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1. Základní informace o spolku
Plný název: Ulita Blansko, z. s.
Statut: Zapsaný spolek
Adresa: B. Němcové 2a, 678 01 Blansko
Povaha: Spolek dětí, mládeže a dospělých
Počet členů: 54 (k 31. 12. 2017)
IČO: 620 77 589
Spisová značka: L 5538 vedená u Krajského soudu v Brně
Předseda a statutární zástupce: Mgr. Martina Macků (roz. Nejezchlebová, zvolena dne 3.
března 2017)
Kontrolní rada: Bc. Lenka Nejezchlebová, Dis., Mgr. Jan Vondra, Mgr. Zuzana Novotná,
Pavel Starý, Kateřina Kavanová
Hospodář: Vilém Macků, DiS. (zvolen dne 3. března 2017)

2. Představení zájmového spolku
Ulita Blansko, z. s. – dále jen Ulita (název změněn ze Sdružení Ulita o. s.) je nestátní
nezisková organizace, která vznikla v roce 1996, kdy navázala na činnost Sdružení Kotlík.
Jejím cílem je přispívat k rozvoji mimoškolních aktivit dětí a mládeže a usilovat
o podněcování dění v regionu (zejména v Blansku), prostřednictvím dobrovolné práce.
Hlavní činností je provozování Klubu pro děti a mládež (funguje od roku 1996)
a dobrovolnické čajovny (od roku 1998), které jsou otevřeny během školního roku šest dnů
v týdnu. Kromě zajímavého doprovodného programu – besedy, koncerty, výstavy, festivaly,
tvořivé dílny, kroužky aj. zde fungují dílčí kluby – deskových her, Go a taichi, spontánního
tance aj. Příchozí si rovněž mohou organizovat aktivity sami a využít zázemí (knihy
a časopisy, deskové hry, bezplatné wi-fi připojení). Ve svých prostorách Ulita také provozuje
hudební zkušebnu.
Během roku spolek pořádá velké množství akcí. Pro děti pravidelně organizuje Kuličkiádu,
Drakiádu, turnaje a soutěže. V létě pořádá hudební festival Muzika pro Karolínku, celoročně
nabízí sportovní vyžití (florbal) a jednou do roka pořádá ples. Kromě toho se podílí na akcích
pořádaných jinými organizacemi, např. Den Země, BambiFest, cestovatelský festival Rajbas
a jiné.
Členy spolku jsou mládež a dospělí, které oslovuje myšlenka dobrovolné práce pro druhé,
kteří umí aktivně a smysluplně využívat volný čas a totéž učí i svoje vrstevníky. Ve většině
případů jde o účastníky některé z předchozích pořádaných akcí, které zaujalo prostředí
a filozofie spolku a aktivně se zapojili do chodu organizace. Veškerá činnost Ulity i jednotlivé
aktivity jsou zabezpečeny z velké míry samotnými členy, zaměstnává pouze brigádníka na
čtvrtinový úvazek coby technicko-hospodářského pracovníka, o poloviční úvazek se dělí
vedoucí Klubu Šnek. Dobrovolníci zajišťují obsluhu v dobrovolnické čajovně, starají se o běh
klubu, vymýšlejí a realizují akce, starají se o prostory Ulity, prezentaci, propagaci a další
aktivity.
Spolek významně napomáhá rozšiřovat povědomí o dobrovolnictví, své členy vede
k zodpovědnosti a nezištné práci pro druhé, posiluje v nich pocit užitečnosti a sounáležitosti.
Rovněž rozvíjí tvořivost všech zúčastněných a podporuje aktivní účast – poskytuje zázemí
a metodickou pomoc všem zájemcům. Realizovat vlastní nápad můžou všichni (členové

