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Galerie Villa Pellé
Výstavy - Velká galerie

Jan Hísek - Zeptej se spánku
22. 11. 2016 - 22. 1. 2017
Výsostným územím tvorby ilustrátora, kreslíře a malíře Jana Híska je prostor mezi skutečností a
snem, jejich vzájemné prostupování. Ilustroval více než dvě desítky knih, mezi nimiž jsou knihy básní
a próz, pohádek a legend. Výstava se sice soustředí zejména na ilustraci, odkazuje ale i k jeho volné
tvorbě, ke grafice či k malbě. Malbu Hísek využívá i pro ilustraci, jako je tomu např. v případě
Šťastného prince Oscara Wildea, či v knize islandských pověstí a pohádek Mrtvému nože netřeba.
Chybět nebudou originály ilustrací k Tolkienovu Hobitovi, které představují určitý kontrast k pojetí
Jiřího Šalamouna, a k biblickému Zjevení Janovu.
Kurátor: PhDr. Jan Rous

Doprovodné pořady:
7. 1./ 12. 1. Autorské komentované prohlídky výstavy s autorem
14. 1. Tvůrčí dílna s Janem Hískem a k výstavě vyšel katalog v nakladatelství Arbor Vitae
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MILAN CAIS – Dveře dovnitř / Door In
27. 1. - 26. 3.
Dveře jako fenomén, jako objekt veskrze symbolického charakteru. Možná poprvé v Caisově tvorbě
není výtvarná složka přímo navázána na tu hudební, která je s osobou tohoto multimediálního umělce
spjata zejména skrze skupinu Tata Bojs. Výstava představí nejnovější objekty, které, ač
mnohovýznamové, dotýkají se jednoho tématu, které rozvádějí. Osobnost na hraně, či na hranici.
Dveře odhalující, ale i zakrývající. Dovnitř, či ven? Kromě trojrozměrné tvorby překvapí i série
abstraktních akvarelů.
Muž mnoha talentů, výtvarník, multimediální umělec, performer a hudebník, zakladatel a klíčový člen
skupiny Tata Bojs, přichází po více než pěti letech se samostatnou výstavou. Milan Cais tentokrát od
27. ledna do 26. března v Galerii Villa Pellé představí ryze výtvarný projekt nazvaný Dveře dovnitř.
Cais zde vnímá dveře v symbolické rovině, kdy se v jeho nových objektech i kresbách zabývá
hloubkou svých pocitů od radosti po smutek i zápas s vlastním egem.

Doprovodné pořady:
16. 2./ 9. 3./ 23. 3 Komentované prohlídky výstavy s Milanem Caisem
16. 2. Sváteční Pop (Milan Cais, Petr Nikl, Ondřej Smeykal a Jiří Hradil), performační koncert
26. 2./ 12. 3. Workshopy pro děti s umělcem
26. 3. koncert Tata Bojs v zahradě
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Best of: 2016 – Ceny Czech Grand Design
30. 3.- 2. 4.
Festival finalistů cen Czech Grand Design představil to nejlepší z českého designu, módy, grafického
designu, fotografie a ilustrace za uplynulý rok.
Pro čtyři výstavní dny byl připraven bohatý doprovodný program přednášek a workshopů s
designéry, nechyběly ani dětské dílny pro ty nejmenší návštěvníky a pop up shop současného
designu.
Výběr zastoupených designérů: studio deFORM, Hana Zárubová, Liběna Rochová, ZORYA, Miro
Sabo, Roman Šedina, Eva Růžičková, Václav Jirásek a mnoho dalších.

M. Šašek – let č. 59/74
24. 04. - 07. 07.
Výstava představila tvorbu světoznámého ilustrátora, autora sedmnácti fenomenálních obrázkových
knih o světových metropolích a zemích To je…. Od To je Paříž, Londýn a Řím, přes New York,
Mnichov a Benátky až po Hongkong a Austrálii. Emigrant a světoběžník Miroslav Šašek v nich
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zachytil jejich historický obraz i dynamiku moderní doby let šedesátých a počátku let sedmdesátých.
Jedinečný koncept knih, pečlivost při sbírání a zpracování námětů a především humor tvoří z díla
Miroslava Šaška moderní klasiku a z jejich autora jednoho z našich tří nejproslavenějších světových
ilustrátorů! Výstavu rozehrají animované, kreslířské i rozhlasové vstupy!
Kurátor: Juraj Horváth

