Zápis z 3. schůze občanského sdružení
Spolku Fakt-Um o. s.
konané dne 10. prosince 2013 v Benešově
Dne 10. 12. 2013 proběhla členská schůze Občanského sdružení Spolku Fakt-Um o. s. (IČO: 01223411), kterou svolali členové
výboru Jana Gilchrist, Helena Kováříková, Martina Štědrová.
Přítomní členové:
Jana Gilchrist, Lada Janková, Helena Kováříková, Monika Schiszmanová, Jan Štědra a Martina Štědrová, Petra Tušerová.
Omluvení členové:
Miroslava Ptáčková, Štěpánka Macková, Iveta Vávrová
Hosté:
Vlasta Tichá
Program schůze:
1) Zahájení a prezence.
2) Přijímání nových členů sdružení. Vyloučení členů.
3) Zhodnocení proběhlých akcí aktivit v roce 2013.
4) Návrhy na činnost a aktivity sdružení v roce 2014.
5) Projednání jednotlivých návrhů.
6) Rozdělení úkolů.
7) Informace / ostatní
1) Zahájení, prezence.
Schůzi zahájila Martina Štědrová.
Byl proveden zápis do prezenční listiny – viz příloha č. 1.
Členská schůze je usnášení schopná, je-li přítomna alespoň polovina členů.
Počet členů: 10 přítomni: 7
hosté: 1
Členská schůze je usnášení schopná.
2) Přijímání nových členů sdružení. Vyloučení členů.
Písemnou přihlášku za člena občanského sdružení podala tato občanka:
1. Vlasta Tichá
Výbor jednohlasně odsouhlasil přijetí tohoto občana za člena občanského sdružení.
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Na základě písemné žádosti o ukončení členství ve Spolku požádala:
1. Iveta Vávrová. Důvod: časová vytíženost.
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 1
3) Zhodnocení proběhlých akcí v roce 2013.
a) Květinový den – Sázava 11. 5. 2013 – Bohatý program v celém areálu přilákal i v nevlídném počasí překvapivě velký počet
návštěvníků. Spolek Fakt-Um, o. s., na nádvoří představil regionální tvůrce s originálním zbožím – od šperků, dekorací a módních
doplňků po dřevěné, skleněné, keramické i kované výrobky. V dalších částech kláštera proběhla přehlídka háčkované módy a
svatebních šatů, ochutnávka úžasných slavnostních dortů, ukázka okouzlujících účesů a originálního svatebního líčení. Celý
objekt kláštera byl vyzdoben barevnými květinovými vazbami a vázanými kyticemi z Henriho květinové dílny v Sázavě. Na
chodbách byla instalována výstava dětských výtvarných prací na téma květiny, svatba, Den matek, jejichž zakoupením mohli
návštěvníci přispět na dobrý účel – odkrývání fresek v Sázavském klášteře. V Severní zahradě návštěvníci obdivovali ohromující
florální objekty. Celou akci doprovázela hudební produkce, nechybělo ani divadélko pro děti.
b) Dětský den na farmě Blaník – 1. 6. 2013 - V areálu farmy byla pro malé návštěvníky připravena spousta lákadel, které musely
být přesunuty kvůli špatnému počasí na velkou půdu, kde se mj. odehrával i křest malých králíčků a pasování rytíře. V prostorách
rytířského sálu měl náš řemeslný spolek připraven malý jarmárek, na němž prezentoval svůj um a nabízel rukodělné výrobky.
Bylo možné zakoupit dřevěné hlavolamy. Nechyběla ukázka černého drátování. V nabídce prodeje byla celá barevná škála
netradičních deníčků a sešitků. Návštěvníci měli možnost obdivovat i zakoupit šité bylinkové polštářky, šitá zvířátka, chňapky i
utěrky. U dalšího stánku byly nabízeny šperky všech velikostí, barev a tvarů vyrobené z křišťálové pryskyřice. V neposlední řadě
zde byly prezentovány výrobky tradičního rytého skla a Tiffany techniky.