i nečlenové), mají-li chuť. Podrobnější informace jsou k dispozici na webových stránkách
http://www.ulitablansko.cz/
a
profilu
na
sociální
síti
Facebook
https://www.facebook.com/UlitaBlansko, jejichž chod zajišťujírovněž dobrovolníci.
2.1 Personální a provozní zajištění
Spolek měl v loňském roce (k 31. 12. 2017) celkem 54 členů (z toho je 14 do 18 let včetně).
Každé první úterý v měsíci se pořádala programová rada, kde se plánovaly programy na další
měsíce, řešilo se jejich personální a finanční zajištění (bylo-li potřeba), vyhodnocovala se
činnost spolku z předchozího měsíce. Programové rady se účastnili kromě 5 členů kontrolní
rady také další členové spolku, kteří se aktivně podíleli na plánování a organizaci jednotlivých
akcí pořádaných spolkem. 3. 3. 2017 byl spořádán sněm, kde je přednesena závěrečná zpráva
a finanční vyhodnocení a výhled na další rok. Sněm byl zakončen neformální zábavou.
2.2 Spolupracující organizace
V roce 2017 Ulita spolupracovala s následujícími organizacemi: Horizont Blansko, Muzeum
Blanenska, Společnost Katolického domu, Lipka – středisko pro environmentální výchovu
a pracovištěm Rychta.

3. Činnost spolku v roce 2017
Členové Ulity Blansko, z. s. zorganizovali za rok 2017 celkem 65 akcí s celkovým počtem
návštěvníků 3178 a zájmové kluby, které se konají pravidelně po celý rok.
Akce lze rozdělit na klubové pořádané v é vnitřních prostorách klubovny a externí pořádané
ve venkovních prostorách či v prostorách jiné organizace.
Klubové akce
výtvarné dílny
koncerty
besedy a přednášky
výstavy
filmové projekce
ostatní
Externí akce
ples
akce pro děti a dospělé
externí čajovna na akcích
Muzika pro Karolínku
Zájmové kluby

počet pořadů
8
4
15
4
2
3

celkový počet návštěvníků
92
111
376
181
58
69

1
7
4
10
5 klubů

120
556
845
770
Proměnlivý počet členů (5 – 24)

3.1. Klubové akce
Do klubovních akcí patří všechny akce pořádané celoročně v prostorách klubovny. Své místo
zde mají přednášky a besedy, koncerty a výtvarné dílny, výstavy, filmové projekce apod.
Výtvarné dílny
Za rok 2016 proběhlo celkem 8 kurzů v rámci výtvarných dílen, kterých se zúčastnilo celkem
84 zájemců. Jednotlivé dílny jsou zaměřené na vlastnoruční výrobu předmětů za pomoci
různých dekoračních technik. Výtvarné dílny jsou koncipovány tak, aby se daly zvládnout za

jediný večer. V roce 2017 bylo možné si na dílnách vyzkoušet háčkování, malování na textil
a výrobu šperků. Proběhl také kurz výroby domácí kosmetiky, dekorativních artyčokových
vajíček a adventních věnců. Přehled uspořádaných dílen je v následující tabulce:
Datum
17. 1. 2017
21. 2. 2017
21. 3. 2017
18. 4. 2017
17. 5. 2017
17. 10 2017
21. 11. 2017
19. 12. 2017

Akce
Výroba šperků z korálek
Háčkování
Artyčoková vajíčka
Háčkování
Malování na textil
Přírodní kosmetika
Vazba adventních věnců
Šperkování

Počet návštěvníků
10
13
7
7
13
12
22
8

Koncerty
V průběhu roku 2017 byly v klubovně uspořádány 4 menší koncerty. Představili se zde
někteří méně známí hudebníci jak z blízkého okolí,
tak i ze vzdálenějších míst v České republice.
Prvním uspořádaným koncertem byl kytarový
koncert Zdeňka Zápecy z Ivančic, v dubnu
následoval
koncert
hudebního
seskupení
Alternativa. V druhé polovině roku proběhly
2 koncerty hudebních seskupení HeSki z Blanska
a Máta Brno. Koncert Samsona byl ze zdravotních
důvodů přesunut do dalšího roku. Koncerty navštívilo celkem 111 milovníků hudby.
Datum
24. 2. 2017
24. 3. 2017
20. 10. 2017
14. 12. 2017

