Zápis z 12. schůze

Spolku Fakt-Um
konané dne 5. listopadu 20201
ve Vlašimi

Dne 5. 11. 2021 proběhla členská schůze Spolku Fakt-Um (IČO: 01223411), kterou svolala členka výboru Martina Štědrová.
Přítomní členové:
Jana Gilchrist, Martina Štědrová, Lenka Opavová
Omluvení členové:
Radka Hladíková
Hosté:
Tereza Kubištová

Program schůze:
1) Zahájení a prezence
2) Spolupráce s organizací Kraj blanických rytířů
3) Zhodnocení akce Řemeslná výstava „Ta umí to a ten zas tohle“
4) Zhodnocení akce Květinový den v Sázavě
5) IX. Podblanický kreativní jarmark ve Vlašimi
6) Covid 19 – opatření
7) Cena Ď – účast na vyhlášení celostátní ceny na Nové scéně ND
8) Dobročinost
9) Výhled do roku 2022
10) 10 let od založení
11) Řemeslný den
12) Kurzy
13) Ostatní témata a diskuze
14) Závěr

1) Zahájení, prezence.
Schůzi zahájila Martina Štědrová v 17:00 hod v restauraci U blanických rytířů ve Vlašimi.
Zápis do prezenční listiny – byl řádněproveden – viz příloha č. 1.
Členská schůze je usnášení schopná, je-li přítomna alespoň polovina členů.
Počet přítomných členů: 3 z 4
hosté: 1
Členská schůze je usnášení schopná.
Byla provedena kontrola a aktualizace evidence členů Spolku.
2) Spolupráce s organizací Kraj blanických rytířů (KBR)
Paní Tereza Kubištová, manažerka turistické oblasti Kraj blanických rytířů, podala všem členům informace o vstupu Spolku
Fakt-Um do organizace KBR. Jedná se o spolupráci na různorodých společenských akcích, vzájemnou podporu a propagaci.
Členský poplatek je ve výši 1.000 Kč za rok.
Pro:
3
Proti: 0
Zdrželo se: 0

