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I. Úvod

Občanské sdružení PORTE je dobrovolná, nezávislá, nestátní organizace sdružující členy na
základě  společného  zájmu.  Členové  jsou  odborníci  z  různých  oborů  s  humanitním,
technickým i sociálním vzděláním.

PORTE o. s., pořádá kulturní a společenské akce – koncerty, výstavy, divadelní představení,
besedy,  vzdělávací  a  odborné  cykly  přednášek,  společenská  setkání,  workshopy  a
podporuje kulturu jako celek.

PORTE o. s.  podporuje rozvoj,  činnost  a aktivity v historickém objektu Písecká brána na
pražských Hradčanech. Písecká brána je část bývalého opevnění Pražského hradu z roku
1721.  Cílem  je  aby  se  tento  zrekonstruovaný  barokní  objekt  stal  oblíbeným  kulturně
společenským centrem Prahy.

Nedílnou součástí aktivit PORTE o. s. je podpora charitativní činnosti a pomoc potřebným.

PORTE o. s. získává prostředky na svoji činnost ze získaných darů, grantů, dotací a vlastní
činností.

II. Orgány občanského sdružení

předsedkyně: Mgr. Vladana Rýdlová

místopředseda: Ing. Petr Mändl

členka výboru: Ludmila Nečásková

předsedkyně dozorčí rady: Mgr. Ivana Barková

III.Činnost občanského sdružení v roce 2011

Občanské  sdružení  Porte  vzniklo  v  lednu  roku  2011  za  účelem  podpory  a  pořádání
kulturních a společenských akcí a aktivit. V prvním roce své činnosti uspořádalo o.s. Porte
na  jaře  roku  2011v  prostorách  Písecké  brány  ve  spolupráci  se  společností  Arbor  vitae
societas projekt  Vlastní pokoj aneb Růžena Zátková a ty druhé. Šlo o výstavy a besedy
věnované futuristické malířce Růženě Zátkové a jejím souputnicím Evě Kmentové,  Mirce
Miškovské,  Marii  Galimberti-Provázkové  a  Editě  Hirschové.  V  létě  následovala  výstava
obrazů  Země  snivců surrealistického  malíře-samouka  Vlastimila  Pechy a  na  podzim
Fotoobrázky Evy Pilarové. 

V závěru roku pak proběhla výstava unikátních historických fotografií ze sbírky Scheufler pod
názvem Vánoce ve staré Praze. 

Mimo výstav organizovalo o.s.  Porte také víkendový festival  pro děti  Podzimní hrátky v
Písecké bráně. 

Zároveň se pilně připravoval program Fresh senior klubu, který chystá na jaře roku 2012
zahájit svou pravidelnou činnost. 



IV. Hospodaření občanského sdružení v roce 2011

Celkové příjmy občanského sdružení Porte v roce 2011 činily 960.000,- Kč. 

Největší část příjmů činily dvě dotace od Hlavního města Prahy (celkem 700.000,- Kč) 

a prostředky od MČ Praha 6  (celkem 140.000,- Kč).

Všechny dotace byly na základě uzavřených smluv řádně vyúčtovány.

Celkové výdaje občanského sdružení Porte v roce 2011 činily 949.000,- Kč. 

Jednalo se o platby v souvislosti s pořádáním 3 výstav a dvoudenního festivalu pro děti.

Sdružení nevlastní žádný majetek, nemá úvěr, neposkytlo půjčku ani záruku jiné osobě.