Akce
Kytarový koncert Zdeňka Zápecy
Alternativa
HeSki
Máta Brno

Počet návštěvníků
22
29
40
20

Besedy
V roce 2017 členové klubu či externí pracovníci připravili celkem 15 přednášek pro širokou
veřejnost. V roce 2017 poskytla Ulita Blansko, z. s. prostory pro besedy EDUpoint pořádané
ve spolupráci s MAS Moravský kras, které se zaměřují na téma vzdělávání našich dětí. Dále
se klubovna stala zázemím pro besedy uspořádané
v rámci festivalu Rajbas. Mimoto se objevují
v našem repertoáru také besedy zaměřené na historii
či ekologii. Nejvíce návštěvníků přilákala beseda
o přečerpávací elektrárně Dlouhé stráně a beseda
z cyklu Večery s Kotlíkem zaměřená na Jeseníky.
V roce 2017 proběhl na Ulitě 24. ročník Večerů
s Kotlíkem, které tvoří nedílnou součást besed
pořádaných v klubovně Ulity Blansko. V roce 2016
proběhlo celkem 7 besed na různá cestovatelská témata. Cestovatelé se podělili o své zážitky

a díky své různorodé specializaci předali i cenné informace z jiných oborů. Besedy mají
každoročně vysokou návštěvnost a rok 2017 nebyl výjimkou, všechny besedy měly celkovou
návštěvnost 344 posluchačů.
Datum
26. 1. 2017
8. 2. 2017
23. 02 2017
21. 3. 2017
22. 3. 2017
12. 4. 2017
27. 4. 2017
10. 5. 2017
25. 5. 2017
11. 10. 2017
18. 10. 2017
8. 11. 2017
15. 11. 2017
25. 11. 2017
13. 12. 2017

Akce
Večer s Kotlíkem č. 183: Mexiko
Večer s Kotlíkem č. 184 – Faerské ostrovy – neznámá perla
severu
Edupoint – Kritické myšlení: otevřená třída
Večer s Kotlíkem č. 185 – Madeira
Přečerpávací elektrárna Dlouhé stráně
Večer s kotlíkem č. 186 – Rok v Jižní Americe
EduPoint – Připraveno na školu
Večer s Kotlíkem č. 187 – Jeseníky: největší moravská divočina
Edu Point: Jak nadchnout žáky fyzikou
Večer s kotlíkem č. 188 – Britská Kolumbie: Nejkrásnější treky
světa
Výcvik asistenčních psů
Večer s Kotlíkem č. 189 – Život na lodi La Grace
Příroda Moravského krasu
Workshop – Přírodní národy
Večer s Kotlíkem č. 190 – Vzhůru na koráb

Počet návštěvníků
10
35
18
35
48
34
10
55
6
19
5
39
19
10
11

Výstavy
V roce 2017 proběhly v klubovně 4 výstavy.
V sobotu 4. 3. 2017 proběhl druhý ročník
Propagační výstavy koček, kterou navštívilo 130
návštěvníků. Z roku 2016 přetrvala vzpomínková
výstava fotografií uspořádaná k dvacetiletému
výročí. Od 4. 3. do 31. 5. 2017 byla vystavena díla
z Literární a výtvarné soutěže na téma V říši divů.
Na podzim byly v klubovně vystaveny fotografie,
které byly přihlášeny do soutěže Příroda
Moravského krasu vyhlášené Spolkem pro ochranu přírody v Moravském krasu a okolí
(OKRAS). Po vyhlášení výsledků soutěže 15. 11. 2017 byly v klubovně fotografie ze soutěže.
Datum
1. 1. – 30. 3. 2017
4. 3. 2017
30. 3. – 31. 5. 2017
15. 11 . 31. 12. 2017

Akce
Výstava fotografií z Ulity
Propagační výstava koček
Výtvarná díla z literární a výtvarné soutěže
Fotografická soutěž Příroda Moravského krasu

Počet návštěvníků
*
130
51 na vernisáži*
*

* Návštěvníci mohli shlédnout výstavu během otevírací doby klubu a čajovny.
Filmové projekce
Prostor klubovny byl poskytnut 2 filmovým projekcím – Snow Film Fest a Expediční kamera.
Expediční kameru navštívilo 29. 3. 2016 36 diváků, na Snow Film Fest přišlo 22 návštěvníků
25. 10. 2017.

