Zápis ze 4. schůze občanského sdružení
Spolku Fakt-Um, o. s.
konané dne 9. října 2014 v Benešově
Dne 9.10. 2014 proběhla členská schůze Občanského sdružení Spolek Fakt-Um, o. s. (IČO: 01223411), kterou svolali členové
výboru Jana Gilchrist a Martina Štědrová.
Přítomní členové:
Jana Gilchrist, Lada Janková, Jan Štědra, Martina Štědrová, Vlasta Tichá.
Omluvení členové:
Helena Kováříková, Štěpánka Macková, Miroslava Ptáčková, Monika Schiszmanová, Petra Tušerová.
Hosté:
Radka Hladíková, Radek Tupý
Program schůze:
1) Zahájení a prezence.
2) Přijímání nových členů sdružení. Volba výboru, pokladníka a revizora.
3) Úprava stanov podle Nového občanského zákoníku (NOZ) č. 89/2012 Sb .
4) Shrnutí proběhnuvších akcí v roce 2014 a projednání akcí - III. Podblanický kreativní jarmark ve Vlašimi, II. Benešovský
kreativní jarmark a aktuální kurzy v roce 2014.
5) Návrhy na činnost a aktivity spolku v roce 2015.
6) Diskuze. Rozdělení úkolů.
7) Informace / ostatní. Závěr.

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: 5
hosté: 2
Členská schůze je usnášení schopná.
2) Přijímání nových členů sdružení. Volba statutárního orgánu - výboru, pokladníka a revizora.
Písemnou přihlášku na člena občanského sdružení podala tato občanka:
1. Radka Hladíková
Výbor jednohlasně odsouhlasil přijetí tohoto občana za člena občanského sdružení.
Pro: 5
Proti: 0
Zdrželo se: 0
2. Do výboru byly navrženy a schváleny: Jana Gilchrist, Helena Kováříková, Martina Štědrová, Radka Hladíková, Vlasta Tichá.
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 0
3. Do funkce pokladníka byla výborem navržena a schválena: Petra Tušerová.
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 0
4. Do funkce revizora byla členskou schůzí navržena a schválena: Lada Janková.
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 0
5. Vedení daňové evidence – Monika Schiszmanová.
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 0
3) Úprava stanov podle Nového občanského zákoníku (NOZ) č. 89/2012 Sb.
Úpravy navrhla Martina Štědrová.
a) Stanovy byly celkově upraveny podle NOZ č. 89/2012 S
b) § 216 - Odsouhlasení úpravy názvu – Spolek Fakt-Um
c) §246 – Odsouhlasení délky funkčního období členů orgánů spolku - 5 let
d) Evidence členů byla přiřazena Martině Štědrové.
Upravené stanovy viz příloha č. 2
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 0

