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1. Poslání a činnost organizace
Posláním Spolku Fakt-Um 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 Spolku 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 2016
Kurz vinutých perlí – 6. a 13. 2. 2016
MIKA Glass, U Remízu, Sázava
O dvou sobotách, 6. a 13. února, jsme zájemcům nabídli kurz výroby vinutých perlí v Sázavě.
Lektorka Pavla Míková účastníky seznámila se základy práce nad kahanem, zpracováním a
návinem skleněné tyčinky na drát do potřebného tvaru a velikosti. Naučila je různé druhy
zdobení pomocí skleněných nití, mísení barev a použití stříbrné a zlaté folie. Následně si
účastníci z vyrobených skleněných vinutek vytvořili podle své fantazie šperk, třeba náušnice
nebo náramek.
Velikonoční jarmark, Spolkový dům Vlašim – 19. 3. 2016
V sobotu 19. března se konal další ročník tradičního velikonočního jarmarku. Nemohli jsme si
nechat ujít jedinečná hudební vystoupení místních i přespolních hudebníků a pohádkové
představení pro děti i dospělé. Zajímavé tvořivé velikonoční dílny, například malování
vajíček, výrobu zajíčků z kartonu, košíčku plného dobrot či jarního zvířátka, připravily
místními spolky Strom, Sluníčko, RC Světýlka, Klub Ráchel, Junák Vlašim a Církev bratrská
Podblanicko. Náš Spolek Fakt-Um zajistil stánky s rukodělnými výrobky místních tvůrců.
Kurz VÝROBA ŠPERKU Z DUTINEK – 2. 4. 2016
Spolkový dům Sourozenců Roškotových, Vlašim
Každý účastník kurzu si odnesl šperk vyrobený naplněním dutinky různobarevnými korálky.
Vznikly tak různé náhrdelníky i náramky pod vedením lektorky Evy Vojáčkové.
Kurz PLSTĚNÁ KVĚTINA – 2. 4. 2016
Spolkový dům Sourozenců Roškotových, Vlašim
Plstěním mokrou cestou si účastníci kurzu vytvořili květinu, kterou lze použít jako brož,
ozdobu do vlasů či dekoraci. Lektorka Eva Vojáčková poskytla také spoustu užitečných
informací o materiálu, technologii zpracování apod.
Kurz DRÁTOVANÁ MISKA – 21. 5. 2016
Spolkový dům Sourozenců Roškotových, Vlašim
Kurz pro malý počet zájemců neproběhl, ale určitě jej zkusíme do svého programu zařadit
znovu.

KVĚTINOVÝ DEN v Sázavě – 21. 5. 2016
Květinový den a náš již tradiční řemeslný jarmark v prostorách Sázavského kláštera se letos
konal již počtvrté, tentokrát na téma České pohádky a Večerníček. Na stejné téma jsme
připravili výtvarnou soutěž pro ZŠ a MŠ Sázava. Mistři floristé Klára Franc Vavříková a Jarek
Kokeš předvedli skvělou floristickou show. Prodejci na jarmarku nabízeli své skvělé
rukodělné výrobky i dílničky pro děti, členové společnosti pro historický šerm a dobový život
VRAN předvedli své znalosti a umění. Celým areálem procházely pohádkové postavy.

Kurz DECOUPAGE – 28. 5. 2016
Spolkový dům Sourozenců Roškotových, Vlašim
Kurz decoupage proběhl ve skvělé atmosféře - tentokrát černobílá mechanická patina,
rýžové papíry a starobylý styl. Lektorka Radka Hladíková učila jeden z mnoha postupů
patinování pomocí dvou vrstev akrylové barvy a vosku.

FESTIVAL NA ZELENÉ LOUCE, Senetín – 4. 6. 2016
Festival na zelené louce je velká multižánrová a charitativní akce na podporu integrovaného
dětského tábora organizace Cesta životem bez bariér. K účasti na tomto festivalu jsme byli
přizváni pro realizaci kreativních dílniček pro děti i dospělé již podruhé. Akce byla velká,
program nabitý, přišla spousta lidí, počasí přálo, o dílničky byl velký zájem. Pro děti
z integrovaného tábora Zbožňov se vybrala úctyhodná částka.

Výstava TEN UMÍ TO A TA ZAS TOHLE – 23. 6. – 24. 7. 2016
Muzeum Podblanicka, Zámek Vlašim
Největší novinkou letošního roku byla pro nás první, jediná a jedinečná událost. Ve
spolupráci s Muzeem Podblanicka a městem Vlašim jsme pro veřejnost připravili výstavu
řemesel „TEN UMÍ TO A TA ZAS TOHLE“. Přehled řemesel jsme zahájili vernisáží ve čtvrtek
23. 6. 2016. Výstava představila zapomenutá i nová řemesla, různé materiály od dřeva, kovu
a skla, přes látky a klubíčka až po papír, polymery a keramiku. Návštěvníci si mohli jednotlivá
řemesla také vyzkoušet a pozorovat nás, jak nám pod rukama vznikají nové výtvory.
Naglazování hrnku s Aťkou Tichou, rytí skla s Honzou Štědrou, skládání papíru (origami) se
Sašou Štorkánovou, ruční vazba deníků s Kájou a Ájou Vernerovými, černé drátování s Janou
Gilchrist, decoupage s Radkou Hladíkovou, dřevo a hlavolamy s několikanásobným
rekordmanem Oldou Jahodářem, klubíčka a bambulky s Ladou Jankovou, výroba brože z
organzy s Lenkou Opavovou, výroba věnců s Pavlínou Nixbauerovou, vinuté perle na
sklářském kahanu s Blankou Musílkovou, výroba šperků z fima s Terezou Uhlovou, plstění za
sucha s Evou Vojáčkovou a dekorativní drátování s Mirkou Ptáčkovou - to vše bylo pro
návštěvníky výstavy připraveno.
Aby nebylo vše zapomenuto, vytvořili jsme Řemeslné noviny alias Bibli řemesel, byly na
zámku ke koupi za symbolických 20 Kč.