Dětská čajovna
V na podzim byla znovu otevřena dětská čajovna. Organizaci zajišťuje maminka z členů Ulity
a cílem je poskytnout maminkám otevřené prostředí, kde se mohou setkávat a hrát i se svými
dětmi, pro které je čajovna vybavena velkým množstvím hraček a pro větší děti deskovými
hrami.
Kluby
Klubovna byla v roce 2017 přístupná také klubům. Kluby vznikla z vlastní iniciativy
návštěvníků, kterým Ulita Blansko vyšla vstříc a poskytla své zázemí a prostory.
Klub Go funguje již 14. rokem a jeho cílem je sdružovat hráče
a popřípadě seznámit zájemce s touto hrou, jejíž kořeny sahají
hluboko před náš letopočet. Členové klubu pořádají
každoročně víkendový turnaj v Go, který je kvalifikací pro
mistrovství ČR v Go. Členové klubu se v čajovně schází
každé úterý.
Klub deskových her vznikla ze zájmu návštěvníků Ulity o
hraní deskových her v roce 2001. Setkávání nadšenců
deskových her probíhá každou středu. Klub vedou zkušení
hráči, kteří všem rádi vysvětlí pravidla a prozradí některé typy
k jednotlivým hrám. Ulita Blansko se snaží tento klub
podporovat obohacováním sbírky deskových her, kterých
vlastní již přes 100, a které jsou určeny pro všechny věkové kategorie.
Klub Tai-chi je určen pro všechny, které nadchlo toto čínské bojové cvičení, jehož cílem je
posílit tělo, ale také relaxovat mysl. Zájemci se schází každé úterý.
Klub Spontánního tance funguje již 5. rokem. Klade důraz na přirozený tanec, který je vlastní
všem lidem a umožňuje relaxovat tělo i mysl. Členové klubu se scházeli pravidelně v úterý
jednou za 14 dní.
V roce 2017 vznikl Klub nosících maminek. Je určen všem maminkám, které se zajímají
o nošení dětí v šátcích a chtějí se podělit o své zkušenosti, nebo získat nové.
Hudební zkušebna
Od roku 2006 je v prostorách Ulity otevřena hudební zkušebna. Během celého roku ji
využívají 2 hudební kapely složené z řad dospělých i mládeže, které by jinak jen obtížně
hledaly vhodné prostory. Vybavení zkušebny je využíváno i při pořádání koncertů, část
aparatury vlastní přímo Ulita, část si půjčuje od jedné z kapel.

Ostatní
Literární a výtvarná soutěž
Soutěž si již za 7 let svého pořádání získala své příznivce jak mezi učiteli, tak i jejich
studenty. V roce 2017 bylo zvoleno téma „V říši
divů“ a zúčastnilo se celkem 208 přispěvatelů.
Soutěž byla vyhlášena 1. 1. 2017, uzávěrka byla
10. 3. 2017. Příspěvky hodnotila porota složená
z odborné veřejnosti a členů Ulity Blansko. Zvlášť
se hodnotila výtvarná a literární část. Slavnostní
vyhlášení výsledků literární soutěže spojené
s vernisáží výtvarných děl proběhlo v klubovně
30. 3. 2017.
Degustace keňských čajů
8. 4. 2017 proběhla v klubovně Ulity Blansko degustace keňských čajů. Akce byla určená jak
pro členy spolku, tak pro veřejnost. Keňské čaje
přivezl k degustaci Petr Sič, dodavatel čajů
z čajových oblastí jihovýchodní Asie a z oblasti
Afriky. Akce se zúčastnilo 10 lidí.
20. 5. 2017 proběhl v prostorách klubovny kurz
focení krajiny. Kurzu se zúčastnilo 6 zájemců.
Teoretické znalosti nabyté v kurzu si mohli
vyzkoušet v praxi druhý den v Moravském krasu.
Předvánoční čajování
Předvánoční čajování proběhlo 22. 12. 2017. Jde o oblíbenou akci, jejímž účelem je oprostit
se od shonu a užít si alespoň na chviličku vánoční čas. Pro každého návštěvníka bylo
připraveno drobné občerstvení. Akci navštívilo 30 lidí.
3.2 Externí akce
5. Reprezentační ples
V sobotu 11. 2. 2017 uspořádali dobrovolníci z Ulity
Blansko, z. s. již pátý Reprezentační ples. Ples
navštívilo 170 lidí. K tanci hrála kapela Sprint
a dobrovolníci překvapili publikum několika
připravenými scénkami. Hladký průběh plesu
zajišťovalo na 30 dobrovolníků z řad Ulity i mimo ni.
Novinkou byla možnost online rezervace lístků, kterou
umožnili pracovníci Katolického domu. Cílem plesu je
prezentace činnosti klubu Ulita za poslední rok širší veřejnosti.