3) Zhodnocení akce Řemeslná výstava „Ta umí to a ten zas tohle“ a Řemeslného jarmarku
Výstava představila zapomenutá i nová řemesla, různé materiály od dřeva, kovu a skla, přes látky a klubíčka až po papír, polymery a
keramiku, návštěvníci si vyzkoušeli jednotlivá řemesla a děti úspěšně vyplňovaly kartičky k pátrací hře. Na výstavu navazoval speciální
řemeslný jarmark Výstava i jarmark měly úspěch. Info v příloze č. 2.
Pro:
3
Proti: 0
Zdrželo se: 0
4) Zhodnocení akce Květinový den v Sázavě
V neděli 15. 8. 2021 v Sázavském klášteře, Téma: Patroni naší země.
Program: Řemeslný jarmark, květinové vazby, dětská výtvarná soutěž, občerstvení, řemeslné dílny, ukázky řemesel, divadélko pro děti,
Doprovodný program. Velmi podařená akce. Info v příloze č. 3.
Pro:
3
Proti: 0
Zdrželo se: 0
5) Podblanický kreativní jarmark ve Vlašimi
Jarmark je připravován ve spolupráci s městem Vlašim, Muzeem Podblanicka a KBR. Je to již 9. ročník předadventního a předvánočního
kreativního a řemeslného jarmarku s téměř 30 prodejci. Všichni prodejci jsou postupně představovány na FB. Letos se kvůli přísným
hygienickým opatřením koná akce poprvé venku na zámeckém nádvoří. Součástí akce je i pátrací hra pro děti s vánoční tématikou.
Pátračka bude umístěna do zámeckého sklepení, kde děti budou pátrat a řešit šifru. Za správné odpovědi dostanou odměnu.
Vybraný dobrovolný příspěvek bude tradičně věnován nadaci DĚTSKÉ SRDÍČKO, která poskytuje pomoc dětem se srdeční vadou.
Pro:
3
Proti: 0
Zdrželo se: 0
6) Covid 19 – opatření
Sledujeme vládní nařízení. Dle situace vyhodnocujeme, zda akce připravovat nebo hledat náhradní termíny.
Snažíme se akce nerušit, volíme možnost organizovat jarmarky ve venkovním prostředí a dodržovat nařízení.
Řemeslníci na našich akcích jsou vyzýváni k bezinfekčnosti, musí mít u sebe na stánku desinfekci a respirátor. Měli by si korigovat kupující,
aby se netvořily fronty, nebo aby byly dodržovány 1,5 m mezery.
Pro:
3
Proti: 0
Zdrželo se: 0
7) Cena Ď – účast na vyhlášení celostátní ceny na Nové scéně ND
V loňském roce byl Spolek Fakt-Um nominován na Cenu Ď, nominoval nás Klášter Sázava. Viz příloha 4.
Krajské kolo proběhlo ještě v roce 2020. To jsme vyhráli, získali krásnou skleněnou Cenu Ď a postoupili do celostátního kola, které se mělo
konat loni, ale muselo být bohužel zrušeno.Náhradní termín byl stanoven na 26. 10. 2021, ceremonie tak proběhla a my se slavnostniho
předávání cen na Nové scéně Národního divadla mohly zúčastnit.Celé odpoledne se neslo v pohodové, vděčné, uvolněné a emocionální
atmosféře. Klobouk dolů před pamětí autora Ceny Ď Richardem Langerem, který celou ceremonii odmoderoval z patra, bez taháku. Hlavní
cenu v naší kategorii nebo Grand Prix cenu jsme sice nezískali, ale i tak nás těší a hladí na duši, že naše práce a skutky dělají radost i
užitek. Děkujeme Sázavskému klášteru za nominaci, jemuž již několik let věnujeme veškeré vybrané dobrovolně vstupné z Květinového dne
a výtěžek z prodeje dětských výtvarných děl na obnovu fresek v ambitu kláštera.Bylo nám ctí se ceremonie zúčastnit a stát tak na pódiu se
všemi krajskými vítězi a partnery včetně například pana ředitele pražské ZOO Miroslava Bobka. Za Spolek Fakt-Um se zůčastnily Martina
Štědrová a Jana Gilchrist, za NPÚ kastelánka Jaroslava Matoušová.
Pro:
3
Proti: 0
Zdrželo se: 0
8) Dobročinost
Jedním z našich cílů, mimo podpory řemesel, je i dobročinnost. Již od prvopočátku vždy věnujeme veškeré vybrané finance z kasičky na
dobrobolné vstupné/příspěvek nějaké potřebné organizaci např. pomoc zvířecím útulkům nebo památkám.
Posledních několik let rády podporujeme nadaci Dětské srdíčko, která podporuje děti trpící srdeční vadou i jejich rodiče.
Finanční prostředky jsou využity na pomoc dětem se srdeční vadou tak, aby pomohly co největší skupině. www.detske-srdicko.cz

Finance předáváme na základě darovací smlouvy.
Pro:

3

Proti: 0

Zdrželo se: 0

9) Výhled do roku 2022
Dle situace a vládních nařízení:
a) Velikonoční jarmark ve Spolkovém domě – duben
b) Festival na zelené louce – 21. května 2022, multižánrový festival pro celou rodinu, dílničky
c) Řemeslný den – 11. 6. 2022 – oslava 10. narozenin Spolku F-U - v jednání
d) Květinový den – Sázava – 14. 8. 2022, téma - ZAHRADA
e) Podzimní jablkobraní, Spolkový dům - říjen
f) X. Podblanický kreativní jarmark - Vlašim – 19. 11. 2022
g) III. Vánoční jarmark v Sázavě – prosinec – v jednání
Pro:
3
Proti: 0
Zdrželo se: 0
10) 10 let od založení – oslava - Řemeslný den
Nový nápad na akci: V rámci oslav narozenin F-U bychom rády uspořádaly řemeslný den v parku ve vlašimském zámku. Probíhaly by zde
ukázky řemesel a kreativní dílny. Tentokráte by se nejednalo o prodej zboží. Termín byl předběžně stanoven na 11. červen 2022.
Pozvaly bychom řemeslníky, aby ukazovali co umí a přitom by si odborně vedli nejrůznější dílničky pro děti i dospělé.
Pro:
3
Proti: 0
Zdrželo se: 0
11) Kurzy
Zatím nebyly stanoveny žádné kurzy z důvodu přísných protipandemických opatření.
Pro:
3
Proti: 0
Zdrželo se: 0
12) Ostatní témata a diskuze

Byly rozděleny úkoly, které by měly směřovat ke zdárnému průběhu plánovaných akcí.
Pro:

3

Proti: 0

Zdrželo se: 0

13) Závěr
Stálou prioritou činnosti sdružení na další období je pořádání dalších společenských aktivit na Benešovsku, Vlašimsku
a v Posázaví. Máme velkou radost a velké očekávání ze spolupráce s KBR.
Pro: 3 Proti: 0
Zdrželo se: 0

