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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 presentaci našich místních řemeslníků.
O organizaci akcí se starají: Martina Štědrová, Jana Gilchrist, Lenka Opavová.

2. Přehled činnosti sdružení v roce 202  1  

Rok  2020  byl  opět  zčásti  zasažen protipandemickými opatřeními,  přesto  proběhly  naše
nejoblíbenější akce :). 

1. 6. - 28. 8. Výstava řemesel TA UMÍ TO A TEN ZAS TOHLE.

Navzdory  složité pandemické situaci a vládním
nařízením,  jsme  intenzivně  pracovali
na přípravách 2. výstavy řemesel TA UMÍ TO A
TEN ZAS TOHLE.

Výstava  probíhala celé  3  měsíce,  konkrétně  od  1.  6.  od  29.  8.  na  zámku  
ve Vlašimi. 16 řemesel, 16 vystavujících, hrací koutek pro nejmenší, Blanická pátrací hra
pro větší děti i rodiče, řemeslné hrátky a ukázky vybraných řemesel.



Zapomenutá  i novodobá  řemesla  a  techniky,
různé materiály od dřeva, kovu a skla přes látky
a klubíčka až po papír, polymery a hlínu. To vše
představuje  výstava  nazvaná  Ta  umí  to  a  ten
zas  tohle  ve  vlašimském  zámku  s tématem
Blaník a blaničtí rytíři. 
Na  Výstavě  řemesel TA UMÍ  TO A TEN ZAS
TOHLE děti mohly pátrat po vzkazu Blanických
rytířů v BLANICKÉ PÁTRACÍ HŘE.
Jejich úkolem bylo najít u každého z 16 řemesel
výrobek,  který  představoval  Blaník,  blanickou
pověst  nebo  Blanické  rytíře.  U  každého
takového výrobku byl symbol, který děti měly za
úkol  nakreslit  do hrací kartičky a poté vypátrat
vzkaz.  Za  správné  vyluštěný  vzkaz  dostaly
medaili Blanického rytíře a razítko.
Tajenka je zavedla na bájnou horu Blaník, kolem
tajemného místa, kde spí blaničtí rytíři (Veřejová
skála). Výstup až na vrchol byl dobrovolný, ale
na úspěšné čekal bonus a odměna.

3. 7. Řemeslný jarmark ve Vlašimi

Na nádvoří zámku ve Vlašimi se v sobotu 3. 7.
2021 konal Řemeslný jarmark konaný u příležitosti
právě probíhající VÝSTAVA ŘEMESEL TA UMÍ
TO A TEN ZAS TOHLE. Na 30 prodejců s
nejrůznějšími výrobky vyrobené nejrůznějšími
technikami připravilo své prodejní stánky, někteří
kromě prodeje, nabízeli tvořivé dílničky nebo
ukázky svého řemesla. Návštěvníci mohli od 10
hodin procházet nádvořím a nakupovat drobné
rukodělné dárečky od skla, keramiky a drátu po
šperky, textil, kůži atd. Nechyběly sladké
palačinky, ovocné domácí limonády a výborná
káva. Mezi lidmi se svým brněním blýskal Blanický
rytíř, který tím podtrhl téma Výstavy řemesel.
Návštěvníků přišlo mnoho, počasí se vydařilo a
celkově vládla parádní atmosféra.

https://www.facebook.com/events/836610843607813/?__cft__[0]=AZVvz8AX5IwTOEePg49TQcCfbx-Cyv167BkKar85kJWSjIfu0knpeIWmFOzrZa-bnLoyue0Bkl5NPTUgRQJTno_4Vn7_Hc7aj9Fvaz7iNec7EgJZo-Nnx3kAy_QNu_0Esfa-NJQx7bVpPCQEt5uMxasEOisOMgN_LfrNOF91mOH4TVpSqeCrUGZJvKOWYppc4O0NixxZg84fDGPb-gKsL2Nn&__tn__=-UK-R
https://www.facebook.com/events/1125223574641706/?__cft__[0]=AZVvz8AX5IwTOEePg49TQcCfbx-Cyv167BkKar85kJWSjIfu0knpeIWmFOzrZa-bnLoyue0Bkl5NPTUgRQJTno_4Vn7_Hc7aj9Fvaz7iNec7EgJZo-Nnx3kAy_QNu_0Esfa-NJQx7bVpPCQEt5uMxasEOisOMgN_LfrNOF91mOH4TVpSqeCrUGZJvKOWYppc4O0NixxZg84fDGPb-gKsL2Nn&__tn__=-UK-R
https://www.facebook.com/events/1125223574641706/?__cft__[0]=AZVvz8AX5IwTOEePg49TQcCfbx-Cyv167BkKar85kJWSjIfu0knpeIWmFOzrZa-bnLoyue0Bkl5NPTUgRQJTno_4Vn7_Hc7aj9Fvaz7iNec7EgJZo-Nnx3kAy_QNu_0Esfa-NJQx7bVpPCQEt5uMxasEOisOMgN_LfrNOF91mOH4TVpSqeCrUGZJvKOWYppc4O0NixxZg84fDGPb-gKsL2Nn&__tn__=-UK-R
https://www.facebook.com/events/1125223574641706/?__cft__[0]=AZVvz8AX5IwTOEePg49TQcCfbx-Cyv167BkKar85kJWSjIfu0knpeIWmFOzrZa-bnLoyue0Bkl5NPTUgRQJTno_4Vn7_Hc7aj9Fvaz7iNec7EgJZo-Nnx3kAy_QNu_0Esfa-NJQx7bVpPCQEt5uMxasEOisOMgN_LfrNOF91mOH4TVpSqeCrUGZJvKOWYppc4O0NixxZg84fDGPb-gKsL2Nn&__tn__=-UK-R
http://www.fakt-um.cz/file/edee/2021/05/jarmark-20210524-215709.jpg
http://www.fakt-um.cz/file/edee/2021/04/vystava_remesel_oficialni.jpg