Turnaj v GO
25. – 26. února proběhla v Blansku již 13. ročník kvalifikace na mistrovství republiky ve hře
Go. Ulita Blansko, z. s. poskytuje účastníkům své zázemí. V letošním roce se do Blanska
sjelo 66 účastníků.
Den Země – Voda kolem nás
Dobrovolníci z Ulity se 22. 4. 2017 zúčastnili Dne Země v Krásensku s tématem Voda kolem
nás. Vypomáhali s organizační činností a podíleli se na zajišťování hladkého průběhu celé
akce (pomoc s aktivitami pro rodiče s dětmi, zajištění občerstvení atd.).
Externí čajovna na koncertu Žamboši
22. 4. 2017 připravili dobrovolníci externí čajovnu pro účastníky koncertu Žamboši
v Katolickém domě. Celý chod čajovny zajišťovali v průběhu večera 2 – 3 čajmani. Ulita
Blansko, z. s. zde mohla prezentovat svoje akce a zároveň vstoupit do širšího povědomí lidí.
Touto výpomocí pokračuje úspěšná spolupráce s Katolickým domem.
22. Městská Kuličkiáda
14. 5. 2017 proběhl před budovou Ulity již 22. ročník Kuličkiády. Soutěž je určena především
pro děti školního věku, vítězové soutěže byli oceněni drobnými cenami. Kuličkiády se
zúčastnilo 15 zájemců o tuto tradiční hru. Celý průběh turnajů zajišťovali dobrovolní
pracovníci Ulity Blansko, z. s.
Bambifest
19. – 20. 5. 2017 se čajovna přemístila do zámeckého parku. Zde uspořádala pro děti několik
aktivit, např. čajové pexeso, omalovánky, malování na trabant, deskové hry. Někteří
z dobrovolníků si připravili krátké vystoupení na pódiu. V průběhu obou dnů prošlo stanem
čajovny na 500 dospělých i dětí.

Muzika pro Karolínku
V pořadí již 22. ročník hudebního festivalu Muzika pro Karolínku se konal o letních
prázdninách na blanenském zámku. Festival zahájil koncert skupiny Žalman a spol., který měl

velmi velký úspěch. Druhý koncert skupiny Greenhorns zajistili pracovníci Katolického
domu, Ulita obstarala zbývající koncerty až do konce léta. Letošní rok byl díky velmi
pěknému počasí, kvalitnímu programu a vyšší propagaci nejvíce navštěvovaný za posledních
8 let.
Datum
28.06.2017
05.07.2017
12.07.2017
19.07.2017
26.07.2017
02.08.2017
09.08.2017
16.08.2017
23.08.2017
30.08.2017

Skupina
Žalman a spol
Greenhorns
Stráníci
Jarda Svoboda
Kozí čtvrť
Jananas
Sekvoj
Ivoš Cicvárek & Lada Šimíčková
Půl jablkoň
Mošny

Počet návštěvníků
198
80
34
70
68
77
42
35
44
122

Den pro děti v Nemocnici v Blansku
2. 9. 2017 se Ulita Blansko poprvé zúčastnila Dne pro děti v areálu Nemocnice. Dobrovolníci
připravili pro děti několik aktivit. Pro nejmenší bylo nachystané čajové pexeso a omalovánky,
pro větší děti pak několik deskových her, kde se rodičům s dětmi věnovali kluci z ulitího
Klubu deskových her. Během dne prošlo externí čajovnou 85 lidí.
Drakiáda
15. 10. 2017 byla pro rodiče s dětmi uspořádaná
Drakiáda. Nadšenci pouštění draků se jako
každý rok sešli na louce za sídlištěm Zborovce.
Proběhla soutěž draků v několika kategoriích.
Výherci byli oceněni. Akce se zúčastnilo 90
dospělých a dětí.
Šnečí stezka
21. 10. 2017 proběhla již po několikáté Šnečí stezka připravená dobrovolníky z Ulity Blansko
i mimo ni. Aktivita si mezi rodiči a dětmi získává na oblibě. I přesto, že letos příliš nepřálo
počasí a okolnosti, akce se zúčastnilo 56 zájemců.
Megbolondul
Šifrovací hra Megbolondul pravidelně předchází festivalu Rajbas. Dobrovolníci z Ulity se
podílejí na přípravě, organizaci a zajišťování průběhu hry. V letošním roce proběhl 24. 11.
2017 a zúčastnilo se ho 154 nadšenců.

