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ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI
Název firmy: UUUL, z.ú.

Právní forma: ústav
UUUL, z.ú. je nestátní nezisková organizace, jejíž zákonný rámec je definován zákonem
č. 89/2012 Sb., tj. občanským zákoníkem. Jde o právnickou osobu ustavenou za účelem
provozování činnosti užitečné společensky nebo hospodářsky s využitím své osobní a
majetkové složky.

Sídlo firmy:
Radnické schody 169/5, 118 00 Praha 1
IČO: 07524340
DIČ: CZ07524340

Datum zápisu do rejstříku ústavů, vedeného Městským soudem v Praze, Oddíl U 729,
vložka 108: 26.10. 2018

Zakladatelka: Tereza Dobiášová

Základní vklad do společnosti: 10 000,- Kč

Ředitelka: Lenka Chobotová Vancová

Složení správní rady: Správní rada pracovala v roce 2021 v tomto složení
Karey Leah Lazar-Rawitscher
Katarína Kalivodová (od 17.2.2021)
Elisabeth Menasse Wiesbauer (od 17.2.2021)
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Revizor:
Peter Kibritov

POSLÁNÍ SPOLEČNOSTI

Zakládací listina společnosti vymezuje její poslání následovně: účelem UUUL, z. ú. je
poskytování služeb v oblasti kultury a interaktivního a participativního vzdělávání a
sociální integrace:
-

dětí a mládeže s cílem rozvíjení jejich celkového osobnostního potenciálu

-

žáků, studentů a učitelů základních, středních a vysokých škol a činitelů veřejného
života

-

dospělých

těmito formami:
a. provoz kulturně – vzdělávacího centra pro děti, rodiny a vzdělávací instituce
pro zajištění předmětu činnosti ústavu,
b. tvorba a provoz interaktivních expozic (a případně jednotlivých jejich
expozičních a vzdělávacích komponentů), instalací, tvůrčích laboratoří a
dalších formátů vycházejících z muzejní a divadelní participace,
c. svobodná umělecká činnost a výzkum na poli kreativity, participace a
vzdělávání přes umělecké formy,
d. jednorázové programy, jako jsou workshopy, semináře, přednášky,
e. intervence ve veřejném prostoru,
f. pravidelné kurzy,
g. poradenství, školení a zprostředkovatelská činnost
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PERSONÁLNÍ NÁLEŽITOSTI A ZMĚNY VE SLOŽENÍ ŘÍDÍCÍCH ORGÁNŮ

Společnost zaměstnávala 2 osoby v stálém pracovně-právním vztahu na základě
grantových podmínek projektu Školy pro budoucnost. Pro obě pozice byla nastavená
pracovní doba 10 hodin týdně. Od 1.9.2021 začala vykonávat obě pozice 1 osoba
z důvodu odchodu druhé zaměstnankyně na mateřskou dovolenou.

17.2.2021 Správní rada zvolila dva nové členy, a to Katarínu Kalivodovou a Elisabeth
Menasse Wiesbauer. Katarína Kalivodová byla zvolena předsedkyní správní rady.

PŘEHLED ČINNOSTI

Jsme nadále aktivním členem platformy uMĚNÍM. Platforma usiluje o to, aby se tvůrčí
přístupy staly nedílnou součástí vzdělávání. Klade důraz na sdílení a spolupráci v oblasti
kreativního vzdělávání, rozvoj mezi aktéry kultury a vzdělávání, propagaci přínosů pro
širokou veřejnost a advokacii kreativního vzdělávání vůči veřejné správě. Zakladatelka
společnosti UUUL, z.ú. Tereza Krejčí je předsedkyní správní rady platformy uMĚNÍM.
V rámci festivalu FUK, který platforma pořádá, jsme realizovali v roce 2021 pro školy
naše programy “Jak zní svět” a “Volní jako ptáci”.