c) Kurzy – V letošním roce se rozhodl náš spolek splnit další bod svého předsevzetí, uspořádal kreativní kurzy pro širokou
veřejnost. Spolek oslovil lektory, kteří své řemeslo znají dobře a rádi nechají nahlédnout pod pokličku tvůrčím procesům.
Bylo možné se přihlásit na kurzy: enkaustika - malování horkým voskem, pletení košíků z pedigu, fimo od základu, fimohrátky s
pudry, tvorba přáníček a ozdob z čajových sáčků.
Kurzy se však nakonec neuskutečnily pro nedostatečný počet účastníků.
d) Svatováclavské slavnosti ve Voticích - Středověký jarmark pořádaný městem Votice, MKC Votice a Valkýrou o. s. se
uskutečnil v sobotu 28. 9. 2013 od 10 do 20 hod na náměstí ve Voticích, součástí byl řemeslný jarmárek organizovaný Spolkem
Fakt-Um o. s., celodenní doprovodný program byl zakončen ohňostrojem. Z důvodu minimální návštěvnosti a zájmu se v příštím
roce této akce již nezúčastníme.
e) Předvánoční kreativní jarmark v Benešově – Po loňském úspěchu Podblanického kreativního jarmarku ve Vlašimi se Spolek
FAKT-UM, o. s., rozhodl uspořádat podobnou akci i v Benešově. Benešovský kreativní jarmark se uskutečnil v sobotu 16. 11.
2013 v prostorách Gymnázia. Jarmark nabídl přehlídku ručně vyrobených originálů, možnost nakoupit si jedinečné vánoční dárky
a třeba si i vyzkoušet nové techniky, které tvůrci na místě předváděli. Každý si přišel na své - šperky všeho druhu, módní
doplňky, bytové dekorace, hlavolamy, keramiku, ryté a malované sklo, vitráže, pletenou, háčkovou i šitou módu a mnoho a
mnoho dalšího od téměř třech desítek regionálních tvůrců.
Spolek Fakt-Um, o. s., se rozhodl pomáhat a zapojil se do charitativní činnosti. Pro naši dobrovolnou činnost byl vybrán útulek s
názvem Naděje pro čtyři tlapky, o. s., který sídlí v Javorníku u Čerčan. Útulek pomáhá nalezeným kočkám a psům nejen z jeho
okolí. Bylo dohodnuto, že částka, která bude vybrána na vstupném, bude předána tomuto útulku jako dar. Vstupné bylo
dobrovolné a vyšplhalo na částku Kč 2 500,-. Tato částka byla útulku předána dne 4. 12. 2013. Dar osobně předaly
zástupkyně Spolku Fakt-Um, o. s., Helena Kováříková a Petra Tušerová. Ty zároveň ověřily, že zvířata se v útulku mají moc
dobře a je o ně skvěle postaráno. Doufáme, že útulku náš finanční dar pomůže a díky němu bude mít na krmivo či povinné
očkování.

f) II. Podblanický kreativní jarmark ve Vlašimi – V sobotu 23. listopadu 2013 v prostorách Kulturního domu Blaník ve
Vlašimi byly už od rána 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. Nechyběla módní přehlídka háčkované a pletené módy a doplňků a doprovodný
program dětských skupin.

g) Adventní neděle ve Struhařově - SPOLEČNÉ VYKROČENÍ DO ČASU ADVENTNÍHO - V letošním roce nás oslovila
obec Struhařov s nabídkou spolupráce na adventním jarmárku ve Struhařově. Akce se konala první adventní neděli 1. prosince
2013 ve Struhařově. Vzhledem k velikosti akce jsme zajistili 7 prodejců, kteří místním občanům nabízeli rukodělné zboží a pro
děti měli připravené tvořivé dílničky. Ani přes příznivé počasí nepřišlo mnoho lidí, a ti co vyrazili na rozsvěcení vánočního
stromu a lampionový průvod, neprojevili velký zájem, ani o nabízené zboží, ani o vyzkoušení si něčeho nového. Jarmárek neměl u
lidí ohlas a proto se této akce v roce 2014 jako Spolek Fakt-Um, o. s. již nezúčastníme.
4) Návrhy na činnost a aktivity sdružení v roce 2014.
Únor Březen –
Květen –
Červenec Listopad –
Prosinec –
Pro: 8

