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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 2019 můžeme zhodnotit jako úspěšný i přes to, že některé kurzy námi pořádané neproběhly.

O organizaci akcí se starají: Martina Štědrová, Jana Gilchrist, Lenka Opavová a Radka Hladíková.

2. Přehled činnosti sdružení v roce 2019

Kurzy a akce ve Spolkovém domě a v KD Blaník ve Vlašimi:

26.1. Odrátované kameny - kurz neproběhl

2.2.  Jak se rodí kniha –  účastníci  se dozvěděli  jak  vzniká kniha či  deník,  naučili  se základy  knižní
vazby…  vyzkoušeli si lepení, řezání, stříhání i šití a vytvořili si vlastní zápisník s tvrdými deskami. 

2.2.  Taje  grafických  technik  –  účastníci  si  vyzkoušeli  grafické  techniky  jako  slepotisk,  sádroryt  
i vícebarevný linoryt. Vznikaly krásné obrázky, přáníčka i peefka. Lektorka Magda Andresová.

Účast obou kurzů byla hojná a všichni si odnesli domů znalosti i hotové výrobky.

16. 2. Drátovaný šperk - kurz neproběhl

9. 3. dvojkurz Květinové brože z filcu a Výroba prostírání pomocí techniky TeaBag folding – kurz
neproběhl

Velikonoční kurzy 30. 3. 2019
Dopoledne Drátované kraslice - neproběhlo
Odpoledne Velikonoční lízátka cake pops - kurz výroby velikonočních lízátek byl velmi úspěšný. 
Vznikaly krásné kreativní tvary lízátek, hlavně s tématikou Velikonoc. Malé účastnice byly nadšené a hned
své dílka ochutnávaly. Lektorka paní Helena Zdeňková.

13.4. - Velikonoční jarmark
Velikonoční jarmark ve Spolkovém domě ve Vlašimi byl poněkud chladnější, ale návštěvníků i tak přišlo
požehnaně. Prodejci ukázali své řemesla a techniky a nabídli krásné výrobky.

5.10. Jablkobraní
Jablkobraní  se konalo za každého počasí ve Spolkovém domě sourozenců Roškotových ve Vlašimi.  
I přes deštivé počasí se celá akce vydařila, odvážlivci a stálice opět dorazili a mošt tekl proudem. Z dílen
řemeslníků Spolku Fakt-Um se představilo háčkované a pletené zboží, keramika, ručně vázané deníky,
drátované dekorace, výrobky z pedigu, fimo šperky, cínované šperky a mnoho dalšího. Součástí akce byl
i bohatý doprovodný program.

30. 11. String art – kurz neproběhl

14. 12. Kurz Drátované ozdoby 
Sobotní kurz Vánočního drátování ve Vlašimi se vyvedl, zúčastnění se naučili práci s drátem a vyrobili si
ozdobičky na stromek. Všichni odcházeli spokojeni. Lektorka paní Helena Zdeňková.



23.11. VIII. Podblanický kreativní jarmark
Předvánoční  jarmark,  který  se konal  v  KD Blaníku  ve Vlašimi,  nabídl  ukázku rukodělných výrobků a
řemesel,  občerstvení i doprovodný program:  Tanečky pod vedením Kateřiny Matouškové ze ZŠ a MŠ
Chotýšany, Mažoretky ZUŠ Vlašim, pod vedením Jiřího Houdka i Orientální tance pod vedením Lenky
Jeništové  Králové  ze  Sázavy.  Na  jarmarku  si  bylo  možné  vyzkoušet  i  různé  techniky  v  kreativních
dílničkách. Celý den perfektně moderoval Radek Tupý.
V kasičce na dobrovolné vstupné jsme našli neuvěřitelných 4.945 Kč, které se odeslaly na účet nadace
Dětské  srdíčko,  které  pomáhá  rodinám  dětí  se  srdeční  vadou. www.detske-srdicko.cz.
Jarmark  se  nesl  v  poklidné  předvánoční  atmosféře.  Lidé  si  nakoupili  drobné  dárečky  a pozitivně  se
naladili do blížících se Vánoc.
Děkujeme za  podporu  městu  Vlašim a  KD Blanik  a  prodejními  portálu  fler.cz  za  mediální  i  finanční
podporu a velké díky všem návštěvníkům a řemeslníkům, bez kterých by 8. ročník nemohl existovat. 