14. 8. Květinový den v Sázavském klášteře

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… V sobotu před Květinovým dnem
jsme dotáhli vše do stavu spokojenosti, aby akce
mohla začít.  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,  omáčky  a
salsy. 
Spolek  FAKT-UM  ve  spolupráci  se  správou
Kláštera  Sázava  vyhlásil  výtvarnou  soutěž  na
téma  „Patroni  české  země  sv.  Ludmila,  sv.
Anežka, sv. Václav, sv. Vojtěch, sv. Prokop“. Je
určena  pro  výtvarníky  od  tří  do  18  let  a  pro
dětské  kolektivy.  Jejím  cílem  bylo povzbudit  v
dětech  a  mládeži  zájem o  poznávání,  podpořit
jejich  fantazii,  tvořivost  i  smysluplné  trávení
volného času. V  ambitu kláštera byla vystavená
všechna  dětská  dílka  z  vyhlášené  soutěže.
Celkem jsme přijali 415 výtvorů. Porota odměnila
na  70  výtvorů, které  byly ve  13  hodin  dětem
předány na Rajském dvoře kláštera.

V  Severní  zahradě  se  děti  mohly  podívat
na divadélko  Na Klice  a všichni si mohli uvázat
květinu  pod  vedení  floristky  Kláry  Franc
Vavříkové a jejích studentů.
Celý  den  se  nesl  ve  znamení  pohody,  květin,
svatých,  řemesel,  léta,  sluníčka,  úsměvů  a
dobrých skutků.
Z  vybraného  dobrovolného  vstupného,
dobrovolných příspěvků za dětské výtvory a za
vázání  květin  jsme  celou  sumu  věnovali
Sázavskému klášteru  na  obnovu  fresek.  Letos
se vybralo přes 12.000 Kč.



11. 9. Festival na Zelené louce u Senetína

Skvělá  atmosféra,  nadupaný  program,  milí  lidé,
šikovní dobrovolníci a parádní počasí.
Spolek  Fakt-Um zajišťoval  kreativní  dílničky
pro malé i velké. Návštěvníci měli možnost zakoupit
řemeslné výrobky v galerii pod širým nebem!
„Výtěžek  ve  výši  132  151,-  Kč,  za  který  jsme
neskutečně  vděčni,  poputuje  k  naší  člence  Maci
Čermákové  a  dále  bude  použit  na  vytvoření
bezbariérových  cestiček  pro  vozíčkáře  v  přilehlém
lese u táborové základny. Výtěžek je tak vysoký také
díky  podpoře  ze  Středočeského  fondu  hejtmanky,
který  na realizaci  festivalu  přispěl  částkou 65 000
Kč.  Díky tomu jsme mohli  pořídit  další  párty stan,
trička  a  občerstvení  dobrovolníkům,  zajistit
propagaci, uhradit náklady spojené s chodem akce a
koupit odměny pro děti apod. Všem moc děkujeme
za úžasnou atmosféru a podporu festivalu." uzavřela
Petra Hnátová, jedna z organizátorů festivalu.