4) Shrnutí proběhnuvších akcí v roce 2014 a projednání akcí III. Podblanický kreativní jarmark ve Vlašimi, II.
Benešovský kreativní jarmark a aktuálních kurzů v roce 2014.
a) Kurzy – V letošním roce se bylo možné 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.
Spolek oslovil další lektory, kteří své řemeslo znají dobře a rádi nechají nahlédnout pod pokličku tvůrčím procesům.
Připravili jsme tyto kurzy: Tvorba Vánočních přání, Amatérská vazba deníků, Dekorativní drátování, Malování a vrtání kraslic,
Vitráže Tiffany a Cínovaný šperk.
Na podzim 2014 proběhnou tři další kurzy : Vinuté perle, Americká enkaustika, Enkaustika malování žehličkou.
Očekáváme větší zájem.
b)Tradiční Velikonoční jarmark – Vlašim – dne 19. dubna 2014 se uskutečnil tradiční jarmark na zahradě Spolkového domu ve
Vlašimi od 13 do 17 hodin. Pro všechny návštěvníky byl nachystán bohatý kulturní program s hudbou a divadlem – hudební
skupiny Dei Gratia a Náhodná setkání, divadlo Víti Marčíka jr. a Adama Bergera Kolotoč pohádek, šermířské vystoupení a kejkle
Železných pánů. Pro všechny tvořivé si místní spolky připravily rukodělné dílny – malování na vajíčka, barevné jarní košíčky,
loutky či jarní malování na obličej, stánky s krásnými výrobky místních tvůrců (např. spolek FAKT-UM) a dobré občerstvení.
c) Květinový den – Sázava 10. 5. 2014 – Samotná akce Květinový den se konala letos již počtvrté. Tradičně je vázána ke Dni
matek a jejím tématem jsou nejen květiny a dárky maminkám, ale také svatby. Akci organizuje Henri Design a Klášter Sázava,
partnery jsou Henriho květinová dílna Sázava a Spolek Fakt-Um, o. s., který již podruhé představil regionální tvůrce s originálním
zbožím – od šperků, dekorací a módních doplňků po dřevěné, skleněné, keramické i kované výrobky. Na chodbách byla
instalována výstava dětských výtvarných prací na téma „Alenka v říši divů“. Výtěžek z prodeje obrázků, výrobků, dobrovolného
vstupného i celé akce bude použit na obnovu fresek v ambitech kláštera.
d) Středověký jarmark – Český Šternberk - je novinkou letošního roku. Středověký jarmark zaplnil uvolněné místo po
Hrníčkovém jarmarku. Šternberský jarmark se konal v sobotu 5. července 2014 v podhradí Českého Šternberku. Velmi zajímavý
byl pohled na originální ruční výrobky, ukázky mnohdy již zapomenutých řemesel více jak třiceti prodejců, tvořivé kurzy v
ParkHotelu, prezentaci hradu a městyse Český Šternberk a v neposlední řadě na skvělou atmosféru a letní počasí. Jelikož se
Středověký jarmark konal ve stejném termínu jako jeho předchůdce, spoléhali jsme se, že lidé za námi najdou cestu a nemýlili
jsme se. Jako součást Šternberského jarmarku byla nabídnuta i Prázdninová tvořivá setkání – kreativní kurzy pod hradem: Každý
může být sochařem, Vitráže Tiffani, Dekorativní drátování, Vinuté perle na sklářském kahanu, Enkaustika, Cínovaný šperk a
Americká enkaustika, z nichž se uskutečnil pouze kurz dekorativního drátování.
Celá akce byla velmi úspěšná jak pro prodejce, tak i pro návštěvníky.
e) Klobáskofest - Spolek Fakt-Um, o. s., se zúčastnil akce Klobáskofest v Pivovaru Velké Popovice, která proběhla 20. 9. 2014.
Jednalo se o druhý ročník regionální akce, na kterém se představili výrobci uzenin Středočeského kraje.
Součástí akce byla soutěž o nejlepší klobásku, strom Klobáskovník, hudební program, soutěže o ceny, exkurze do pivovaru a
řemeslný trh, který organizoval Spolek Fakt-Um, o. s.
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.
f) Podzimní jablkobraní, - zahradní slavnost, která se uskutečnila ve Vlašimi, 4. října 2014, na zahradě Spolkového domu
sourozenců Roškotových od 13 do 17 hodin.
Byl zde nabídnut bohatý program: Tvořivé řemeslné dílny pro děti i dospělé - moštování, podzimní dekorace, malování na obličej
a další – pod vedením místních spolků - RC Světýlka, o. s., STROM, o. s., Sluníčko a Církev bratrská Podblanicko a stánky s
rukodělnými výrobky kreativního Spolku Fakt-Um, o. s.
g) III. Podblanický kreativní jarmark ve Vlašimi – V sobotu 22. listopadu 2014 v prostorách Kulturního domu Blaník ve
Vlašimi nás čeká již 3. ročník jarmark. Už od 9 hodin návštěvníkům nabídneme rukodělné výrobky, živé ukázky řemesel, technik
a dílniček a mnoho zajímavých výrobků a výtvorů ze dřeva, skla, keramiky, drátu, textilu, papíru a hlavně mnoho nápadů na
originální nejen vánoční dárečky.
Součástí jarmarku bude i kulturní program – módní přehlídka, vystoupení dětí a hudební doprovod.
Na co se mohou návštěvníci těšit: v prvé řadě na pestrou paletu ručně vytvořených originálů od prodejců z řad neobyčejných
šikulů, řemeslníků a výtvarníků. Hlásí se nám řada stabilních prodejců, ale i mnoho nových, ve Vlašimi dosud neokoukaných,
takže určitě bude z čeho vybírat. Pro ty, kteří si oblíbili naše módní přehlídky, bude k vidění nová kolekce pletené a háčkované
módy.
h) II. Benešovský kreativní jarmark - Benešov – se bude konat 29. listopadu 2014 v aule Gymnázia Benešov. Zboží bude
nabízet více než třicet prodejců z blízkého okolí již od 9 hodin. K prodeji budou připraveny rukodělné výrobky a tvořivé dílničky
nejen pro děti. Nebude chybět ani kulturní program, jehož součástí bude módní přehlídka s novou kolekcí pletené a háčkované
módy a několik písní v podání tria Sekundičky. K vidění budou známé i méně známé techniky a řemesla. Určitě zaujme nabízená
keramika, dřevěné i drátované výrobky, pedig, sklo, textil, šperky a mnoho dalších originálních výrobků.
Výtěžek z jarmarku bude použit pro charitativní účely. I v letošním roce bychom rádi podpořili Útulek pro čtyři tlapky ze Čtyřkol
u Benešova, který pomáhá nalezeným kočkám a psům nejen z jeho okolí, jak finančním darem, tak i sbírkou materiálních potřeb.
Návštěvníci jarmarku nám v tom mohou účinně pomoci: Bude vyhlášena sbírka na nepotřebné deky, ručníky nebo třeba konzervy
a krmení pro psy a kočky a další nutnosti pro opuštěné mazlíčky.... Bylo dohodnuto, že materiál a částka, která bude vybrána na
vstupném, bude předána tomuto útulku jako dar.