Rajbas
25. – 26. 11. 2017 se dobrovolníci podíleli na organizaci oblíbeného cestovatelského festivalu
Rajbas. Zajišťují především zázemí – obsluha šatny, vstupné. Novinkou byla možnost
otevření čajovny v druhém patře Kulturního domu. Čajovnou prošlo na 120 lidí. Začajovat si
mohly i děti a mládež.

4. Pracovní noc a úpravy prostor
V roce 2017 proběhla v průběhu léta důkladná rekonstrukce kuchyně. Díky nadaci ČEZ
a penězům z projektů bylo možné zcela vyměnit kuchyňské skříňky, které sloužily v čajovně
2 desetiletí. Nová kuchyně zajistí větší komfort dobrovolníků.
Proběhla také jedna pracovní noc. Technické místnosti prošly generálním úklidem, byl
vymalován zbytek chodby, opraveno osvětlení přístupu k technickým místnostem
a kancelářím a zkontrolovány deskové hry. V budoucnu se plánuje oprava stávajících poliček
v kuchyni, zlepšení osvětlení v klubovně pro případ koncertů. Dále proběhne oprava dveří do
klubovny a spousta drobných prací.

5. Projekty a dotace
Rok 2017 byl z hlediska získaných dotací mimořádně úspěšný. Spolek realizoval celkem 11
větších či menších projektů (o dva více než vloni), které byly podpořeny celkovou částkou
385.000 Kč (311.965 Kč v roce 2016). Jsou významným zdrojem příjmů (52,21%) spolku
z hlavní činnosti (48,57 % v roce 2016), což s sebou nese i jistá rizika při jejich eventuálním
výpadku.
Finanční podporu poskytla jak místní samospráva – město Blansko (6 projektů ve výši 95.900
Kč), tak i krajská – Jihomoravský kraj (2 projekty podpořené celkem částkou 106.000 Kč)
a státní správa - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (jeden projekt ve výši 110.600
Kč). Z předchozího roku pokračoval projekt Klub a dobrovolnická čajovna (v období září
2016 - červen 2017), na který Nadace ČEZ přispěla částkou 50.000 Kč. V roce 2016 bylo

vyčerpáno 10.000 Kč, v roce 2017 pak zbylá částka. Spolek byl úspěšný také u Nadace Život
umělce, která přidělila částku 23.000 Kč na hudební festival Muzika pro Karolínku.
Všechny projekty měly zajištěno vícezdrojové financování, některé z nich se částečně
překrývaly, proto nelze při sumarizaci uvádět pouhý celkový součet všech skutečných
nákladů. Využity a řádně vyúčtovány byly všechny poskytnuté prostředky, finanční
spoluúčast Ulity na nich byla v celkové výši 153.683,15 Kč.
Zvládnout tak velký počet projektů a činností s nimi spojených (psaní žádostí, dodání
potřebných dokumentů, samotná realizace, následné vyúčtování a psaní závěrečných zpráv) je
administrativně a časově extrémně náročné. Kromě projektového manažera jsou vytíženi (v
podstatě kontinuálně v období leden-březen a říjen-prosinec, po zbytek roku nárazově) také
statutární zástupce, hospodář i jednotlivci, kteří píšou malé projekty. Musejí velice úzce
spolupracovat, mnohdy plní úkoly nad rámec běžných povinností a jejich síly chybějí v jiných
oblastech.
Tabulka: Přehled realizovaných projektů a poskytnutých dotací v roce 2017

