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1. Úvodní slovo
Občanské sdružení Niké je autorem projektu Cargo Gallery.
Cargo Gallery je unikátní plovoucí multikulturní centrum, které bude svým programem bavit
publikum od Prahy přes Děčín až do Drážďan. Na zvednutí kotev lodi Niké, na které se Cargo
Gallery má budovat, se můžete těšit na přelomu roku 2013/ 2014.

Projekt je podporován mnoha různými subjekty z veřejného života od umělců až po politiky a
pro rok 2012 získal záštitu primátora hl. m. Prahy Doc. MUDr. Bohuslava Svobody, CSc.
Očekávat můžete koncerty, výstavy, představení všeho druhu, workshopy a přednášky,
propojení česko-německé tvorby a mnoho dalších kulturních, pohybových i charitativních
aktivit.
Těšit se můžete i na provoněné Cargo Café podávající kvalitní italskou kávu a i velké
koncertní pódium na Sluneční palubě. Projekt Cargo Gallery vzniká úsilím několika českých
fotografů, kteří jsou již delší dobu aktivní v kulturním dění České republiky nejen na poli
fotografie a rádi by tímto aktem podpořili česko-německou kulturní výměnu i rozvoj umění,
kultury a tvorby jako takové všude tam, kde bude Niké nějaký čas kotvit.
Celý rok 2012 jsme věnovali úsilí získání finančního krytí tohoto ambiciózního projektu.

2. Základní informace
Občanské sdružení Niké vzniklo v září 2011 jako dobrovolný spolek příznivců
audiovizuálního umění, hudby, literatury a výtvarného umění. Našim cílem je
pořádání kulturních a vzdělávacích akcí. Stěžejním záměrem je vybudování
multikulturního prostoru na nákladní lodi Niké a jeho prostřednictvím podpora
tvůrčích aktivit všech generací.
Občanské sdružení má celorepublikovou působnost, sídlo občanského sdružení je v
Děčíně.
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3. Organizace občanského sdružení
Orgány sdružení jsou:
- členská schůze;
- výbor a předseda sdružení
Členská schůze je nejvyšším orgánem sdružení; schází se nejméně jednou ročně.
Členskou schůzi svolává výbor sdružení. Členská schůze je usnášeníschopná, je-li
přítomna alespoň polovina členů sdružení; nesejde-li se usnášeníschopná členská
schůze, svolá výbor sdružení nejpozději do jednoho měsíce (ale ne dříve než za 5 dnů)
náhradní členskou schůzi, tato je usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných
členů. Členská schůze přijímá rozhodnutí hlasováním; pro přijetí rozhodnutí je
potřeba souhlas nadpoloviční většiny přítomných členů, pokud tyto stanovy neurčí
jinak.
Členskou schůzi svolá výbor sdružení také, požádá-li o to (písemně) 1/3 členů
sdružení a to ve lhůtě do jednoho měsíce, není-li v žádosti uvedena lhůta pozdější.

Členská schůze:
- schvaluje stanovy sdružení a jejich změny, rozhoduje o zániku sdružení; pro přijetí
těchto rozhodnutí je potřeba 2/3 většiny všech členů sdružení;
- volí výbor sdružení;
- schvaluje rozpočet, zprávu o činnosti, zprávu o hospodaření za minulé období;
- přijímá nové členy a rozhoduje o vyloučení člena;
- určuje formy a konkretizaci činnosti pro další období;
4. Členská základna
V průběhu roku 2012 se členská základna rozrostla o jednu (právnickou) osobu, a to o
Cargo Gallery, s.r.o., IČ: 256 77 039, která do občanského sdružení vložila nákladní loď
Niké.

5. Vymezení činnosti
V průběhu roku 2012 došlo k rozšíření spektra aktivit, kterým se členové o.s. věnují.
Od primárního účelu, kterým je vybudování kulturního centra na lodi Niké až po
záměr aktivně se v roce 2013 účastnit v oblasti kulturního života v ČR, účastí na
projektu Photomeetpoint, který bude probíhat v prostorách Kongresového centra
Praha, a to od května do prosince. (www.photomeetpoint.eu)

6. Činnost a aktivity občanského sdružení v roce 2012
Členové našeho občanského sdružení se v roce 2012 intenzivně věnovali přípravě
projektu multikulturního centra Cargo Gallery, zejména jednáním se zástupci EU,
příslušných ministerstev i se zástupci jednotlivých významných firem a společností.
Svým úsilím značně přiblížili projekt multikulturního centra ke spuštění přestavby
nákladní lodi Niké.

7. Finanční zpráva
Snaha o maximální transparentnost financování činnosti občanského sdružení se
odráží v transparentním účtu, na kterém jsou všechny informace o příjmech i výdajích
zveřejněny dálkovým přístupem.

7.1. Majetek
Občanské sdružení v roce 2012 získalo díky vstupu Cargo Gallery s.r.o. k nakládání
hmotný majetek, nákladní loď Niké, a to v odhadní ceně 1.550 000,- Kč.

7.2. Příjmy
Financování činnosti občanského sdružení v roce 2012 bylo zajištěno výhradně dary
členů sdružení, sympatizantů a dárců. Povinnost platit členské příspěvky nebyla v
roce 2012 stanovena.
Přijaté dary:
Připsaný úrok:
Celkem:

600.000,-4,16
600.000,16

7.3. Výdaje
Bankovní poplatky
Celkem
zůstatek běžného účtu občanského sdružení ke dni 31.12.2012 Kč 600.902,16 a zůstatek
pokladny: Kč 0,-

72,-72,--

8. Plán činnosti na rok 2013
V následujícím roce hodláme dále věnovat maximální úsilí směřující k dofinancování
projektu multikulturního centra na lodi NIKÉ, v ideálním případě již i se zahájením
přestavby. Dále plánujeme účast při realizaci projektu Photomeetpoint
(www.photomeetpoint.eu) – největší přehlídka nekomerční fotografické tvorby
(květen – prosinec 2013)
V činnosti sdružení bychom chtěli také zvýšit intenzitu publikační a osvětové činnosti.

10. Poděkování
Chtěli bychom poděkovat jménem občanského sdružení všem sympatizantům
(Robert Vano, Tono Stano, Illustratosphere, The Tap Tap, Ivě Nesvadbové, Milanu
Jarošovi, Danielu Bártovi, pořadatelům přehlídku Český tučňák, Scheune Dresden
atd.), za to, že přispěli svou aktivitou k naší práci v roce 2012, a zejména dárcům


Nadační fond Avast



Janu Bártovi

V Děčíně, 31. prosince 2012
Podepsáni
Květoslav Vršovský (předseda sdružení)
Daniel Adam (člen výboru sdružení)
Miloš Burkhardt (člen výboru sdružení)

Více zde:
www.nikeos.cz
www.cargogallery.eu
www.facebook.com/cargogallery