5) Návrhy na činnost a aktivity sdružení v roce 2015.
Únor – prosinec
Březen
Květen
Červenec
Září
Říjen
Listopad
Prosinec
Pro: 6

- Tvořivé kurzy ve Spolkovém domě ve Vlašimi a v Sázavě
- Tradiční velikonoční jarmark – Spolkový dům Vlašim
- Den matek – účast na Květinovém dnu v Sázavě
- II. Staročeský jarmark – Český Šternberk
- Klobáskofest – Velké Popovice
- Podzimní Jablkobraní – Spolkový dům Vlašim
- IV. Podblanický kreativní jarmark ve Vlašimi
- III. Benešovský kreativní jarmark - Benešov
Proti: 0
Zdrželo se: 0

6) Diskuze. Rozdělení úkolů.
Projednání dopisu od p. Illkové: viz příloha č. 3
Na dopis bylo odpovězeno. Spolek se rozhodl, že není v jeho silách organizovat jarmarky mimo okolí Benešova a Vlašimi z
důvodu velkého časového vytížení všech členů.
Konkrétní úkoly pro nejbližší období:
a) Monika Schiszmanová zajistí všechny potřebné dokumenty pro účetnictví k daňovému přiznání sdružení pro rok 2014.
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 0
b) Lada Janková jako revizor sepíše výroční zprávu za rok 2014.
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 0
c) Radka Halíková zajistí propagaci a spolupráci s městem Benešov ohledně II. Benešovského jarmarku.
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 0
d) Martina Štědrová a Lada Janková připraví doprovodný program pro jarmarky ve Vlašimi a v Benešově ve spolupráci s panem
Radkem Tupým, který bude moderátorem obou akcí. Dále ve spolupráci s Radkem Tupým se vytvoří velký banner z plastu s
upoutávkou na jarmarky.
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 0
e) Zjištění dalších informací a možností spolupráce či financování Spolku Fakt-Um, o. s. - zajišťují všichni členové průběžně.
Současně se každý člen podílí, v rámci možností, na zviditelnění a propagaci Spolku a všech pořádaných akcí.
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 0
7) Informace / ostatní. Závěr.
a) Stálou prioritou činnosti sdružení na další období je pořádání dalších společenských aktivit na Benešovsku, Vlašimsku a v
Posázaví.
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 0
b) Před každou akcí pořádanou Spolkem Fakt-Um, o. s. 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.

Příloha: č. 1: Prezenční listina z ustavující schůze Spolku Fakt-Um, o. s. ze dne 9. 10. 2014.
č. 2: Upravené stanovy podle NOZ
č. 3: Dopis od paní Illkové

Zapsala: Martina Štědrová

Ověřila: Jana Gilchrist