Název projektu
Ulita 2017
Zázemí Ulity 2017
Muzika pro Karolínku
Ulití soutěže pro děti
Literární a výtvarná soutěž
2017
Ulití besedy
Kluboviny
Muzika pro Karolínku
Ulita 2017
Klub a dobrovolnická čajovna
Ulita
Muzika pro Karolínku 2017

poskytovatel
dotace
MŠMT
JMK
JMK
Město Blansko
Město Blansko
Město Blansko
Město Blansko
Město Blansko
Město Blansko
Nadace ČEZ
Nadace Život
umělce

CELKEM

z toho
přidělená
Osobní
skutečné
dotace (v
náklady
žádáno o úspěšnost
náklady
Kč)
(v Kč)
(Kč)
žádosti (v %) projektu
110.000
33.000
110.600
94,66 240.590,63
50.000
0
50.000
100,00 122.857,30
56.000
0
75.000
74,66 148.521,00
4.800
0
4.800
100,00
8.315,00
5.000
11.000
18.600
27.900
28.600

0
0
0
0
0

5.000
11.000
20.000
65.000
110.000

100,00
100.00
93,00
42,92
26,00

50.000*

0

50.000

23.000

0

60.000

38,33

384.900

33.000

561.400

68,56

8.071,00
16.104,00
45.057,00
153.211,00
262.654,93

100,00 98.903,30**

* z toho 10.000 Kč čerpáno v roce 2016
** pouze náklady roku 2017, v roce 2016 byly náklady 168.864,77 Kč, celkem tedy 267.768,07 Kč

133.194,00

6. Hospodaření
Hlavní činnost vykázala zisk 55 996,41 Kč (v roce 2016 ztráta -47 814,92 Kč.)
Hospodářská činnost – provoz čajovny měla zisk 10 623,00 Kč (v roce 2016 výsledek 37
571,00 Kč zisku).
V roce 2017 bylo dosaženo celkového hospodářského výsledku 66 619,41 Kč zisku (v roce
2016 bylo dosaženo celkového hospodářského výsledku 10 243,92 Kč ztráty)
V minulých letech provoz čajovny vždy pokrýval alespoň částečně nebo i úplně ztráty hlavní
činnosti.
Celkový hospodářský výsledek za rok 2017 je tak nejlepším od roku 2007.
Celkové příjmy:
Celkové příjmy v roce 2017 byly 737 273,10 Kč.
Z toho příjmy z hlavní činnosti byly 631 816,10 Kč, vedlejší příjmy z provozu čajovny pak
činily 105 457,00 Kč.
Spolek získal dotace ze státní správy a místní samosprávy v celkové výši 384 900 Kč, což
tvořilo 52,21% všech příjmů (podrobněji viz oddíl c) účetní uzávěrka).
Tradičně velkou část (25,92%) tvořily příjmy ze vstupného a z tržeb pořádaných akcí
(koncerty, besedy, dílny, ples apod.), příjmy z vedlejší hospodářské činnosti (provoz čajovny)
tvořily 14,30%.
Zbylé zdroje sice tvoří nedílnou součást příjmů, jsou ale minimální: členské příspěvky
(1,34%), sponzorské dary a smlouvy o reklamě (SKS Blansko, Shean s.r.o, fyz.osoby–
4,48%), pronájem hudební a promítací techniky (1,38%) startovné na soutěžích (Kuličkiáda,
Drakiáda, Šnečí stezka - 0,36%) a úroky, vratky (0,01% ) příjmů.

Celkové výdaje:
Celkové výdaje v roce 2017 činily 670 653,69 Kč.
Výdaje na hlavní činnost byly 575 819,69 Kč, výdaje na provoz čajovny jako vedlejší činnosti
byly 94 834,00 Kč.
Největší výdajovou položkou byly i letos ostatní osobní náklady, kam spadají honoráře
účinkujícím (22,09%) a mzdy na DPP: technicko-hospodářský pracovník, projektová
manažerka (9,84%).
V tomto roce se investovalo do nákupu hmotného majetku (13,76%) a materiálu (7,68%),
především kvůli zajištění finanční spoluúčasti v realizovaných projektech.
Nákup surovin a materiálu pro čajovnu tvořil 14,14%, energie 9,29%, platby za tisk a
propagaci 8,24% a úklid, opravy a údržba pak 1,14%.
Další výdaje tvořila strava (4,75%), nájmy (2,24%), ceny do soutěží (1,69%), spoje (1,61%),
Výdaje na cestovné, doprava, školení byly 0,42% a ostatní výdaje (poplatky OSA, bankovní
poplatky, provize) tvořily 3,11%.
Podrobný rozpis příjmů a výdajů viz. oddíl 6.3 Účetní uzávěrka.

