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Úvodní slovo

Vážení čtenáři, příznivci, přátelé, kolegové a všichni ostatní, kteří čtete tyto řádky. Dostává 
se vám do rukou Výroční zpráva o činnosti spolku Metaculture, z.s. za rok 2020. Byl to rok 
naplněný intenzivní prací, úspěchu, neočekávaných změn a překážek. Máme za sebou velký kus 
práce a ještě mnohem větší před sebou.
Jsme tým vysokoškolských lektorů z řad učitelů, speciálních pedagogů, filmařů a výtvarníků, 
jejichž společným cílem je snaha o vytvoření prostředí, ve kterém žijeme, lepším. Společně 
pracujeme již pátým rokem- Soustředíme se především na projekt s názvem Prožitkem proti 
předsudkům, který klade důraz na zvýšení kompetencí žáků podporujících sociálně udržitelný 
rozvoj v oblasti tvorby předsudků.
Principem naší organizace je propojení sociální, pedagogické, umělecké a filmové činnosti, 
kterou považujeme za vynikající vyjadřovací prostředek.

Činnosti spolku jsou zejména:

a) praktická činnost ve spolupráci s orgány MŠMT, Ministerstvo kultury a jiné subjekty
b) vícedenní tvůrčí workshopy a filmové pobytové tábory reflektující aktuální témata
c) celoroční vzdělávací akce (přednášky, semináře) na ZŠ a SŠ
d) tvorba metodik pro učitele ZŠ a SŠ, týkajících se problematiky multikulturní výchovy
e) osvěta zaměřená na odbornou a laickou (širší) veřejnost

Školám nabízíme metodiky pro pedagogy, interaktivní besedy pro žáky zaměřené na předsudky, 
migraci, fenomén bezdomovectví a další aktuální témata, na které následně navazují filmové 
workshopy.

Děkujeme všem našim kolegyním a kolegům za jejich práci, podporu a spolupráci.





Identifikační údaje

Název organizace: Metaculture, z.s.
Právní forma: spolek
Registrace:	 	 Městský	soud	v	Praze,	spisová	značka	L	63097
Datum	vzniku:		 06. 08.	2015
IČO:	 	 04300327
DIČ:	 	 CZ04300327
Sídlo:	 	 Dětská	2498/26,	100	00	Praha	Strašnice	(Praha	10)
Statutární	zástupce:	 Mgr.	Daniel	Dvořák

Spolek	není	plátcem	DPH.	Nepodléhá	EET.

Kontaktní údaje
Email:	 metaculture.cz@gmail.com
Telefon:	 773	234	646
Web: www.metaculture.cz
Facebook:	 www.facebook.com/metaculture.cz
Youtube:	 www.youtube.com/channel/UCehH5unWOcdmHxeVc5FVAQw

Členové spolku a spolupracovníci

V roce 2020 pracovalo pod Metaculture, z.s. celkem YY členů, kteří zajištovali pravidelný program 
a aktivity spolku, související s jeho činností. Všichni se podíleli na propagaci, komunikaci se 
školami a veřejností, tvorbě metodiky pro ZŠ a SŠ, práci s žáky, tvůrčí činností, provozním 
zajištěním a pomoci při organizace celého roku.

Statutární zástupce: Mgr. Daniel Dvořák 

Odborní lektoři a animátoři: Petra Štichová 
Pavel Ehrlich
Martin Adam
Veronika Gottlichová
Tomáš Galásek
Vratislav Hadraba
Kamila Axmanová
Michael Carrington

Lucie Strnadelová
Helena Maříková
Martin Smatana
Magdaléna Capková
Tereza Unzeitigova
Jan Korenc
Žofie Zajíčková
Daria Kashcheeva





Lektorka Daria Kashcheeva, z pražské FAMU, se svým snímek Dcera, oceňovaným doma i 
ve světě (získal již přes 40 ocenění), získala Oscara. Snímek vypovídá o rodinných vztazích, 
vině a odpuštění. Přináší inovativní přístup k animačním technikám. Jsme rádi, že jsme mohli 
spolupracovat s člověkem, který se nebojí inovativního režijního pojetí a je mu vlastní lidské 
sdělení na ožehavé téma.