ŠTERNBERSKÝ JARMARK, Český Šternberk – 9. 7. 2016
Středověký jarmark pod hradem na náměstí s ukázkami tradičních, mnohdy již
zapomenutých řemesel a technik a kreativními dílničkami nejen pro děti proběhl již po třetí.
Byly zde k vidění originální ruční výrobky – petart, malované hedvábí, keramika, dekorace
z černého drátu, patchwork, bytové doplňky a další. Součástí akce byla i prezentace městyse
Český Šternberk – výstava „Minulost vypravuje“. V rámci historického doprovodného
programu se letos představila dobová hudba Peregrin, rytířské ležení a dobové atrakce.

Kurz DECOUPAGE – 24. 9. 2016
Spolkový dům Sourozenců Roškotových, Vlašim
Tentokrát to měla být transferová technika. Pro malý zájem jsme museli kurz zrušit. Snad se
uskuteční příště.
JABLKOBRANÍ, Spolkový dům Vlašim – 8. 10. 2016
Další akcí, ke které se již tradičně a rádi připojujeme, je Jablkobraní ve Spolkovém domě.
Odpoledne nám zpříjemnily místní kapely Markéta a Lazarové a Náhodná setkání, také
kapela Bee Band z Jihlavy. Děti se potěšily divadelním představením O kouzelné kuličce.
Nedílnou součástí akce jsou i tvořivé dílny, které si pro účastníky připravují místní spolky. A
samozřejmě nemohly chybět originální výrobky místních tvůrců.
V. PODBLANICKÝ KREATIVNÍ JARMARK, Vlašim – 26. 11. 2016
Letos proběhl již 5. ročník Podblanického kreativního jarmarku. Když jsme organizovali ročník
první, jen těžko jsme mohli tušit, že se z něj stane tradiční akce, na kterou i popáté přijdou
zástupy návštěvníků. Jarmark proběhl ve velmi klidné předvánoční náladě, atmosféra byla
přátelská a věříme, že spokojeni byli jak návštěvníci, tak řemeslníci a prodejci.
Poděkovat bychom chtěli zejména těm, kteří i přes sychravé počasí na jarmark dorazili, ale
také prodejcům za to, že nabídli krásné zboží. V neposlední řadě děkujeme městu Vlašim a
KD Blaník za veškerou podporu a poskytnutí prostor, prodejnímu portálu fler.cz a časopisu
Dekor za mediální podporu, také společnosti Pavel Blažek, balicí stroje, s.r.o., a všem
účinkujícím, kteří vystoupili v doprovodném programu.
Doufáme, že jste si přišli na své a odnesli si něco hezkého pro sebe a své blízké. Těšíme se
zase za rok na stejném místě.
IV. BENEŠOVSKÝ KREATIVNÍ JARMARK, Benešov – 3. 12. 2016
Děkujeme všem prodejcům, gymnáziu Benešov a dalším za možnost jarmark opět uskutečnit.
Všem, kteří u nás pořídili dárečky pro své blízké, děkujeme za návštěvu.
Moderátor Radek Tupý opět provázel programem i celým dnem a na závěr jako bonus
bravurně zazpíval písně Oldřicha Nového. Vybrané dobrovolné vstupné ve výši 2500,- Kč
putuje nadaci Dětské srdíčko, která pomáhá rodičům a jejich dětem postiženým srdeční
vadou. Všem, kteří vhodili příspěvek, tímto mockrát děkujeme a věříme, že pomůže.

3. Hospodaření Spolku Fakt-Um
Činnost spolku byla financována z darů, poplatků prodejců, kurzovného atp.
Příjmy:
Peněžní dar – Blažek Pavel Vlašim
Příjmy

Výdaje:
Provozní režie

2 500,- Kč
36 961,- Kč

32 202,- Kč

Základ daně

4 759,- Kč

Stav k 31. 12. 2016
Zůstatek hotovost
Zůstatek bankovní účet

2 973,- Kč
6 356,- Kč

Dobročinná činnost
Výtěžek z prodeje výtvarných děl dětí, které se zúčastnily soutěže na téma „České pohádky a
večerníček“ na Květinovém dni v Sázavě ve výši 2 793,- Kč jsme věnovali Národnímu
památkovému ústavu, správě kláštera v Sázavě, na obnovu středověkých fresek v prostorech
ambitu.
Dobrovolné vstupné z Benešovského jarmarku ve výši 2 500,- Kč bylo předáno nadaci Dětské
srdíčko, o.s.

Za Spolek Fakt-Um
Lada Janková
Ve Vlašimi dne 20. 3. 2017