UUUL pokračoval v roce 2021 v spolupráci se Společností pro kreativitu ve vzdělávání a
Centrem pro životní otázky Univerzity Karlovy na projektu Školy pro budoucnost.
V rámci tohoto projektu jsme vytvořili a realizovali v praxi koncept Dětského think
tanku. Dvouletý cyklus probíhá v letech 2020-2022. Děti a učitelé čtyř tříd ze tří
pražských škol si ve spolupráci s umělci a odborníky z různých oborů vybrali téma
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třídního projektu, které odráželo jejich představu o jejich budoucnosti. Děti společně
definovaly, co je pro ně důležité, co mohou udělat pro to, aby jejich (naše) budoucnost
vypadala podle jejich představ. Přemýšleli o tom, zda mohou něco změnit, a snažili se
naplánovat změnu tak, aby to, co dělají, mělo na něco nebo někoho pozitivní dopad.
Projekt přináší do výuky na školách umělecké metody a postupy, které vedou k aktivizaci
žáků, posilování jejich kritického myšlení, tvořivosti, iniciativy i schopnosti řešení
problémů, ale také zlepšení jejich well-being. Zaměřuje se na rozvoj kompetencí k
udržitelnému rozvoji. Součástí projektu bylo i proškolení zapojených pedagogů a
mentorů v oblasti kreativního učení a podpora pedagogů při jejich práci s dětmi ve třídě.

V chaotické situaci, ve které se celý svět ocitl v čase šíření covidu, měli
v Čechách proticovidová opatření nesmírně negativní vliv zejména na naši kulturu a
školství. Využili jsme proto možnost požádat o prodloužení implementační doby
projektu Vzdělání srdcem (jednoletý grant Hlavního města Prahy (HMP) v oblasti kultury
a umění), a to umožnilo realizovat naše online představení Volní jako ptáci v období od
1.12.2020 do 31.5.2021 z prostředků HMP pro školy zdarma. Tato on-line performance
s aktivní účastí publika nabídla platformu pro sdílení a prožívání témat dospívání v čase
striktních proticovidových opatření. Byla určena zejména dospívajícím a mladým lidem,
které zaměstnávají témata osobní identity, vyjádření sebe sama a společenských rolí. Ve
spolupráci s ND+ bylo realizováno v roce 2021 celkem 42 on-line představení, převážně
pro školy, s několika představeními pro dospělé. Představení se zúčastnilo celkem 833
osob.

Vývoj projektu “Jak zní svět – digitální interaktivní kniha“ byl podpořený grantem
Ministerstva kultury v období 1.8.2020 - 30.1.2021. Realizovali jsme ho v spolupráci se
Sladovnou Písek a Vzdělávacím a kulturním centrem Klášter Broumov. “Jak zní svět“ je
workshop vhodný pro děti 1. - 4. tříd a navazuje na vzdělávací obor Český jazyk a
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literatura: skrze zážitek je vede k rozvoji vnímání obsahu slovního sdělení, slovní zásoby,
učí volně tvořit slova a verbálně vyjádřit své pocity, myšlenky, nálady a dojmy. Je
inspirovaný stejnojmennou knihou Hiromi Ogata, je plný krásných animací, všedních i
nevšedních zvuků a her. V lednu jsme v rámci festivalu FUK (Festival umění a kreativity
ve vzdělávání), který probíhal v Centru současného umění DOX, realizovali 9 workshopů.
Festival byl určen pro pedagogy, děti, rodiče i širokou veřejnost.
Jedním z nejdůležitějších projektových cílů bylo v době, kdy byla zavedena přísná
proticovidová opatření, pomoct oživit výuku na školách a nabídnout školám zmysluplnou
alternativu pro kulturní vyžití dětí, a to jak přímo ve školách za použití interaktivních
tabulí tak využitím videokonferenčních nástrojů dětmi, které jsou na distanční výuce. V
období únor – červen 2021 jsme uskutečnili pro základní školy a ZUŠ dalších 28
workshopů. Tím jsme naplnili jeden z hlavních cílů tohoto programu – přiblížit dětem
kulturu i v době, kdy se vzdělávaly online.

Zážitková interaktivní výstava Leťme vysoko, kterou jsme vyvinuli v koprodukci s
Hrát2Objevovat a Sladovnou Písek na základě původní expozice ZOOM Kindermuseum
Wien, byla zpřístupněna veřejnosti v Sladovně Písek od 1.7.2020 do 25.4.2021. Výstava
je určena pro děti a jejich rodiny. Nabízí informace o budoucnosti létání, dobývaní
vesmíru, technologickém pokroku a ekologických dopadech tohoto odvětví.

UUUL v čele s Terezou Dobiášovou vytvořil obsahovou koncepci muzea pro Dům Karla
Klostermanna na Srní, která určila s ohledem na jeho provozní funkce základní obrys,
styl, podobu a funkčnost plánovaných expozic. Nejedná se o expozice zaměřené pouze
na děti, ale o expozice s vysokou mírou interaktivity zaměřené na širokou veřejnost,
kde i děti si najdou přirozeně své místo. Dům Karla Klostermanna by se pro veřejnost
měl otevřít v červnu 2023.
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ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA
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