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1. Činnost organizace
Spolek Fakt-Um je nezisková organizace, která sdružuje osoby se zájmem o ruční práce a vlastní tvorbu.
Náplní Spolku Fakt-Um je podpora řemesel a přiblížení nejrůznějších uměleckých technik široké veřejnosti, dále pak
pořádání jarmarků a prodejních akcí zaměřených na rukodělné výrobky a také pořádání kurzů.
Rok 2018 byl zlomový. Odehrálo se mnoho událostí, kterých jsme se ovšem nezalekli a postavili se jim čelem. Příkladem
budiž úspěšné podání žádosti o změnách do rejstříkového soudu, změna bankovního účtu (ČS 5429300359/0800) dále
změna adresy sídla nebo znatelná redukce členů spolku. Naše nové sídlo je nyní ve Spolkovém domě sourozenců
Roškotových ve Vlašimi, Palackého náměstí 65.
O organizaci akcí se starají: Martina Štědrová, Jana Gilchrist, Radka Hladíková a Lenka Opavová.

2. Přehled činnosti sdružení v roce 2018
24. 3. 2018 - Velikonoční jarmark, Spolkový dům Vlašim
Již poněkolikáté jsme byli osloveni Spolkovým domem zajistit řemeslníky v rámci tradičního Velikonočního jarmarku. Na
zahradě Spolkového domu čekal návštěvníky bohatý program pro velké i malé a samozřejmě řemeslné stánky, kde si
návštěvníci mohli nakoupit různé originální výrobky z keramiky, papíru, přírodnin nebo textilu, různé šperky a dekorace z
černého drátu.
13. 5. 2018 - Květinový den
Řemeslný jarmark, květinové aranže, ukázky řemesel, divadlo pro děti, výtvarná soutěž pro děti ZŠ a MŠ. Květinový den se
nesl v duchu Erbenovy Kytice, byl velmi povedený a pohodový, řemeslníci nabízeli pěkné řemeslné zboží a někteří i
dílničky. Nádvoří bylo provoněné kořením, květinové dekorace a vazby Kláry Franc Vavříkové skvěle tematicky doplňovaly
celou akci, stejně tak i masky a výstava dětských děl. Návštěvníci, kterých dorazilo přes 550 byli spokojeni, děti si užily
pohádku a malování na obličej. Dobrovolné vstupné a zisk z prodeje dětských děl přineslo neuvěřitelnou částku, přes 21
tisíc korun. Sázavský klášter tak získal další prostředky na odkrývání fresek „Výjevy ze života sv. Prokopa“ v ambitu
kláštera. Na děti čekala i veselá loutková Vodnická pohádka v podání divadla Koňmo.
2. 6. 2018 – Festival na zelené louce
Festival na zelené louce je velká multižánrová, charitativní akce na podporu integrovaného dětského tábora organizace
Cesta životem bez bariér. Již tradičně jsme byli pozváni k zajištění kreativních dílniček pro velké i malé. Na pátý ročník
výročního benefičního Festivalu na zelené louce se k rybníku Zbožňov u Senetína sjelo více než 700 návštěvníků, užilo si
letní atmosféru doplněnou o skvělý doprovodný program nebo i jízdu na koních. Na hlavním pódiu letos vystoupilo přes 70
muzikantů, v jejichž čele stál kytarista a zpěvák Jan Kalousek. V rámci FNZL Spolek Fakt-Um nabídl kromě řemeslných
dílniček i prodejní galerii. Děti se nechávaly zdarma malovat na obličej, tvořili ruční papír, zkoušely plstit, dekorovat
keramiku nebo skládat dřevěné hlavolamy. Na organizaci festivalu se podílely desítky dobrovolníků bez nároku na honorář,
proto se výtěžek z festivalu letos vyšplhal na úctyhodných 160 182 korun, které pomohou upravit zázemí tábora
pořádaného Cestou života bez bariér.
6. 10. 2018 - Jablkobraní, Vlašim
Jako každý rok se Jablkobraní vydařilo. Spolkový dům opět připravil zajímavý program - moštování, stánky s občerstvením,
malování na obličej i tvořivé dílny na téma jablko. Řemeslné výrobky od regionálních prodejců zajistil náš spolek. Vydařené
odpoledne doplňoval bohatý doprovodný program jako například loutková pohádka o Popelce nebo vystoupení Klauna
Bublína, který čaroval s bublinami.
24. 11. 2018 - 7. Podblanický kreativní jarmark, KD Blaník, Vlašim
Tradiční předvánoční řemeslný jarmark se konal ve spolupráci s městem Vlašim a portálem fler.cz již posedmé. Nejen, že
se snaží zviditelnit šikovné tvůrce, ale také pomáhá potřebným. Dobrovolné vstupné přesáhlo 4 tisíce korun a bylo
věnováno Nadaci Dětské srdíčko, které podporuje rodiny s dětmi postiženými srdeční vadou. Sál v KD Blaníku byl naplněn
téměř 30 prodejci s rozmanitým rukodělným zbožím. Návštěvníci mohli vybírat krásné a originální výrobky – z keramiky,