Akce v Sázavě:

12.5. Květinový den v Sázavském klášteře
Ačkoliv nás trochu potrápilo počasí, Květinový den se vydařil. I přes zimu dorazilo spoustu návštěvníků,
kteří si uvázali květiny, nakoupili dárečky a dali si nějakou dobrotu. Téma Květinového dne pro tento rok
byl „ Malý princ“. Výstava dětských prací zaujala širokou veřejnost. Z dobrovolného vstupného, z prodeje
dětských obrázků, dobrovolného příspěvku za vázání kytic se vybrala neuvěřitelná celková částka 17.237
Kč.  Ta bude použita  na  odkrývání  fresek  v  Sázavském klášteře  a  na  další  kulturní  akce pořádané  
v klášteře. Velmi podařená akce.

1. 12. I. Sázavský adventní jarmark
Město Sázava oslovilo  Spolek Fakt-Um, aby pomohlo zorganizovat  adventní  jarmark  a aby se vrátila
tradice velkých jarmarků do města. Akce jsme se ujali a tak první Adventní jarmark v Sázavě proběhl  
v neděli,  1. prosince od 15 do 18 hodin,  na náměstí V+W. Byl připraven řemeslný jarmark s pestrou
nabídkoi  rukodělných výrobků místních řemeslníků a tvůrců. Žáci ze sázavské školy a školky se také
pochlubili svými vánočními výrobky.
V Kulturním domě se od 15 hodin odehrála pohádka souboru Divadélko Kůzle s mikulášskou nadílkou.  
Na schodišti před Kulturním domem zatančily mažoretky Smetanky z Chocerad a nakonec krásný anděl
odpočítal rozsvícení velikého vánočního stromu přesně v 17 hodin.
Návštěvníci si mohli dát svařáček či horkou medovinu, potkat se s přáteli, pokochat se umem řemeslníků
a načerpat vánoční atmosféru. 

Ostatní akce:

25.5. - Festival Na Zelené Louce u Senetína
Již 6. ročník Festivalu na zelené louce. Celé odpoledne, večer i celou noc byl pro návštěvníky připraven
hudební program na pódiu a doprovodné akce mimo něj. Spolek Fakt-Um nabídl i letos kreativní dílny
zdarma, (nejen) děti si mohly vyzkoušet dekorování keramiky a textilních pytlíčků, výrobu ptáčků ze dřeva,
papírových květin nebo ryb a mořských panen z kartonu na vajíčka nebo čerpání ručního papíru a nechat
si udělat facepainting. Počasí vyšlo, spousta lidí přišla, nikdo se rozhodně nenudil a všichni si festival užili.
I  letos se veškerý výdělek společně se sponzorskými finančními  dary věnoval  nadaci  Cesta životem  
bez bariér, která pomáhá dětem s handikepem. Letos se z dobrovolného vstupného, z tomboly, z prodeje
triček a mikin, z finančních darů a dorovnávání částky vybralo přes 130 tisíc, ze kterých bude udělán vrt
na pitnou vodu, protože dosud vodu vozily v nádržích.

Více info na www.festivalnazelenelouce.cz

http://www.festivalnazelenelouce.cz/
http://www.detske-srdicko.cz/?fbclid=IwAR1s3wSVHjOOrnY4dnPrZr2uu0SIAxTVin7g2TmT3reINKeukHCHiTrffCc


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:        42.355,58 ,- Kč

Výdaje:
Provozní režie 15.775,07,- Kč

Základ daně 26.580,51,- Kč

Stav k 31.12.2018
Zůstatek hotovost  2.592,00 ,- Kč
Zůstatek bankovní účet                  15.998,03 ,- Kč

Dobročinná činnost
Výtěžek z prodeje výtvarných děl dětí, které se zúčastnily soutěže na téma „Malý Princ“ na Květinovém
dni v Sázavě ve výši 3.037 Kč jsme věnovali Národnímu památkovému ústavu, správě kláštera v Sázavě
na obnovu středověkých fresek v prostorech ambitu.

Dobrovolné vstupné ze 8. Podblanického kreativního jarmarku ve výši 4.945,- Kč bylo předáno nadaci
Dětské srdíčko, o. s..

Za Spolek Fakt-Um
V Sázavě dne 17. 2. 2020                                       

         vz. Martina Štědrová


