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Kdo jsme a co děláme
Divadelní společnost K4 se věnuje tvorbě nezávislých, nekomerčních divadelních 
přestavení, která vznikají experimentální cestou a jsou interdisciplinární. Zaměřuje 
se také na sociální projekty v oblasti užitého umění a designu. 

Od roku 2015 provozuje nízkoprahovou pracovní dílnu Metráž, kde zaměstnává ženy 
v obtížných životních situacích, ohrožené chudobou, bezdomovectvím, sociálním 
vyloučením, násilím a dalšími negativními jevy. 

V rámci pravidelných workshopů ve spolupráci s českými designéry vznikají módní 
kolekce, které ženy spoluvytvářejí. Prostřednictvím tvořivé činnosti si rozšiřují nejen 
pracovní kompetence, ale také si uvědomují své potřeby a vzájemně se podporují. 
Cílem je společně navrhnout, vyrobit, prezentovat a prodat – tím těmto ženám dát 
možnost výdělku i budoucího uplatnění na trhu práce.

Klíčové jsou pro nás udržitelná móda (sustainable fashion), nulový odpad (zero 
waste) a zpracování materiálů, jež zdánlivě nemají další využití (upcycling).

Náš tým
V roce 2017 se kreativnímu i ekonomickému řízení projektu věnovala režisérka 
a dramaterapeutka Kateřina Jungová a zároveň také vedla pracovně tréninkový 
program pro ženy v tísni. Za marketing, PR a fundraising zodpovídala Kristýna 
Ciprová. Na dobrovolnické bázi s námi spolupracovala Anežka Stupková. Na vzniku 
nových kolekcí se podílely módní návrhářka Lucie Kutálková, Monika Drápalová 
a šperkařka Adéla Fejtková. V dílně jsem zaměstnaly celkem 15 žen v tísni. 

Přehled toho nejdůležitějšího 
v roce 2017

KOLEKCE METRÁŽ + MONIKA DRÁPALOVÁ
V roce 2017 vznikala kolekce šatů a topů ve spolupráci s módní designérkou 
Monikou Drápalovou. Tentokrát jsme zvolily postup společné tvorby – malby na papír 
v reálné velikosti. Návrh byl následně použit na potisk textilní metráže. V abstraktní 
malbě každá z žen zanechala svou stopu v podobě tahů štětce. Šaty a topy jsou díky 
původnímu vzoru jedinečné – každý kus je originál.

KOLEKCE STŘÍBRNÝCH ŠPERKŮ DOTYK – OTISK
Naše druhá kolekce vznikala ve spolupráci se šperkařkou Adélou Fejtkovou a Metráž 
díky ní vstoupila do nové tvůrčí oblasti – práce s drahým kovem. Adéla Fejtková 
ženám v tísni umožnila přenášet svůj vnitřní svět do ušlechtilého materiálu. Ženy 
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se tak staly autorkami motivů následně uchovaných a reprodukovaných ve stříbře. 
Portfolio pracovních činností Metráže jsme  rozšířily o práce spojené s výrobou 
šperků – čištění odlitků, odřezávání vtoků a pilování.

MÁME E-SHOP!
Díky úspěšné crowdfundingové kampani na serveru HitHit se nám podařilo otevřít 
vlastní e-shop, který generuje pravidelné příjmy bez ohledu na to, zdali prodáváme 
na design marketech. 

WORKSHOPY PRO VEŘEJNOST
Uspořádaly jsme sérii kreativních workshopů pro veřejnost zaměřených na výrobu 
šperků a doplňků, které pro nás představují další zdroj příjmů. Ženy se díky nim 
dostávají do styku s většinovou společností – běžnou populací, s níž mají kvůli 
sociálnímu vyloučení omezený kontakt.

POMÁHÁME ŽENÁM S TRESTNÍ MINULOSTÍ
Ve spolupráci s neziskovou organizací Rubikon centrum, z. ú. jsme u nás v dílně 
vytvořily tréninkové místo pro ženy po výkonu trestu, které tak mají možnost 
osvojovat si pracovní návyky a připravovat se tak na vstup na volný trh práce.

