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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.
O organizaci akcí se starají: Martina Štědrová, Jana Gilchrist, Lenka Opavová a Radka Hladíková.
2. Přehled činnosti sdružení v roce 2020
Rok 2020 byl z pohledu aktivity velmi strohý. Přípravy na naše pravidelné akce a kurzy sice proběhly, ale
pandemie viru C19 nám vždy překazila plány i přípravy. Vynaložená energie do aktivit byla k ničemu,
termíny se konstantně rušily a měnily, protože jsme nebyly schopny řádně na akcích dodržovat
protipandemická opatření.
Za celý rok 2020 proběhla jen jediná akce: Květinový den v Sázavě.
15. 8. Květinový den v Sázavském klášteře
Původní vyhlášený květnový termín byl nahrazen srpnovým, protože během letních prázdnin byla
protipandemická opatření podstatně mírnější. "Náhradní" Květinový den vyšel perfektně – krásné počasí,
super téma, spoustu usměvavých a nakupujících návštěvníků, divadlo a pátrací hra
pro děti, vázání kytic, řemeslný jarmark, kreativní dílničky, studené pivo a teplá káva, občerstvení a
v neposlední řadě Praotec Čech, Libuše a Přemysl, patroni České země.
Děkujeme všem, kteří se na Květinovém dni podíleli – klášter Sázava, Klára Franc Vavříková, město
Sázava a další.
A třešinkou na dortu byla celková částka, která se Spolku Fakt-Um podařila vybrat.
15.907 Kč z vybraného dobrovolného vstupného jsme darovali Klášteru Sázava na odkrývání dalších
fresek na stěnách a stropech Křížové chodby.
Pokud jste ještě v Sázavském klášteře nebyli, rozhodně to stojí za to. Velká část zabílených fresek je již
odkryta.
Jsme moc vděčni všem, kdo vhodil dobrovolný příspěvek u vchodu. Děkujeme.
15. 9. Cena Ď
Spolek Fakt-Um spolu s Klárou Vavříkovou byl nominován Národním památkovým ústavem, správou
kláštera v Sázavě na cenu Ď.

Krajské kolo proběhlo 15. 9. 2020 v galerii Vavrys v Praze.
Získali jsme cenu Středočeského kraje!!! Cenu Ď převzala v Praze v Galerii Vavrys Martina Št ědrová
s Klárou Franc Vavříkovou.
Příjemná galerie, milí pořadatelé a krásně strávené odpoledne. Popovídali jsme si s p řítomnými,
poslechli si nominované příběhy i klavírní doprovod, zasmáli se a na konec jsme p řevzali sklen ěnou
Cenu Ď. Děkujeme.
Jsme nadšené a hrdé. Je vidět, že naše práce má smysl.
Celostátní kolo bylo stanoveno na 10.10. 2020 na Nové scéně Národního Divadla, ale z důvodu
protipandemických opatření bylo přesunoto až na rok 2021.

3. Hospodaření Spolku Fakt-Um
Činnost Spolku byla financována z darů, poplatků prodejců, kurzovného atp.
Příjmy celkem:
Výdaje:
Provozní režie
Základ daně
Stav k 31. 12. 2020
Zůstatek hotovost
Zůstatek bankovní účet

20.708,53,- Kč
6.638,89,- Kč
14.069,64,- Kč
0,- Kč
15.998,03,- Kč

Dobročinná činnost
Výtěžek z prodeje výtvarných děl dětí, které se zúčastnily soutěže na Květinovém dni v Sázavě ve výši
15.907 Kč, jsme věnovali Národnímu památkovému ústavu, správě kláštera v Sázavě na obnovu
barokních nástěnných maleb v prostorech ambitu.
Za Spolek Fakt-Um
V Sázavě dne 17. 1. 2021

vz. Martina Štědrová