Charakteristika činnosti spolku

Spolek Metaculture, z.s. je právnickou osobou založenou v souladu se Zákonem č. 89/2021., 
občanský zákoník, v platném znění. Ve smyslu tohoto zákona je dobrovolným, nevládním 
a neziskovým seskupením občanů, v němž se propojuje sociálně-pedagogická činnost 
s kulturně-uměleckou sférou. Spolek podporuje a rozvíjí nové přístupy v oblasti výchovy a 
vzdělávání. Zabývá se primárně průřezovými tématy vzdělávání a pak také podporou sociálně 
znevýhodněných skupin ve společnosti.
Účelem organizace je přispívat k harmonickému soužití národnostních, etnických a jiných 
minorit s majoritní společností, a to prostřednictvím výchovně vzdělávací osvěty žáků a 
pedagogů základních a středních škol z celé České republiky, v oblasti multikulturní výchovy 
prostřednictvím realizace interaktivních besed, vzdělávacích aktivit, odborných přednášek, 
workshopů a pobytových setkání osob z různého multikulturního prostředí.
Působíme po celé České republice, zejména v hlavním městě Praha, Jihomoravském a 
Středočeském kraji.

Od roku 2016 pořádáme pravidelně:

• letní tábory
• interaktivní besedy pro žáky a pedagogy ZŠ a SŠ
• víkendové animační workshopy
• vzdělávání pedagogů v akreditovaném kurzu MŠMT: Animovaný film

ve výtvarných předmětech
• veřejná promítání s diskuzí

Historie spolku

Spolek Metaculture, z.s. byl založen v roce 2015. V letošním roce oslavil pět let svého trvání, 
během kterých nabízí semináře, besedy a workshopy pro žáky, studenty a pedagogy na témata 
spadající pod multikulturní výchovu. Činnost spolku je zaměřena především na tyto témata: 
xenofobie, rasismus, extremismum, neonacismus, antiseminismus, bezdomovectví, romská 
minorita, chudoba třetího světa apod. Tyto multikulturní výukové programy mají za cíl upozornit 
na úskalí černobílého vidění světa, podpořit vstřícnost při setkávání se s odlišnostmi a otevřít 
prostor mnohdy ožehavým tématům.
Náš spolek propojuje sociálně-pedagogická činnost s kulturně-uměleckou sférou. Propojením 
těchto dvou složek celý projekt získává na originalitě a zajímavém nadčasovém pojetí. Získané 
výstupy se používají ve škole jako reflexe na určitou dekádu besed.





Významné historické události:
• 2015: založení spolku, výjezd na hranice Babská, tábor na téma předsudky
• 2016 – 2018: realizace projektu Já a můj předsudek, registrační číslo projektu CZ.07.4.68/

0.0/0.0/15_005/0000046, který se zaměřoval na práci s předsudky ve třídním kolektivu
• 2018: tvůrčí tábor na téma Jak mohu pozitivně ovlivnit své okolí, participace na projektu

Posílení participace dětí v rozhodovacích procesech
• 2019: zahájení vzdělávání pedagogů prostřednictvím akreditovaného kurzu Animovaný

film ve výtvarných předmětech, první ročník sousedského festivalu Maňána

ČINNOST A AKTIVITY SPOLKU V ROCE 2020

Rok 2020 byl poznamenán dopadem výskytu onemocnění Covid 19 a s ním souvisejícím 
protiepidemiologickým opatřením. V této době, kdy lidé byli paralizováni strachem o zdraví, 
kdy svoboda pohybu byla omezená, jsme se snažili hledat pozitiva, nové cesty a možnosti, jak 
být prospěšní, jak pomoci. Během celého roku jsme realizovali interaktivní besedy ve školách 
na témata předsudků. Navštívili jsme základní školy v rámci MČ Praha, ať už osobně, nebo 
distanční formou.

Snímek dětí z animačního workshopu, pod vedením lektorek Metaculture, pro UMPOD Brno 
vyhrál 1. místo na mezinárodní soutěžní přehlídce animovaných filmů Animánie. Vznikl pod 
vedením našich zkušených lektorek Petry Štichové a Darii Kashcheevy.