BYLY JSME NOMINOVÁNY NA CENU SOZIAL MARIE 2017
Projekt Metráž byl odbornou porotou vybrán do úzké nominace na cenu SOZiAL 
MARie 2017 – cenu pro výjimečné, sociálně inovativní projekty.

BENEFICE PRO METRÁŽ
Za podpory českých návrhářů a hudebníků jsem uspořádaly benefici s bohatým 
programem – workshopy, koncerty a módní  bazar. 

SPOLUPRACUJEME SE SPOLKEM PŘÁTEL PETRSKÉ ČTVRTI
Navázaly jsme spolupráci s komunitní organizací Spolek přátel Petrské čtvrti, díky 
níž jsme se formou workshopů pro veřejnost zapojily do sousedských slavností Zažít 
město jinak a oslav 6. narozenin spolku. 

METRÁŽ ŽENÁM!
U příležitosti Mezinárodního dne žen jsme uspořádaly Den otevřených dveří. 
Návštěvnice a návštěvníci měli možnost pozdravit se s ženami v naší dílně, nakoupit 
naše produkty se slevou a připravily jsme pro ně malé občerstvení.

AIRBNB 
Kreativní workshopy s ženami v tísni jsme začaly nabízet na platformě Airbnb  
v sekci zážitky. Naši dílnu navštívilo a workshopů se zúčastnilo celkem  
15 zahraničních turistů.
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Jak jsme hospodařily
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Název účtuČíslo 
účtu

Koncový
stav

Obraty
rozdíl

Obraty za
období D

Obraty za
období MD

Počáteční
stav

Náklady
501001 45 025,7445 025,7445 025,740,00Nákup materiálu 0,00
501002 11 840,0011 840,0011 840,000,00Nákup kancelářských potřeb 0,00
50x Spotřebované nákupy 56 865,74 0,00 56 865,7456 865,740,00

512001 2 280,002 280,002 280,000,00Cestovné - tuzemsko 0,00
512002 181,06181,06181,060,00Cestovné - zahraničí 0,00
513000 3 498,903 498,903 498,900,00Náklady na reprezentaci 0,00
518003 5 340,005 340,005 340,000,00Poštovné 0,00
518007 1 250,001 250,001 250,000,00Inzerce 0,00
518009 405 370,50405 370,50405 370,500,00Ostatní služby 0,00
518011 129 889,00129 889,00129 889,000,00Ostatní služby - Honoráře 0,00
51x Služby 547 809,46 0,00 547 809,46547 809,460,00

521001 23 535,0023 535,0023 535,000,00Mzdové náklady - mzdy 0,00
524003 10 170,0010 170,0010 170,000,00SZ a ZP dohromady - za organizaci 0,00
52x Osobní náklady 33 705,00 0,00 33 705,0033 705,000,00

543000 162,78162,78162,780,00Odpis nedobytné pohledávky 0,00
546000 6 446,746 446,746 446,740,00Dary 0,00
549000 340,00340,00340,000,00Jiné ostatní náklady 0,00
54x Ostatní náklady 6 949,52 0,00 6 949,526 949,520,00

0,00 645 329,72 0,00 645 329,72645 329,72Náklady celkem

Výnosy
602001 6 780,006 780,000,000,00Tržby za poskytování služeb 6 780,00
604001 334 908,00334 908,000,000,00Tržby za prodané zboží č.1 334 908,00
60x Tržby za vlastní výkony a za zboží 0,00 341 688,00 341 688,00341 688,000,00

681000 69 780,7569 780,750,000,00Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami 69 780,75
682000 218 430,59218 430,590,000,00Přijaté dary 218 430,59
68x Přijaté příspěvky 0,00 288 211,34 288 211,34288 211,340,00

0,00 0,00 629 899,34 629 899,34629 899,34Výnosy celkem

-15 430,38Hospodářský zisk celkem
-15 430,38Hospodářský zisk za období

Tisk vybraných záznamů: Datum >= 01.01.2017, Datum <= 31.12.2017
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Název účtuČíslo 
účtu

