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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 2017

Kurz decoupage – 1. 4. 2017
Kurz zaměřený na starobylý styl a mechanickou patinu.

Velikonoční jarmark  - 8. 4. 2017 
Akci pořádal Spolkový dům sourozenců Roškotových a spolek ECCE za podpory města Vlašim.
Spolek  Fakt-Um zprostředkoval  řemeslné  stánky  s  rozmanitým  zbožím  místních  řemeslníků  a
kreativní  dílny.  Akce  nabídla  bohatý  doprovodný  program  –  hudební  i  divadelní  a  výtečné
občerstvení…  Akce, navzdory počasí, se vydařila.

Kurz drátováná miska - 15. 4. 2017
Kreativní  kurz  pro  všechny  nadšence  nabídl  základy  drátování.  Všem se  dílo  dařilo.  Účastníci
odcházeli s nádherným kouskem, novými dojmy, poznatky a umem.

Májové slavnosti Vlašim - 1. 5. 2017 
Velká akce konaná v parku a ve středu města Vlašim. Bohatý kulturní program přilákal stovky lidí
např. hudební vystoupení Janka Ledeckého, Heleny Vondráčkové, nebo parkurové závody, různé
adrenalinové  atrakce,  prohlídku  města,  rozmanité  občerstvení  a  mnoho  dalšího.  Na  Májových
slavnostech  Spolek  Fakt-Um  nabídl  tvořivé  kreativní  dílničky  na  louce  u  dětského  pódia  (u
Vlašimské brány). Děti si mohli nechat namalovat obličej, navléknout korálky, vyrábět z papíru a
dalších materiálů, vyzkoušet plstění a i rýt na sklo. 

Květinový den v Sázavě  - 28. 5. 2017 
Květinový den byl plný květin,  slunce,  spokojených návštěvníků a zákazníků,  pohody a skvělé
atmosféry. Klára Vavříková a studenti  floristiky, kromě ukázek květinových vazeb, naaranžovali
zajímavé objekty na téma Pole, lesy, louky. Spolek Fakt-Um zorganizoval řemeslný jarmark, kde
bylo možno nakoupit  u šikovných řemeslníků mnoho originálních dárečků. Dále se návštěvníci
mohli projít zahradami Sázavského kláštera nebo samotný klášter navštívit …  celý den proběhl v
pohodovém duchu. Děti z MŠ a ZŠ v Sázavě vytvořili několik desítek kreseb a maleb na téma Pole,
louky, les.  Na výstavě bylo možno tyto výtvory zakoupit. Vybrané dobrovolné vstupné, stejně tak i
vybrané  peníze  z  prodeje  obrázků byly  věnovány klášteru na obnovu fresek  v tamním ambitu.
Vybraná částka byla 922 Kč.

Děti byli odměněny bonbóny v celkové hodnotě 3 114 Kč.



Festival na zelené louce – 3. 6. 2017 
Festival  na  zelené  louce  je  velká  multižánrová,  charitativní  akce  na  podporu  integrovaného
dětského tábora organizace Cesta životem bez bariér. Festival je vhodný i pro děti. Akce se opět víc
než vydařila ... počasí přálo, program nabitý známými jmény - Petr Bende, Oldřich Kříž, Vesper,
kreativní dílničky Spolku Fakt-Um, ve kterých se vyřádili malí i velcí. Vyzkoušet si mohli mokré
plstění, skládání hlavolamů, dekoraci keramických polotovarů, čerpání ručního papíru, rytí skla a
nechybělo malování na obličej. Byli jsme rádi součástí a organizátorům děkujeme za pozvání. 

Letos akce přinesla neuvěřitelnou částku - přes 100 000 Kč ( vstupné, sponzoři, aukce…), která
doputovala k postiženým dětem..

Český Šternberk - 8. 7. 2017  
Městys Český Šternberk ve spolupráci se Spolkem Fakt-Um a Fler.cz zorganizoval již 4. tradiční
jarmark  s  bohatým programem.  K vidění  byly  ukázky  historického  šermu souboru  Honorata  z
Letohradu,  rozmanitý  jarmark  s  milými  prodejci  a  nejrůznějším  zbožím,  dílničky  pro  děti,
občerstvení a výstava „Minulost vypravuje“. Akce přilákala i známé osobnosti Jana Krause a Ivanu
Chýlkovou. Horké počasí a skvělá atmosféra dodaly jarmarku nevídané kouzlo.

Jablkobraní - 30. 9. 2017 
Poslední zářijový den byl ve znamení jablíček,  moštu,  jarmarku, hudby, dílniček,  palačinek a v
neposlední  řadě  slunečného  počasí.  Jablečné  odpoledne  proběhlo  pohodově  a  pro  příchozí  byl
připraven bohatý  program. Děkujeme Spolkovému domu za  opětovné pozvání  našich prodejců,
kteří mají vždy co nabídnout. 

6. Podblanický kreativní jarmark - 25. 11. 2017
Téměř 30 prodejců nabízelo nejen sezonní zboží od skla, keramiky, textilu po dřevo, kov a kůži...
Prodejci  i  zákazníci  odjížděli  spokojeni.  K  vidění  byla  modní  přehlídka  dětského  oblečení  od
Michaely,  dále  na  diváky  čekalo  vystoupení  Oldřicha  Nového  (Radka  Tupého)  a  Šárky,  která
předvedla  svůj  um  hraní  na  příčnou  flétnu.  Námi  upečené  dobroty  se  snědly  do  posledního
drobečku.  Drobné  mince  v  naší  dobrovolné  kasičce  daly  krásných  2  679  Kč.  Spolek  částku
zaokrouhlil a nadaci Dětské srdíčko věnoval rovných 3 000 Kč.

 http://www.detske-srdicko.cz 



3. Hospodaření Spolku Fakt-Um

Činnost Spolku byla financována z darů, poplatků prodejců, kurzovného atp.

Příjmy:
Peněžní dar – Blažek Pavel, balicí stroje s. r. o.    2 500 ,- Kč
Peněžní dar – Anytrade  spol. s. r. o    1 000 ,- Kč
Peněžní dar – PRÁDELNA Kyselý a. s.    3 000 ,- Kč

Nepeněžní dar – Lidl ČR v. o. s.   1 674,40   ,- Kč 

Příjmy celkem 51 050,30   ,- Kč

Výdaje:
Provozní režie                                                   15 050,30 ,- Kč

Základ daně                                            36 037,16 ,- Kč

Stav k 31.12.2017
Zůstatek hotovost    8 007 ,- Kč
Zůstatek bankovní účet 13 066,89 ,- Kč

Dobročinná činnost
Výtěžek z  prodeje výtvarných děl  dětí,  které  se  zúčastnily  soutěže na téma „Pole,  louky,  les“  
na Květinovém dni v Sázavě ve výši 922,- Kč jsme věnovali Národnímu památkovému ústavu,
správě kláštera v Sázavě na obnovu středověkých fresek v prostorech ambitu.

Dobrovolné vstupné z Podblanického kreativního jarmarku ve výši 3 000,- Kč bylo předáno nadaci
Dětské srdíčko, o.s..

Za Spolek Fakt-Um
V Sázavě dne 3. 2. 2018                                                    vz. Martina Štědrová