2. 10. Podzimní Jablkobraní

Tradiční podzimní akce - Podzimní Jablkobraní  se
uskutečnilo  v sobotu 2. 10. 2021. Spolek Fakt-Um
zajišťoval řemeslníky  na  jarmarku  ve  vlašimském
Spolkovém domě sourozenců Roškotových.
Návštěvníci  se mohli  těšit  na hudební vystoupení,
divadlo,  výrobu  moštu  a kreativní  dílny.  Po  celou
dobu  slavnosti  byly  k dispozici  kreativní  dílny  a
prodejní stánky s rukodělnými výrobky.
Připraveno  bylo  také  občerstvení  včetně  čerstvě
vylisovaného jablečného moštu.
O hudební část programu se postaraly kapely Kira,
středověká  skupina  Dei  Gratia  a  směsí  lidovek  a
folku přítomné potěšila  formace Náhodná setkání.
Nejen  děti  pobavilo  vystoupení  divadla  Studio
dell’arte s představením Sněhurka. Velmi zajímavá
byla  pivovarská  show,  která  seznámila  zájemce
s historií pivovarnictví, a to včetně ukázky funkčního
modelu parostrojního pivovaru.

https://www.facebook.com/spolekfaktum/?__cft__[0]=AZVR3ar0p3oOVfWiJ8PbYo8e4oj0pGhxpGuz_9I_nE1RFNLyxoUr_0wCe6FV4Xz_Wfz1jsH5YyS_nqyNcnEyb_PmJiVVVf46cVA9TxE_YIShD9mNYn1YV3TIXpGXamvkuIHPHIfoHkZ3WY9Qvy_3ruN1eveObjFT-qv_VHGPnbbPIjBybOgDs49POR74RavujEPkxlLVobxkriXiOACjUiVX&__tn__=kK-R
http://www.fakt-um.cz/file/edee/2021/09/nr_sd_jablkobrani_2021_a4_v04.jpg


20. 11. - IX. Podblanický kreativní jarmark

Benešovský deník napsal :
„Tradiční  předvánoční  a předadventní
prodej rukodělných výrobků.
Zásadní  změnu  si  vyžádala  pandemická
situace  v pořádání  Podblanického
kreativního  jarmarku  ve  Vlašimi.  Namísto
obvyklého  Kulturního  domu  Blaník  se
v sobotu  20. listopadu  konal  na  nádvoří
místního  zámku.  Tím  pádem  přišli
pořadatelé  o možnost  doprovodného
programu.  Naopak  se  jim  poskytl  prostor
pro organizaci dětské pátrací hry, na jejímž
konci čekaly na děti po úspěšném vyluštění
tajenky věcné ceny.
Hra se měla konat i v zámeckém podzemí,
ale  nakonec  se  od  této  varianty  upustilo.
Připraveny  byly  také  dětské  kreativní
dílničky.
Jarmark  jako  takový  nabízel  především
řemeslné  výrobky  a  to  nejen  s vánoční
tematikou.  Nechyběla  ani  možnost
občerstvení.  V sychravém  podzimním
počasí byl zájem především o horké nápoje.
Jarmark  pořádal  Spolek  FAKT-UM
ve  spolupráci  s městem  Vlašim,  Muzeem  Podblanicka,  Krajem  blanických  rytířů  a
internetovým tržištěm rukodělných prací Fler.cz.
Výtěžek  z dobrovolného  vstupného  bude věnován nadaci  Dětské srdíčko,  která  pomáhá
dětem se srdeční vadou.“
Zdroj: https://benesovsky.denik.cz/zpr

28. 11.  II. Sázavský adventní

Vzhledem  k  oznámenému  nouzovému
stavu  a  zákazu  pořádání  adventních  trhů
jsme byli nuceni zrušit sázavský advent ii. 

Infocentrum  Sázava  a  Knihovna  Sázava
nabídla řemeslníkům  ze  zrušeného
Sázavského  adventu  a  řemeslného  trhu
FAKT-UM  podporu  a  prodej  vánočních
produktů.
Řemeslníci mohli do IC Sázava donést  své
rukodělné výrobky s vánoční tématikou, které
byly  vystaveny a  nabídnuty návštěvníkům
k prodeji.
Prodejní  výstava byla nazvána „Zrušený
Advent“  a probíhala od 28.1. (vernisáž) do
25. 3. 2022. 

https://benesovsky.denik.cz/zpravy_region/devaty-rocnik-podblanickeho-kreativniho-jarmarku-se-konal-pod-sirym-nebem-202111.html?fbclid=IwAR0sA9wRpdqpdmBTyL1eyEh_9WPfqECx7lFK8O8dVjjLJ1xpPvELEzNuHik
http://www.fakt-um.cz/file/edee/2021/10/podblanicky_jarmark_podzim_a4_2021-20211015-164915.jpg


12. 12.  Krok za krokem

Zajímavou akci uspořádalo město Vlašim 
spolu s různými spolky a organizacemi třetí 
adventní neděli. Na účastníky čekala přes tři 
kilometry dlouhá trasa s mnoha zastaveními. 
Většinou v nich bylo v nabídce drobné 
občerstvení, nejčastěji horké nápoje a 
zábavné aktivity pro děti. Otevřena s volným 
vstupem byla i paraZOO.
Na každé zastávce bylo razítko do soutěžní 
karty. Kdo na ní zaplnil všechna políčka, byl 
odměněn nástěnným kalendářem 
s fotografiemi Vlašimska.
Spolek Fakt-Um měl stánek s číslem 8.