Koncový
stav

Obraty
rozdíl

Obraty za
období D

Obraty za
období MD

Počáteční
stav

Aktiva
24 610,007 193,00191 418,0017 417,00Pokladna  184 225,00211001

21x Peníze 191 418,00 184 225,00 24 610,007 193,0017 417,00

14 431,03-40 708,48513 249,5655 139,51Fio - CZK 553 958,04221001
22x Účty v bankách 513 249,56 553 958,04 14 431,03-40 708,4855 139,51

0,000,0062 500,000,00Peníze na cestě ČS 62 500,00261001
26x Převody mezi finančními účty 62 500,00 62 500,00 0,000,000,00

72 556,51 -33 515,48 39 041,03800 683,04767 167,562xx

1 630,001 630,00156 279,000,00Odběratelé - tuzemsko 154 649,00311001
0,000,0014 061,000,00Ostatní pohledávky 14 061,00315000

31x Pohledávky 170 340,00 168 710,00 1 630,001 630,000,00

0,00 1 630,00 1 630,00168 710,00170 340,003xx

Aktiva celkem 72 556,51 40 671,03-31 885,48969 393,04937 507,56

Pasiva
25 000,00-16 455,10379 817,1741 455,10Dodavatelé - tuzemsko 363 362,07321001

32x Závazky 379 817,17 363 362,07 25 000,00-16 455,1041 455,10

0,000,0033 705,000,00Zaměstnanci - mzdové náklady 33 705,00331001
33x Zúčtování se zaměstnanci a institucemi 33 705,00 33 705,00 0,000,000,00

41 455,10 -16 455,10 25 000,00397 067,07413 522,173xx

0,0093 807,49-93 807,49-93 807,49Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 0,00931000
31 101,41-93 807,490,00124 908,90Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let -93 807,49932000

93x Výsledek hospodaření -93 807,49 -93 807,49 31 101,410,0031 101,41

31 101,41 0,00 31 101,41-93 807,49-93 807,499xx

Pasiva celkem 72 556,51 56 101,41-16 455,10303 259,58319 714,68

-15 430,38Hospodářský zisk celkem
-15 430,38Hospodářský zisk za období

Tisk vybraných záznamů: Datum >= 01.01.2017, Datum <= 31.12.2017
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Kdo nás podporoval
Srdečně děkujeme všem našim dárcům za jejich cennou podporu, spolupráci, 
důvěru a chuť podílet se s námi na našem rozvoji.

V roce 2017 nás podpořily následující instituce: čeZ prostřednictvím Nadace čeZ 
a KPMG prostřednictvím Zaměstnaneckého fondu KPMG. 

Velice děkujeme také našim početným individuálním dárcům za pravidelné 
a jednorázové příspěvky. 

V neposlední řadě děkujeme fotografovi Václavu Jiráskovi, grafické designérce 
Kláře Kvízové, fotografovi Radku Brousilovi, módní designérce Monice Drápalové, 
šperkařce Adéle Fejtkové, Mint Market, impact Hub Praha, Leeda, LeMarket, 
Dyzajnmarket, Life is Fashion, Slou Fashion Days, Veronice Cerhové, Mumray a všem 
dalším, kteří s námi v roce 2017 spolupracovali.

KONTAKTNÍ A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE
Kontaktní adresa: Soukenická 30, Praha 1, 110 00
Fakturační údaje: Divadelní společnost K4, z. s. / projekt MeTRÁŽ, Soběslavská 27, Praha 3, 130 00
ič: 70888256
Bankovní spojení: Fio banka, 2000569108/2010
e-mail: info@metrazdesign.cz
Telefon / e-mail: 
Kateřina Jungová – 776 333 671 / katerina@metrazdesign.cz – kreativní vedení
Lucie Kutálková – 777 117 112 / lucie@metrazdesign.cz – designová supervize
Lenka Talmi – 608 052 592 / lenka@metrazdesign.cz – fundraising, finance, PR a marketing