Doprovodné pořady:
4. 5./ Komentovaná prohlidka s kurátorem
7. 5./ 4. 6./ 8. 6./ 18. 6. Veřejné a tvůrčí dílny
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Veronika Holcová – Wild Game / Divočina
19. 7. - 22. 9.
Obrazy divoké kanadské krajiny vytvořila Veronika Holcová ještě dříve, než se do Kanady
přestěhovala. Výstava nabídla nejen srovnání doby „pre-kanadské“ a kanadské, ale i nové
velkoformátové kresby s figurálními motivy. Vliv kanadského prostředí proniká do malířčiny tvorby
přes nekonečný prostor, jiskřivě čisté světlo a ostré barvy, inspiraci nachází i v inuitských duších.
Kurátor výstavy Petr Vaňous.
Doprovodné pořady:
2. 9./ 14. 9. Komentované prohlídky s autorkou a s kurátorem
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Výstava holotropního umění
29. 9. - 8. 10.
Holotropní umění jako vyjádření vnitřního procesu a transformace – název jednoho z témat letošní
Mezinárodní transpersonální konference konané v Praze. Součást programu byla výstava
holotropního umění představitelů světové, ale i české scény. Ze světové představí svou tvorbu Alex
Grey, který byl zároveň jedním z hlavních mluvčích konference. K vidění byla díla H. R. Gigera, jehož
tvorba je odrazem jeho psýché a vznikala na základě holotropních stavů. Poprvé měli návštěvníci
možnost vidět výtvarná díla Stanislava Grofa, ilustrující perinatální, prenatální i transpersonální
zážitky. Z dalších umělců jmenujme aspoň tyto: Martina Hoffmannová, Roberto Venosa, Otto
Placht a řady dalších | www.itcprague2017.org, www.holos.cz
Největší část výstavy se věnovala originálům českého „malíře džungle“, který zná ayahuaskovou
ceremonii a jeho obrazy často vycházejí z mimořádných stavů vědomí.
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PAVEL OPOČENSKÝ – NUCLEUS
12. 10. - 12. 11.
Výstava, jejíž název odkazuje k jádru, vůbec poprvé představí respektovaného sochaře Pavla
Opočenského (1954) výhradně prostřednictvím kreseb barevnými pastelkami. Rovná stovka zatím
nikdy neprezentovaných prací na papíře vznikala během posledních tří let. Zahrnuje geometrizující
kompozice, které volně vycházejí ze skic ke šperkům a sochařským realizacím, ale i biologické
struktury inspirované pozorováním prostřednictvím historických mikroskopů. Společným znakem
všech je, stejně jako v případě prakticky veškeré jeho tvorby, zájem o transparentnost, optické iluze
a tajemství vnitřního prostoru.
kurátor: Radek Wohlmuth
Doprovodné pořady:
19. 10./ 11. 11. komentované prohlídky výstavou s autorem a s kurátorem

9

Přehled činnosti Porte z. s.

Výroční zpráva 2017

Daisy Mrázková - Co by se stalo kdyby….
21. 11. 2017 - 28. 1. 2018
Výstava Daisy Mrázkové (1923 – 2016) , malířky soustředěné zároveň k samostatné výpovědi kresby,
byla ve Villa Pellé zaměřena na její jedinečnou tvorbu dětských knih, které nejen ilustrovala, ale i psala
a převážně i sama graficky upravovala. Se svými autorskými knihami má v dětské literatuře druhé
poloviny dvacátého století výjimečné postavení. Psala a kreslila nejprve pro svoje děti, knihy tak mají
silně osobní povahu. Otevírala dětem zvláštní svět živých bytostí, lidí a zvířat, nadaných schopností
vzájemné komunikace, vřelostí a rozumovostí svých vztahů. Výjimečné jsou její knihy právě tím, že do
příběhu, mezi bytosti a jevy vtahuje malířka vlastní hodnoty/aspekty obrazu a kresby, barvy a čáry jako
součásti příběhů. Určujícím impulsem se pro její tvorbu stal úzký okruh přátel umělců – Václav Boštík,
Jan Křížek, Václav Bartovský a hlavně pak její muž Jiří Mrázek, který byl po jejím krátkém studiu
Vysoké školy uměleckoprůmyslové za války její celoživotní oporou. Ke kořenům tvorby Daisy
Mrázkové však patří i její anglické kořeny s dětskými knihami říkaček Matky Husy, Alenky v říši divů.
Současná výstava se pokusila najít souběh umělčiny ilustrační tvorby s její volnou tvorbou, s obrazy a
kresbami. I tímto pohybem mezi ilustracemi, vázanými příběhem, a obrazy a kresbami, je tvorba Daisy
Mrázkové ojedinělá.
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Výstavy v Malé galerii