Příloha:
č. 1 : Presenční listina
č. 2 : Výstava řemesel TA UMÍ TO A TEN ZAS TOHLE
č. 3 : Květinový den
č. 4 : Nominace na Cenu Ď

Datum vyhotovení zápisu: 31. 10. 2020

Podpis zapisovatele:

Příloha č. 2
Výstava řemesel TA UMÍ TO A TEN ZAS TOHLE
Spolek Fakt-Um připravuje výstavu řemesel, která volně navazuje na výstavu
z roku 2016. Věříme, že situace bude natolik příznivá, že se otevřou kulturní
stánky a výstavu navštíví co nejvíce lidí.
Výstava představí zapomenutá i novodobá řemesla a techniky, různé materiály
od dřeva, kovu a skla, přes látky a klubíčka až po papír, polymery a keramiku.
Návštěvníci si budou moci některá řemesla také vyzkoušet a pozorovat nás, jak
nám pod rukama vznikají dílka.
Výstava se koná 3 měsíce – v červnu, v červenci a srpnu, bude tak mnoho
příležitostí k návštěvě.
Vystavené výrobky budou vizitkou našich tvůrců, návštěvníci uvidí kousky, kterých
si řemeslníci opravdu cení, mají k nim určitý vztah, jsou jakkoliv výjimečné, pojí se
k nim nějaký příběh, jsou zajímavé a originální.
A protože je hlavním tématem Blaník a blaničtí rytíři, každý z vystavujících pracuje
na svém blanickém výrobku. Návštěvníci mohou spojit příjemné s užitečným.
Po návštěvě výstavy mohou udělat něco pro sebe a vystoupat na horu Blaník, kde
na ně čeká, kromě krásných výhledů, i bonus.
Součástí výstavy bude bohatý doprovodný program: řemeslný jarmark, během celé
výstavy bude připraven hrací koutek pro nejmenší nebo Blanická pátrací hra pro
větší děti i dospělé,
pro úspěšné budou připraveny speciální ceny. Návštěvníci si budou moci některé techniky
i vyzkoušet a řemeslníci své řemeslo představí na živo. V rámci Výstavy řemesel TA UMÍ TO A
TEN ZAS TOHLE proběhne série předvádění řemesel. Pletení a háčkování, drátování, gravírování,
vinuté perle, krajka, dřevořezba, vyšívání a plstění. Výstava je prodejní.
Řemeslný jarmark se bude konat v sobotu 3. 7. na nádvoří vlašimského zámku. Své zboží nabídne
několik desítek prodejců, kteří nabídnou nádherné ručně vyráběné předměty, dekorace a šperky.
Předvádění řemesel a dílničky nebudou také chybět.
Vystavovatelé:
SKLO - Sklo malované: Dagmar Petrovická, Vinuté perle: Magda Kubiasová, Sklo ryté
a gravírované: Martina Štědrová
KOV - Drátování: Jana Gilchrist, Cín, stříbro: Eva Vojáčková
NITĚ, KLUBKA - Šití, výšivka: Daniela Bahníková, Háčkované: Lada Janková,
Paličkování: Lenka Veselá, Plstění: Kateřina Vodrážková
DŘEVO - Dřevo: Oldřich Jahodář
PAPÍR - Malba, akvarel: Irena Sojková, Fotografie:
Richard Strouhal, Deníky: Karolína a Alice Vernerovy
POLYMERY - Fimo: Ivana Svobodová
HLÍNA - Keramika: Aťka Tichá
PŘÍRODNINY - Vazba, věnce: Pavlína Nixbauerová
O výstavě: Benešovský deník - 5. 4. 2021
V rámci Výstavy řemesel TA UMÍ TO A TEN ZAS TOHLE
proběhne Řemeslný jarmark
V sobotu 3. 7. 2021 od 10 hodin proběhne na nádvoří
zámku Vlašim Řemeslný jarmark. Nabídneme vám širokou
škálu řemeslných rukodělných výrobků od našich šikovných
tvůrců a řemeslníků.
Ukáže se i blanický rytíř.

