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1. Poslání a činnost organizace 

 
     Posláním Spolku FAKT-UM, o.s. je sdružování osob se zájmem o ruční práce a vlastní tvorbu, 
zviditelnění a přiblížení řemesel široké veřejnosti, jejich podpora a propagace. Ukázat nejen dětem, 
ale i dospělým další možnosti využití volného času při řemeslném a výtvarném tvoření. 
     Náplní občanského sdružení FAKT-UM je pořádání jarmarků a prodejních akcí zaměřených na 
rukodělné výrobky, pořádání kurzů, seminářů, přednášek, workshopů, otevřených dílen a vydávání 
propagačních materiálů.  
 
 

2. Přehled činnosti sdružení v roce 2014 
 
 

Kurz AMATÉRSKÁ VAZBA DENÍKU 15.2.2014 
Ve Spolkovém domě sourozenců Roškotových ve Vlašimi proběhl první tvořivý kurz roku 2014. 
Lektorky názorně předvedly kurzistům, jak si vlastnoručně vyrobit deník. Na kurz jsme dostali jen a 
jen kladné ohlasy, každý účastník si vlastní deník odnesl domů.  
 
Kurz MALOVÁNÍ A VRTÁNÍ KRASLIC 6.4.2014 
Se začátkem jara proběhl ve Spolkovém domě sourouzenců Roškotových ve Vlašimi další tvořivý kurz. 
Účastníci si vyrobili vlastní vyvrtané a malované velikonoční kraslice. 
 
Velikonoční jarmark 19.4.2014 
Naši prodejci se účastnili tradičního Velikonočního jarmarku s bohatým doprovodným programem ve 
Spolkovém domě sourozenců Roškotových ve Vlašimi. 
 
 
Květinový den v Sázavě 10.5.2014 
S měsícem květen je spojený již tradiční prodejní jarmark Květinový den v Sázavě, kterého se 
zúčastnilo na 20 prodejců s nabídkou nejrůznějšího ručně vyrobeného zboží. Počasí přálo a přitáhlo 
na jarmark spoustu návštěvníků, kteří mohli zhlédnout módní přehlídku, nakoupit originální dárky a 
pokochat se krásou Sázavského kláštera. Během Květinového dne se dražila výtvarná díla dětí ze 
sázavských škol na téma „Alenka v říši divů“, získané peníze (1700,- Kč) putovaly jako dar Sázavskému 
klášteru na obnovu fresek. Květinový den je společnou akcí Spolku Fakt-Um, květinové dílny Henri 
Design a Kláštera v Sázavě. 
 
 
Středověky jarmark v Českém Šternberku 5.7.2014 
Nově jsme připravili Středověký jarmark v Českém Šternberku, který se uskutečnil první prázdninovou 
sobotu. Akce nahradila Hrníčkový jarmark, který se tradičně na stejném místě konával. Součástí 
Středověkého jarmarku bylo hudební vystoupení, šermířská show, prezentace více než 30 prodejců s 
řemeslnými výrobky, série tvořivých kurzů – dekorativní drátování, cínovaný šperk, enkaustika, 
vitráže Tiffani. Počasí bylo krásné, a proto jsme si nemohli stěžovat na nedostatek návštěvníků. Tento 
jarmark určitě v nadcházejícím roce zopakujeme. 
 
 
Klobáskofest v Pivovaru Velké Popovice 20.9.2014 
Spolek Fakt-Um, o. s., se zúčastnil akce Klobáskofest v Pivovaru Velké Popovice. Jednalo se o druhý 
ročník prezentace výrobců uzenin Středočeského kraje. Součástí akce byla soutěž o nejlepší klobásku, 
strom Klobáskovník, hudební program, soutěže o ceny, exkurze do pivovaru a řemeslný trh. Navzdory 
deštivému počasí se akce povedla, přilákala mnoho lidí a  inspirovala spokojené zákazníky i prodejce. 



Akce byla pořádána ve spolupráci Pivovaru Velké Popovice, obce Velké Popovice, sdružení obcí a 
měst Ladův kraj, MAS Říčansko a Spolku Fakt-Um, o. s. 
 