TOTO! v Česku - výstava slovenské ilustrace
2. 12. 2016 - 8. 1. 2017
Patnáct známých slovenských ilustrátorů představilo tvorbu známou i českému divákovi. Výstava
ukázala nakolik je ilustrace stále součástí česko-slovenského kontextu. Automatické souznění v
období existence společného státu se stalo součástí „kolektivní paměti“ a neskončilo jeho rozdělením.
Silný vzájemný vliv slovenských a českých ilustrátorů přetrvává, jsou stále známí a přítomni ve
vizuální paměti čtenářů.
Kurátor: Miloš Kopták, Mária Rojko, Ida Želinská
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MELODY OF LAND II. / Melodie krajiny – současná čínská
fotografie
10.9. - 19. 9.
Fotografická výstava čínské zemědělské krajiny a života čínského obyvatelstva focená amatérskými
fotografy.

Jan Dyntera – LOST CONNECTIONS
25. 10. - 11. 11.
Netradiční výstavní projekt připravil pro prostory Malé galerie grafik a fotograf Jan Dyntera, který se
dlouhodobě zabývá prolínáním analogového a digitálního světa a hledá, jak rozšířit výrazové
možnosti fotografie. Výstava s názvem Lost connections zkoumá vizuální pohyb v hlubinách
digitálního prostoru a v jeho omezeních, ve světě mediálních chyb tak, jak jej vytváří sofistikované
grafické, či vyhledávací systémy. Koncept je evokován zobrazovacími chybami při výpadcích
12
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datového připojení. Obraz se z původní podoby rozpixeluje a rozpadne na monochromatické plochy.
Dochází tak k jisté „dekonstrukci“ obrazu na minimální částečky, kdy původní zobrazovaný jev zcela
zmizí z vizuálního zřetele. Autor pak z těchto minimalistických barevných „chyb“ konstruuje novou
realitu, která může, ale zdaleka nemusí, mít vazbu na „původní“ předlohu.
Kurátor výstavy Martin Dostál.

Ateliér Pellé
Ateliér Pellé je lektorské oddělení Galerie Villa Pellé. Vznikl jako platforma pro realizaci programové
nabídky pro školy, školky, družiny, ale i širokou veřejnost. Nedílnou součástí programové nabídky
jsou také kvalitní volnočasové aktivity pro děti na pomezí animačních a vzdělávacích programů jako
alternativa vyžití nabízeného zábavním průmyslem. Využitím galerijní platformy se snažíme přivést
děti k otevřenému vnímání umění. Nabídka programu Ateliéru Pellé je koncipována jako pestrá paleta
tvůrčích aktivit: Komentované prohlídky k aktuální výstavě s tvůrčí dílnou nebo Tvůrčí dílna na
objednání (Hrou a myšlením k abstrakci, Dobrodružství umění 20. století). Realizovali jsme pravidelné
víkendové doprovodné programy pro veřejnost (workshopy animace, workshop s umělcem). Tyto
kreativní programy v roce 2017 navštívilo přes pět set dětí ze základních a mateřských škol, přes pět
set dětí z řad veřejnosti.