Tvořivé kurzy ve spolkovém domě ve Vlašimi
Sešlost členů Spolku v Dojetřicích – společné tvoření
Den Matek – účast na Květinovém dnu v Sázavě
Jarmark – Český Šternberk
III. Podblanický kreativní jarmark ve Vlašimi
II. Předvánoční kreativní jarmark v Benešově
Proti: 0
Zdrželo se: 0

a) Sdružení se chce v roce 2013 zaměřit na pořádání kurzů, workshopů a otevřených dílen, určených pro veřejnost, zaměřených na
různé techniky a práci s různými materiály.
Pro: 8
Proti: 0
Zdrželo se: 0
b) Stálou prioritou činnosti sdružení na další období je pořádání dalších společenských aktivit na Benešovsku, Vlašimsku a
v Posázaví.
Pro: 8
Proti: 0
Zdrželo se: 0
c) Před každou akcí pořádanou Spolkem Fakt-Um, budou pečlivě rozděleny úkoly, které budou třeba k zajištění bezproblémového
chodu akce. Každý z členů, kterému bude úkol svěřen, za něj bude plně zodpovídat, včas bude informovat o průběhu plnění úkolu
a o splnění úkolu.
Pro: 8
Proti: 0
Zdrželo se: 0
5) Projednání konkrétního návrhu.
a) Staročeský tradiční jarmark (název bude upraven) je plánován na 5. 7. 2014 jako pokračování Hrníčkového jarmarku
v Českém Šternberku s mnohaletou tradicí. Pořadatel bude Městys Český Šternberk, Fakt-Um jako spolupořadatel. Celá akce
bude laděna ve středověkém duchu - podmínka účasti je středověké oblečení a dřevěný jarmareční stánek. Technické zázemí a

doprovodný program zajistí městys ČŠ. Plánováno je cca 30 prodejců, ukázky řemesel a různé zapomenuté i novodobé techniky.
Součástí akce by mohly být tvořivé dílničky a workshopy. V tomto období projíždí ČŠ Posázavský Pacifik, který by mohl přispět
k návštěvnosti plánovaného jarmarku stejně, jako prohlídky hradu Český Šternberk.
Vše je ve fázi vyjednávání a získávání informací.
Pro: 8
Proti: 0
Zdrželo se: 0
b) Kurzy - jsou vypsány dva kurzy, cena je orientační.
1.
Název: Amatérská vazba deníku
Datum: 15. 2. 2014
Lektoři: Alice a Karolina Vernerovi
Cena: 450 Kč
Popis: kurz amatérské knižní vazby, ve kterém si sami vyrobíte deník A5, 80 listů.
Trvání kurzu: 4-5 hodin / od 14:00 - 18:00 (19:00) hod
Max. a min počet lidí: 5 - 10
Co je potřeba si přinést: řezák, štětec, velkou jehlu, 30 cm pravítko a bude-li někdo chtít do deníku vyvázat svoje papíry
(barevné, fotky, obrázky)
2.
Název: Malování kraslic
Datum: 22. 2. 2014
Lektoři: Monika Schiszmanová
Cena: 320,- Kč
Popis: V kurzu se naučíte malovat kraslice voskem, ale i vrtat kraslice madeirové.
Dozvíte se jak kraslice nejlépe vyfouknout, odmastit, barvit, malovat a vrtat. Jaké jsou vhodné vosky, pomůcky na
malování, vrtačky i stojany na vosk.
Domů si každý účastník odnese několik vlastnoručně namalovaných, děrovaných slepičích kraslic.
Vhodné i pro začátečníky.
Trvání kurzu: 4 hod / 14:00 - 18:00
Max. a min počet lidí: 5 - 13
Pro: 8
Proti: 0
Zdrželo se: 0
6) Rozdělení úkolů.
Konkrétní úkoly pro nejbližší období:
a) Monika Schiszmanová zajistí všechny potřebné dokumenty pro účetnictví potřebné k daňovému přiznání sdružení pro rok
2013.
Pro: 8
Proti: 0
Zdrželo se: 0
b) Lada Janková jako revizor sepíše výroční zprávu za rok 2013.
Pro: 8
Proti: 0
Zdrželo se: 0
c) Jana Gilchrist a Martina Štědrová vytvoří seznam kontaktů určených pro práci s partnery, prodejci, organizacemi…
Pro: 8
Proti: 0
Zdrželo se: 0
d) Zjištění dalších informací a možností spolupráce či financování OS - zajišťují všichni členové průběžně.
7) Informace / ostatní
a) Ověření – vidimace
Dne 22. 5. 2013 bylo provedeno ověření Stanov občanského sdružení Fakt-Um a vytvoření opisů pro celý výbor sdružení, aby
každý člen výboru mohl jednat za Spolek samostatně.

Příloha č. 1: Prezenční listina z ustavující schůze Spolku Fakt-Um o. s. dne 10. 12. 2013.

Zapsala: Martina Štědrová

Ověřila: Jana Gilchrist