 
Jablkobraní  4.10.2014 
Již tradiční akce Jablkobraní se opět konala ve Spolkovém domě sourozenců Roškotových ve Vlašimi, 
několik našich prodejců nabídlo své zboží. V doprovodném programu se představily například Yellow 
Sisters nebo skupina Náhodná setkání. Vyráběl se také čerstvý jablečný mošt, hrálo se dětské divadlo 
pod širým nebem a v sále domu byly připraveny tvořivé dílničky. 
 
 
Kurz VINUTÉ PERLE 26.10.2014 
Na konci října proběhl další tvořivý kurz Vinuté perle, na kterém se účastníci naučili vinout skleněné 
korálky na sklářském kahanu. Kurz byl velmi zajímavý a všichni si domů odnesli svoje výtvory. 
 
 
III. Podblanický kreativní jarmark 22.11.2014 
V prostorách Kulturního domu Blaník ve Vlašimi byly už třetím rokem připraveny stánky s originálním 
zbožím vytvořeným tradičními řemeslnými technikami. Kromě prodeje byla návštěvníkům nabídnuta 
příležitost podívat se tvůrcům přímo pod ruce, jak které výrobky vznikají. Děti si vyzkoušeli v 
připravených dílničkách některé techniky. Nechyběl ani doprovodný program -  módní přehlídka 
háčkované a pletené módy G Lady, zpěv a flétna Šárka Švejdová, taneční skupiny DIVOKÉ KOČKY 
SOKOL DOMAŠÍN a ANDÍLCI z Pravonína. 
 
  
II. Benešovský kreativní jarmark 29.11.2014 
Benešovský kreativní jarmark se uskutečnil v prostorách Gymnázia v Benešově. Jarmark nabídl 
přehlídku ručně vyrobených originálů, možnost nakoupit si jedinečné vánoční dárky a třeba si i 
vyzkoušet nové techniky, které tvůrci na místě předváděli. Jarmark obohatil doprovodný program. 
Bylo možné vidět módní přehlídku pletené a háčkované módy G Lady, zpět a flétnu Šárky Švejdové a , 
Sekundičky. Výtěžek z dobrovolného vstupného byl věnován, stejně jako loni, Útulku pro čtyři packy 
ve Čtyřkolech u Čerčan. 
 
 
Kurz ENKAUSTIKA malování žehličkou 7.12.2014 
V kurzu se účastníci naučili malovat abstrakce a jednoduchou krajinku. Dozvěděli se,  jak přemalovat 
nezdařený obrázek a vyzkoušeli si několik technik na obrácené žehličce. 
 
 
Kurz AMERICKÁ ENKAUSTIKA malování štětci 7.12.2014 
Tentokrát to byly základy americké enkaustiky, práce se štětci, akrylovými barvami a mediem. 
Účastníci si namalovali dva obrázky, jeden bezbarvým voskem v kombinaci s ubrouskem (koláž), 
druhý červeným voskem domalovaný akrylovými barvami.  
 
 
 
 

3. Hospodaření Spolku Fakt-Um, o.s. 
 
      
 
     Činnost spolku byla financována z darů, poplatků prodejců, kurzovného atp. 



 
Příjmy: 
Dary  -   Pavel Blažek, balící stroje, s.r.o.              2 000,- Kč 
Ostatní příjmy                                                         28 920 ,- Kč 
 
 
Výdaje: 
Provozní režije                                                        26 332,- Kč 
 
Základ daně                                                               4 588,- Kč 
 
Dobročinná činnost 
Výtěžek z prodeje výtvarných děl dětí, které se zúčastnily soutěže „Alenka v říši divů“ na Květinovém 
dni v Sázavě ve výši 1 700,- Kč jsme věnovali Národnímu památkovému ústavu, správě kláštera 
v Sázavě na obnovu středověkých fresek v prostorech ambitu. 
Dobrovolné vstupné z Benešovského jarmarku ve výši 1 700,- Kč bylo předáno útulku Naděje pro čtyři 
packy o.s., Čtyřkoly u Čerčan. 
 
 
 
 
 
 
 
Za Spolek FAKT-UM, o.s. 
Ve Vlašimi dne 20.1.2015                                                    Lada Janková  