Přehled Tvůrčích dílen, Workshopů, Komentovaných prohlídek k výstavám a Nedělních
škol
20. 1. Tvůrčí dílna Jan Hísek, Zeptej se spánku
22. 1. Nedělní škola pro veřejnost 1. Pravěk
5. 2. Nedělní škola pro veřejnost 2. Pravěk
15. 2. Hrou a myšlení k abstrakci
16. 2. Dveře do jiných světů
19. 2. Nedělní škola pro veřejnost 3. Starověk - Egypt
23. 2. Nakresli si svět
26. 2. Nedělní dílna pro veřejnost Milan Cais Dveře
12. 3. Nedělní dílna pro veřejnost Milan Cais Dveře
16. 3. Milan Cais Dveře
19. 3. Nedělní škola pro veřejnost Starověk 4. - Antika, Řecko, Řím
9. 4. Nedělní škola pro veřejnost 5. Románský sloh, Gotika
28. 4. Nedělní dílna pro veřejnost Milan Cais Dveře
30. 4. Nedělní škola pro veřejnost 6. Novověk a Baroko, Bosch a Da Vinci
7. 5. Dílna minutových audioher
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7. 5. Nedělní škola pro veřejnost 7. 19. století Impresionismus
10. 5. Tvůrčí dílna M. Šašek
28. 5. Nedělní škola pro veřejnost 7. První polov. 20. století Moderna a -ismy
28. 5. Virtuální realita Kosmopolitan/ Pixman
31. 5. Virtuální realita Dobrodružství 20. století
1. 6. Tvůrčí dílna pro veřejnost This is Prague
4. 6. Tvůrčí dílna pro veřejnost Bojíte se tužky
8. 6. Kniha/ Vila / Tržiště / Zahrada - malé knižní tržiště v zahradě
11. 6. Průvodce pro dobrodruhy s Ultrafun
18. 6. Virtuální realita Kosmopolitan/ Pixman
22. 6. Tvůrčí dílna M. Šašek
27. 7. Tvůrčí dílna M. Šašek
21. 9. Dobrodružství umění 20. století
17. 10. Hrou a myšlením k abstrakci
30. 10. Hrou a myšlením k abstrakci
6. 11. Ateliér Naše město
16. 11. Hrou a myšlením k abstrakci
24. 11. Ateliér Naše město
26. 11. Tvůrčí dílna pro veřejnost Daisy Mrázková
28. 11. Tvůrčí dílna Daisy Mrázková
30. 11. Tvůrčí dílna Daisy Mrázková
1. 12. Tvůrčí dílna Daisy Mrázková
4. 12. Tvůrčí dílna Daisy Mrázková
8. 12. Tvůrčí dílna Daisy Mrázková
10. 12. Tvůrčí dílna s Ultrafun pro veřejnost
11. 12. Ateliér Naše město
15. 12. Tvůrčí dílna Daisy Mrázková
19. 12. Tvůrčí dílna Daisy Mrázková
20. 12. Tvůrčí dílna Daisy Mrázková
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Festivaly a další pořady ve Villa Pellé a v Písecké bráně

15. 6. Fresh senior festival 2017 - Villa Pellé
Cílem pátého festivalového ročníku je propojení generací společnými zájmy, aktivitami a kulturními
zážitky. Nápaditý a rozmanitý program chtěl upozornit na fakt, že pozitivní přístup k životu není
limitován věkem a jednotlivé věkové skupiny se mohou vzájemně doplňovat, předávat si zkuženosti a
celkově se obohacovat. V průběhu festivalu proběhla i soutěž o zajímavé ceny.
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11. - 15. 9. Babí léto v pohybu
Týdenní akce s pestrým programem pro seniory s možností
zdarma vyzkoušet si aktivizační a validační aktivity a nabídnout
seniorům inspiraci, jak co nejdéle pěstovat osobní fyzickou a
psychickou zdatnost.

20. 9. Fresh senior fest na nám. Jiřího z Poděbrad, Praha 3
Náměstí Jiřího z Poděbrad poprvé přivítal Fresh senior fest. První ročník tohoto festivalu na Praze 3
začne ve 13 hodin a potrvá do 18 hodin. Jeho hlavním cílem bylo nabídnout kvalitní program nejen
seniorům, ale všem návštěvníkům, kteří se chtějí pobavit, a také získat nejrůznější informace o
pozitivním stárnutí. Pomocí nápadité a rozmanité nabídky jsme upozornili na fakt, že pozitivní přístup
k životu není limitován věkem. Pestrý program přivítal koncert Ivana Mládka a jeho Banjo bandu,
staropražské písně i vystoupení samotných seniorů.

16

Přehled činnosti Porte z. s.

Výroční zpráva 2017

17. 9. Podzimní hrátky - Písecká brána
Sedmý ročník multižánrového festivalu pro neposedné děti a znavené rodiče v Písecké bráně a okolí,
K Brusce 5, Praha 6.
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Literáti z naší čtvrti pro Prahu 3 a pro Prahu 6
Projekt Literáti z naší čtvrti již čtvrtým rokem mapoval kulturní paměť míst a připomínal obecné
povědomí o bohaté literární historii a literární současnosti Prahy prostřednictvím komentovaných
procházek, přednášek, diskusí a autorských večerů. Cílem byl živoucí mezigenerační i mezioborový
dialog, týkající se literátů žijících v konkrétní městské části. Jednotlivé akce probíhali přímo na
místech, kde jmenovaní autoři žili a tvořili či dosud žijí a tvoří. Naší snahou bylo objevovat fakta a
souvislosti nové a méně známé, a hlavně seznamovat přítomné s texty konkrétních spisovatelů, které
se dané městské lokality týkají. Slyšet tyto texty přímo v dané lokalitě (v případě současných autorů v
autorské interpretaci) je mimořádným zážitkem, který může natrvalo proměnit způsob, jakým
obyvatelé Prahy vnímají místa, kde žijí a inspirovat je k četbě.