Příloha č. 3
Květinový den 15. 8. 2021
Přípravy na Květinový den probíhaly již dlouho dopředu - stánky, program, přihlášky prodejců,
příjem dětských výtvarných dílek, spolupráce s partnery a sponzory, vymýšlení tématu, plánování
květinových vazeb, propagace, tisk rozdělování, přidělování, vylepování, vyhrazování..... no mohli
bychom tu být ještě dlouho.
V sobotu před Květinovým dnem jsme dotáhli vše do stavu spokojenosti, aby akce mohla začít.
V něděli od brzkého rána jsme vítali přijiždějící prodejce a umisťovali je na vyhrazená místa,
sluníčko nám zvesela svítilo a přípravy nám šly pěkně od ruky. V 10 hodin se otevřely brány pro
návštěvníky, kterých, i přes velmi teplé počasí, bylo mnoho.
Na nádvoří, před branou a v Jižní zahradě probíhal jarmark a prodávaly se rukodělné výrobky, pekly
se palačinky, vařila se výborná káva a prodávalo koření a omáčky/salsy. V chodbě byla vystavená
všechna dětská dílka na téma Patroni České země, ze kterých bylo velmi složité vybrat jen 44
kousků, které jsme poté odměnili a ve 13 hodin všem rozdali hodnotné ceny.
V Severní zahradě se děti mohly podívat na divadélko a všichni si mohli uvázat květinu.
Celý den se nesl ve znamení pohody, květin, svatých, řemesel, léta, sluníčka, usměvů a dobrých
skutků.
Z vybraného doborovolného vstupného, dobrovolných příspěvků za dětské výtvory a za vázání
květin jsme celou sumu věnovali Sázavskému kláštěru na obnovu fresek. Letos se vybralo přes
12.000 Kč.
Spolek Fakt-Um, Henriho Květinová dílna Sázava, Sázavský klášter, Mattel, Město Sázava

Příloha č. 4

C E N A Ď - VYHLÁŠENÍ CELOSTÁTNÍ CENY - NOVÁ SCÉNA NÁRODNÍHO DIVADLA 2 0 2 1

Ohlédnutí za finálovou ceremonií "ceny Ď 2020 & 2021"
Finále dvacátého ročníku ceny Ď společně realizovaného s dvacátým prvním (z důvodu loňského zrušení akce pro koronavirus) se konalo
26. října 2021 na Nové scéně Národního divadla v Praze ve vzácné jedenadvacetileté spolupráci s Národním divadlem.
21 let také trvá milá a velmi prospěšná spolupráce se ZOO Praha. Tato ceremonie se uskutečnila za generálního partnerství tiskárny se
sídlem v Karlštejně SVS spol. s r.o., hlavního partnerství firmy na průmyslová maziva se sídlem ve Starém Plzenci LUBRICANT s.r.o. a za
garance mimořádné kategorie „cena Ď za významný přínos pro českou potravinu“ akciovou společností RABBIT Trhový Štěpánov.
Akce se realizovala také za partnerství nezištného výrobce křišťálových cen Ď sklárny ARTCRISTAL Bohemia se sídlem ve Velkém Oseku,
firmy na ekologické recyklace stavebních materiálů AZS 98, s.r.o.se sídlem v Plzni a za podpory dalších podporovatelů: M.P.M., spol. s r.o.
(půjčovna stanů na kulturní akce i průmyslové účely), Nadační fond pomoci Karla Janečka, LaNova Consulting s.r.o. (zejména morální
příznivec), regionalnitelevize.cz, město Nový Bor (generální partner krajského kola v Libereckém kraji), město Sokolov (generální partner
ceny Ď v Karlovarském kraji), ODLO BROSS PRODUCTION (nezištný výrobce promo
spotů na cenu Ď), módní SALON MIRIAM Plzeň (nezištně obléká moderátora), RK
EVROPA Plzeň a GALERIE VAVRYS na Staré Praze.
Poděkování náleží malíři Martinu Vavrysovi z Galerie VAVRYS (autor loga ceny Ď a
obrazů GRAND PRIX Ď 2011 až 2021), nezištné reportážní fotografce Jájině
Raunerové, promo podporovateli cen Ď Mgr. Petru Pohlovi, za dílčí produkce Ing. Janu
Machálkovi a Kateřině Tušilové, hlavní produkční projektu Jitce Langerové – všem
zmíněným děkuje autor a pořadatel projektu udílení ceny Ď 2001 až 2021 Richard
Langer.
Pro koronavirová opatření se tato akce konala za menšího počtu aktérů, avšak její
atmosféra předčila všechna očekávání. Jedna z účastnic se nechala slyšel, že: „Byla
dojemná, vtipná, plná pestrých smysluplných okamžiků“. Co víc jsme si mohli přát...