6.1 Grafy celkových příjmů a výdajů

Celkové příjmy 2017
Členské příspěvky
1,34%

Vstupné
19,26%
Úroky
0,01%

Dotace - JmK
14,38%
Dotace - Město
Blansko
13,01%

Tržby čajovny
14,30%
Startovné
na soutěžích
0,36%
Smlouvy o reklamě,
dary
4,48%
Pronájem techniky
1,38%

Úklid, opravy,
údržba
1,14%

Dotace - MŠMT
14,92%
Jiné
(tržba ples, prodej,
vratné obaly)
6,66%

Nákup čajů,
pochutin a
materiálu
14,14%

Dotace jiné (ČEZ,
NŽU)
9,90%

Celkové výdaje 2017
Cestovné, doprava,
školení
0,42%

Energie
9,29%

Hmotný majetek
(vybavení prostor)
13,76%

Tisk a propagace
8,24%
Strava
4,75%

Honoráře
účinkujícím
22,09%

Spoje (telefon,
internet, poštovné)
1,61%
Soutěže
1,69%
Ostatní
Mzda DPP
(OSA, bankovní
(Technická pomoc,
poplatky, provize,
Nájmy (tělocvična, projektová
...)
ubytování,…)
manažerka)
3,11%
2,24%
9,84%

Materiál
(výtvarné potřeby,
kancelářský,
interiér, elektro,…)
7,68%

6.2 Stav finančních prostředků
Stav finančních prostředků k 1. 1. 2017:

v hotovosti
43 557 Kč

na účtu
16 147,27 Kč

Stav finančních prostředků k 31. 12. 2017:

v hotovosti
46 918 Kč

na účtu
80 044,68 Kč

6.3 Účetní uzávěrka
Výkaz o příjmech a výdajích za zúčtovací období 1.1.2017 - 31.12.2017
Hlavní činnost

Členské příspěvky
Dotace - JmK
Dotace - MŠMT
Dotace - Město Blansko
Dotace jiné (ČEZ, NŽU)
Pronájem techniky
Smlouvy o reklamě, dary
Startovné na soutěžích
Úroky
Vstupné
Jiné (tržba ples, prodej, vratné obaly)
Cestovné, doprava, školení
Energie
Hmotný majetek (vybavení prostor)
Honoráře účinkujícím
Materiál (výtvarné potřeby, kancelářský, interiér, elektro,…)
Mzda DPP (Technická pomoc, projektová manažerka)
Nájmy (tělocvična, ubytování,…)
Ostatní (OSA, bankovní poplatky, provize, ...)
Soutěže
Spoje (telefon, internet, poštovné)
Strava
Tisk a propagace
Úklid, opravy, údržba
Příjmy celkem
Výdaje celkem
Hospodářský výsledek

příjmy
9 900,00 Kč
106 000,00 Kč
110 000,00 Kč
95 900,00 Kč
73 000,00 Kč
10 170,00 Kč
33 000,00 Kč
2 690,00 Kč
39,10 Kč
141 993,00 Kč
49 124,00 Kč

výdaje

2 850,00 Kč
62 288,39 Kč
92 275,30 Kč
148 146,00 Kč
51 503,00 Kč
66 000,00 Kč
15 027,00 Kč
20 812,00 Kč
11 342,00 Kč
10 831,00 Kč
31 833,00 Kč
55 290,00 Kč
7 622,00 Kč
631 816,10 Kč
575 819,69 Kč
55 996,41 Kč

Hospodářská činnost
Tržby čajovny
Nákup čajů, pochutin a materiálu
Hospodářský výsledek

příjmy
105 457,00 Kč

výdaje

94 834,00 Kč
10 623,00 Kč

Celkový hospodářský výsledek
Celkové
Celkový hospodářský výsledek

příjmy
výdaje
737 273,10 Kč 670 653,69 Kč
66 619,41 Kč

7. Obrazová příloha