Přehled realizovaných pořadů na území městské části Prahy 3
4. 9. Jaroslav Seifert a všecky krásy Žižkova - literární vycházka
21. 9. První a poslední adresa Mileny Jesenské - literární vycházka
5. 10. Autorský večer tří výrazných žižkovských básnířek: Marie Šťastné, Marie Iljašenko a Simony
Martinkové Rackové
12. 10. Autorský večer Daniely Hodrové „Mytizovaný Žižkov a rozhraní Žižkova a Vinohrad“
19. 10. Autorský večer Ireny Douskové „Medvědí tanec Jaroslava Haška“
6. 11. Velmi prozaický večer Terezy Semotamové a Ivany Myškové

Přehled realizovaných pořadů na území městské části Prahy 6
7. 11. Básnický večer Karla Škrabala, Petra Řeháka a Ondřeje Lipára
14. 11. Václav Jamek představuje Eberhardta Hauptbahnhofa
21. 11. Undergroundová Praha 6
12. 12. Vzpomínkový večer na Petra Šabacha
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Fresh senior
Zdravé a spokojené stárnutí je multifaktoriálním procesem. Projekt Fresh senior svými aktivitami
podporuje široké spektrum oblastí života seniorů a nabízí tím občanům Prahy možnost důstojného
prožívání postroduktivního věku.
Fresh senior klub již sedmým rokem nabízí nejrůznější kulturně společenské programy: koncerty,
besedy se známou osobností, kulturní vycházky, odborné přednášky, tanec, skupinové bubnování,
divadelní představení, mezinárodní večery a další zajímavé aktivity, jako tvůrčí dílny a workshopy,
které přináší seniorům kvalitní podněty a alternativy trávení volného času. Pořady Fresh senior jsou
zpravidla pro seniory zdarma. Vyjímkou jsou komentované procházky a vycházky, kde je vstupné
částěčně pro zájemce dotované.
Od konce roku 2016 Fresh senior pořádá pravidelné pořady i v Praze 3.
Přehled realizovaných pořadů Fresh senior Praha 6 ve Villa Pellé a v Písecké bráně, které se
konaly pravidelně v úterý.
10. 1. Setkání se Zlatou Adamovskou a Petrem Štěpánkem
17. 1. Mayové, život a kultura
24. 1. Problematika stalkingu
31. 1. Malá Anglie v Praze aneb zástavba hradčanských bašt
1910-1914
7. 2. Israel, Palestina, Jordánsko
14. 2. Čeští písničkáři – Václav Koubek
21. 2. Jak dosáhnout změny ve svém životě I.
28. 2. Židovské zvyky a tradice
7. 3. Koncert pražských buskerů
14. 3. Diskusní klub Tomáše Piláta – Lilian Malkina
21. 3. Česká lidová kultura s ukázkou kulturních tanců
28. 3. Čarovné Tichomoří - svět Polynésie, Melanésie a Mikronésie
4. 4. Mantaban3jo
11. 4. Jaro - vystoupení hudební a taneční skupiny
18. 4. Z cyklu Generation Connector – Chytrý kvíz
25. 4. Jak dosáhnout změny ve svém životě II.
2. 5. Z cyklu Generation Connector – Výroba pracího prášku
9. 5. Z Pohořelce na Nový svět
16. 5. Setkání s Valerií Zawadskou
23. 5. Argentinou a Chile od severu na jih a pak dál do Antarktidy
30. 5. Celý svět si zpívá
6. 6. Život začíná po 100 - z cyklu Generation Connetor
13. 6. Vycházka po Hradčanských baštách
20. 6. Jak dosáhnout změny ve svém životě III.
27. 6. Loučení se sezonou
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3. 10. Setkání s dobrou náladou – Jiří Just
10. 10. Mugu, ztracený Nepál – Cestování s M. Kratochvílem
17. 10. Exkurze do hasičské stanice
24. 10. Fresh memory - jogging pro svěží paměť
31. 10. Oooo Sole mio – z cyklu Generation Connector
7. 11. Země kadidlové stezky – cestování s M. Kratochvílem
14. 11. Jan Burian – z cyklu čeští písničkáři
21. 11. Life rescue První pomoc v praxi
28. 11. Chytrý kvíz – z cyklu Generation connector
5. 12. Vánoční origami s Madlou Hůlovou
12. 12. Dobytí Severního pólu
19. 12. Česká mše vánoční J. J. RYBA
Přehled realizovaných pořadů Fresh senior Praha 3 v KC Vozovna Praha 3, které se konaly
v lednu pravidelně ve středu a následně v pondělí.
11. 1. Novoroční koncert - České kytarové duo
18. 1. Cvičení pro lepší zrak
25. 1. Tvůrčí dílna s ak. mal. Miladou Gabrielovou
6. 2. Nespavost - když je noc až moc dlouhá
13. 2. Setkání s Ivankou Devátou
27. 2. Tvůrčí dílna s ak. mal. Miladou Gabrielovou
6. 3. Fresh memory – jogging pro svěží pamět
13. 3. Jiří Dědeček a Tereza Brdečková
20. 3. Židovské zvyky a tradice - vycházka
27. 3. Tvůrčí dílna s ak. mal. Miladou Gabrielovou
3. 4. Akademie s Rudolfem Zemkem – Když je kříž s páteří
10. 4. Velikonoce vinšujeme aneb od masopustu k Velikonocům
24. 4. Tvůrčí dílna s ak.. mal. Miladou Gabrielovou
3. 5. Z Pohořelce na Petřín k letohrádku Kinských - vycházka
10. 5. Skupinové bubnování
15. 5. Z cyklu historických zajímavostí - Jan Lucemburský
22. 5. Jarní koncert Pěveckého sdružení pražských učitelek
29. 5. Tvůrčí dílna s ak. mal. Miladou Gabrielovou
5. 6. Toulky Žižkovem - vycházka
12. 6. Akademie s Rudolfem Zemkem
19. 6. Tvůrčí dílna s ak.mal. Miladou Gabrielovou
26. 6. Petra Černocká v Žižkovské divadle Járy Cimrmana
11. 9. Jen vzhůru vína číš
18. 9. Akademie Fresh senior
25. 9. Tvůrčí dílna s ak. mal. Miladou Gabrielovou
2. 10. Fresh senior divadlo – Štěstí
9. 10. Z cyklu historických zajímavostí - Skryté aspekty Třetí
říše
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16. 10. Židovské osobnosti pražského ghetta
23. 10. Jak dosáhnout změny ve svém životě I.
30. 10. Tvůrčí dílna s ak. mal. Miladou Gabrielovou
6. 11. Staropražské písničky s harmonikou
13. 11. Praha je jen pro mladé?
20. 11. Jak dosáhnout změny ve svém životě II.
27. 11. Tvůrčí dílna s ak. mal. Miladou Gabrielovou
4. 12. Adventní vycházka
11. 12. Jiří Schmitzer v Žižkovském divadle Járy Cimrmana
18. 12. Vánoce jak je známe a neznáme

