobují 
společenské krize, protože ukazují na náš nedostatek 
imaginace možného. Uvažovat o nich jinak než jako o 
absolutní apokalypse, kde jedinou odpovědí je 
sebedestruktivní nihilizmus, by znamenalo radikálně 
přehodnotit způsob života, který považujeme za vlastní, 
přirozený a nezcizitelný. Znamenalo by to rozebrat, převrátit a 
možná úplně zahodit pojmy, jakými o tomto způsobu života 
uvažujeme. KLIMATICKÁ i MIGRAČNÍ KRIZE jsou především 
krizí představivosti – ale pokud to tak je, znamená to, že skrze 
odvahu představit si jiný svět z nich také vede cesta ven.“ 

Jen tak si lehnout do hlíny 
A když bude i nějaká tráva 
Tak zavři oči v nekonečné 
rozkoši 
Ale i když nebude tráva 
A za ušima mě budou lechtat 
žížaly 
Nebude to vadit 
Pak sevřít ruce do nekonečné 
rozkoše 
Nohama být znovu 
Pevně nad zemí 
A smát se tý zemi 
Tak strašně moc se smát 
Povýšeně 
Bez paměti 
…vždyť bez nás je zem tak 
sprostě obyčejná 

(Země, m.p.) 
 