Na současnou situaci jsme reagovali několika výzvy, které měli jediný cíl, a to pomoc těm 
nejzranitelnějším. Výzva Tablet ze šuplíku vznikl ve spolupráci s hejtmanem Jihomoravského 
kraje a dalšími spolky. Díky této kooperaci jsme odstartovali výzvu na pomoc seniorům, kteří 
žijí v pobytových zařízeních sociálních služeb. Těchto zařízení je v České republice přes 750, 
jedná se tedy o nezanedbatelnou část našich spoluobčanů. Celkem jsme předali XX tabletů. 
Covidoví doba se negativně odrážela na psychickém stavu  nás všech, ale především na stavu 
starších lidí, kteří se již podruhé ocitli v sociální izolaci, pouštění. Výzva Volejte babi a dědovi, 
zrealizovaná formou animovaného videa, měla upozornit na skutečnost, že díky snadno 
dostupným technologiím a internetu se můžeme společně spojit, promluvit si, vidět se do tváře, 
být chvíli v kontaktu.

Velkým počinem našeho spolku v tomto roku byla Sbírka pro Šimona k našemu 5. letému výročí 
od založení. Sbírka byla určena na podporu jedné blanenské rodiny. Společně (díky vám) jsme 
vybrali na transparentní účet částku ve výši 147 666 Kč, za kterou bylo možné pořídit speciální 
teleskopický hřeb fassied duval do bércové kosti a Bemer classic set a rehabilitační přístroj, 
který podporuje mikro-cirkulaci krve.





Během pandemie a s ní spojeném lockdownu jsme pro izolované děti a mladistvé uspořádali 
dvě městské hry:

Pražští ilumináti a Kluk v přítmí

Hry jsou určena nejen pro rodiny, ale i pro týmy z řad dětí. Jejich cesta je bezpečná, stanoviště 
nejsou spojená přímo s rizikem úrazu a je průjezdná i kočárkem. Hrát můžou všichni, mladším 
hráčům je doporučeno se zúčastnit v doprovodu někoho staršího. Jsou vhodné jak pro 
jednotlivce, tak pro kluby, týmy, party kamarádů, rodiče s dětmi nebo oddílové družiny. Hry 
PRAŽŠTÍ ILUMINÁTI a KLUK V PŘÍTMÍ doporučujeme všem, které láká odhalování tajemství, 
záhad, luštění šifer, adrenalin a umí hrát férově.

V srpnu (15. – 22.08. 2020) jsme realizovali tvůrčí tábor v Doubravnici nad Svitavou. Tentokrát 
jsme zpracovávali jsme jako hlavní téma strach formou interaktivních her, vlastních prožitků, 
zkušeností, besed. Téma jsme zpracovávali výtvarně, divadelně, animačně.
V září (30. 08. 2020) se uskutečnil další ročník rodinného multižánrového festivalu Maňána na 
Praze 10.

Spolupráce

V rámci dotačních programů spolupracujeme s orgány státní správy a samosprávy. Úzce 
spolupracujeme s Jihomoravským regionem, hlavním městem Praha (P7) a Magistrálem 
hlavního města Praha.

Hospodaření spolku
Obrat v roce 2020 činil 1.561.307,26 Kč .... 59.489,70 EUR (kurz k 31.12.2020 26,245 Kč/EUR).





Závěr a poděkování

Závěrem lze konstatovat, že i přes veškeré problémy a epidemiologickou situaci v české 
zemi, bylo dosaženo dobrých výsledků. Děkujeme celému pracovnímu týmy, dobrovolníkům a 
spolupracujícím osobám, kteří se podíleli na realizaci a zabezpečení spolkových akcí, za jejich 
činnost. Všem sponzorům a dárcům děkujeme za jejich finanční a materiální podporu a všem 
příznivcům a přátelům za jejich zájem a kooperaci. Rovněž děkujeme hlavnímu městu Praha 
za podporu spolku ve všech oblastech jejich činnosti. Spolkovou činnost budeme i nadále 
podporovat a rozvíjet, naplňovat jeho poslání a cíl.

Mgr. Daniel Dvořák
statutární zástupce