Pravidelné kurzy ve Villa Pellé
Kurzy zaměřené na seniory.

21. - 25. 8. Plenér v Bubenči s ak. mal. Miladou Gabrielovou
Malba v plenéru pod vedením akademické malířky Milady Gabrielové, která se pořádá v blízkém okolí
Villa Pellé.
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Kontaktní a informační údaje:
Spolek 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 z. s., pořádá kulturní a společenské akce – výstavy, besedy, vzdělávací a odborné cykly
přednášek, koncerty, společenská setkání, workshopy a podporuje kulturu jako celek.
Spolek také spolupracuje a podporuje rozvoj, činnost a aktivity v historickém objektu Písecká brána
na pražských Hradčanech. Písecká brána je část bývalého opevnění Pražského hradu z roku 1721.
Od října 2014 PORTE provozuje objekt kulturního domu Ville Pellé.
Nedílnou součástí aktivit PORTE z. s. je podpora charitativní činnosti a pomoc potřebným.
PORTE z. s. získává prostředky na svoji činnost ze získaných darů, grantů, dotací a vlastní činností.
PARNTEŘI
Hlavní město Praha
Městská část Praha 6
Uměleckoprůmyslové museum v Praze
Památník národního písemnictví v Praze
Městská knihona v Praze
Villa Pellé
Pelléova 91/10
160 00 Praha 6
www.porteos.cz
www.villapelle.cz
www.freshsenior.cz
info@porteos.cz
info@villapelle.cz
tel. č. 224 326 180
Předsedkyně
Mgr. Vladana Rýdlová
tel. č. 602 322 823
vladana.rydlova@porteos.cz
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