Cena Ď – finále 2020/2021

Od  roku  2001  svým  rozsahem  a  charakterem  ojedinělá  a  tradiční  cena  Ď  (děkuji)
pro mecenáše.
V roce 2020 byl Spolek Fakt-Um nominován na Cenu Ď, nominoval nás Klášter Sázava. 
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 slavnostního
předávání cen v NOVÁ SCÉNA Národního divadla mohli 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 zúčastnily Martina Štědrová a  Jana  Gilchrist.  Za NPÚ kastelánka
Jaroslava Matoušová.

https://www.facebook.com/Yahoodka?__cft__[0]=AZUB62sBBVIr_WN3XFoUQKVYryFbR0hHwlwT-g21fcgYNRuYBRLF3URam7_UZaJgF_FLdRkk7MjaZcoD90nWVJpcx--eIStrYripuNGtpQ--R_NwNFXRZ-mrmlIdeULXdQ9Sav2HB2lgEKVsJPQDyjuhe-qXUiw29Sm6s2OOxfGfeVZoncqpdxzfUfelZhmrIJ-Cuvw9udqH3zVGjFSCZYz5&__tn__=-]K-R
https://www.facebook.com/spolekfaktum/?__cft__[0]=AZUB62sBBVIr_WN3XFoUQKVYryFbR0hHwlwT-g21fcgYNRuYBRLF3URam7_UZaJgF_FLdRkk7MjaZcoD90nWVJpcx--eIStrYripuNGtpQ--R_NwNFXRZ-mrmlIdeULXdQ9Sav2HB2lgEKVsJPQDyjuhe-qXUiw29Sm6s2OOxfGfeVZoncqpdxzfUfelZhmrIJ-Cuvw9udqH3zVGjFSCZYz5&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/mir.bobek?__cft__[0]=AZUB62sBBVIr_WN3XFoUQKVYryFbR0hHwlwT-g21fcgYNRuYBRLF3URam7_UZaJgF_FLdRkk7MjaZcoD90nWVJpcx--eIStrYripuNGtpQ--R_NwNFXRZ-mrmlIdeULXdQ9Sav2HB2lgEKVsJPQDyjuhe-qXUiw29Sm6s2OOxfGfeVZoncqpdxzfUfelZhmrIJ-Cuvw9udqH3zVGjFSCZYz5&__tn__=-]K-R
https://www.facebook.com/novascena/?__cft__[0]=AZUB62sBBVIr_WN3XFoUQKVYryFbR0hHwlwT-g21fcgYNRuYBRLF3URam7_UZaJgF_FLdRkk7MjaZcoD90nWVJpcx--eIStrYripuNGtpQ--R_NwNFXRZ-mrmlIdeULXdQ9Sav2HB2lgEKVsJPQDyjuhe-qXUiw29Sm6s2OOxfGfeVZoncqpdxzfUfelZhmrIJ-Cuvw9udqH3zVGjFSCZYz5&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/klasterSazavaCR/?__cft__[0]=AZUB62sBBVIr_WN3XFoUQKVYryFbR0hHwlwT-g21fcgYNRuYBRLF3URam7_UZaJgF_FLdRkk7MjaZcoD90nWVJpcx--eIStrYripuNGtpQ--R_NwNFXRZ-mrmlIdeULXdQ9Sav2HB2lgEKVsJPQDyjuhe-qXUiw29Sm6s2OOxfGfeVZoncqpdxzfUfelZhmrIJ-Cuvw9udqH3zVGjFSCZYz5&__tn__=kK-R


3. Hospodaření Spolku Fakt-Um

Činnost Spolku byla financována z darů, poplatků prodejců za organizaci jarmarků atp.

Příjmy celkem:      38.531,10 Kč

Výdaje:
Provozní režie  27. 794,19 Kč

Základ daně 10.736,91 Kč

Stav k 31. 12. 2020
Zůstatek hotovost 5.266 Kč
Zůstatek bankovní účet 8.495,26 Kč

Dobročinná činnost
Peněžní dary 13.536 Kč

Za Spolek Fakt-Um
V Sázavě dne 20. 1. 2021                                       

vz. napsala Martina Štědrová

zkontrolovala Jana Gilchrist

Příloha č. 1 - Peněžní deník 2021

Příloha č. 2 – Výkaz o majetku a závazcích 2021