pletené a háčkované doplňky, různé šperky, drátované dekorace, dřevěné hlavolamy a květiny, adventní věnce, vánoční
dekorace a svíčky, ručně vázané deníky, papírové tašky, mandaly, voňavé koření nebo vánoční cukroví, nechyběl ani
svařáček. K vidění byly i ukázky řemesel, např. háčkování, rytí skla, drátování nebo výroba řezaných svíček. Akci doplnil i
doprovodný program - na flétnu zahrála Šárka Švejdová, zatančily děti ze ZŠ Chotýšany, Radek Tupý předvedl jeho Tupé
proměny, módní přehlídka nabídla zajímavé modely z Ateliéru D13.
KURZY
Novinkou je spolupráce se sdružením Woskovky, což je skupina aktivních maminek, které rády pořádají akce pro děti i
jejich rodiče. Podařilo se nám vyjednat užívání jejich dílny v Sázavě, ve které pořádáme kreativní kurzy.
8. 12. 2018 - Kreativní kurz Vánoční ozdoby + Lízátka Cake Pops
V kurzu, pod vedením lektorky Heleny Zdeňkové, si zájemci mohli vyrobit 2–3 ks korálkových vánočních ozdob z různých
materiálů a dortová lízátka Cake Pops s vánoční tématikou, pro netrpělivé děti byla připravena alternativní forma zdobení.
Bohužel se kurz nenaplnil.
3. Hospodaření Spolku Fakt-Um
Činnost Spolku byla financována z darů, poplatků prodejců, kurzovného atp.
Peněžní dar pro podporu řemesel od města Sázava 5.000 ,-Kč
Peněžní dar pro podporu soutěže pro děti od nadačního fondu Školní pomůcky 1.000,- Kč
Příjmy celkem :

17.899,95 ,- Kč

Výdaje:
Provozní režie

11.752,00 ,- Kč

Základ daně
Stav k 31.12.2018
Zůstatek hotovost
Zůstatek bankovní účet

6.147,95 ,- Kč
3.861,00 ,- Kč
13.066,89 ,- Kč

Dobročinná činnost
Výtěžek z prodeje výtvarných děl dětí, které se zúčastnily soutěže na téma Kytice K. J. Erbena na Květinovém dni v
Sázavě ve výši 3.081,- Kč jsme věnovali Národnímu památkovému ústavu, správě kláštera v Sázavě na obnovu
středověkých fresek v prostorech ambitu.
Dobrovolné vstupné ze 7. Podblanického kreativního jarmarku ve výši 4.018,- Kč bylo předáno nadaci Dětské srdíčko,
o. s..
Za Spolek Fakt-Um
V Sázavě dne 20. 3. 2019

vz. Martina Štědrová

