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1. Základní informace 
Plný název: Ulita Blansko, z. s. 
Statut: Zapsaný zájmový spolek 
Adresa: B. Němcové 2a, 678 01 Blansko 
Povaha: Spolek dětí, mládeže a dospělých 
Počet členů: 62 (k 31. 12. 2016) 
IČO: 620 77 589 
Spisová značka: L 5538 vedená u Krajského soudu v Brně 
Předseda a statutární zástupce: Mgr. Martina Nejezchlebová (zvolena dne 8. dubna 2016) 
Kontrolní rada: Mgr. Lenka Nejezchlebová, Dis., Mgr. Jan Vondra, Mgr. Zuzana Novotná, Pavel Starý, 
Kateřina Kavanová (toto složení Rady bylo zvoleno pro daný rok na sněmu Ulity ze dne 8. dubna 2016) 
Hospodář: Vilém Macků, DiS. (zvolen dne 8. dubna 2016)  

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 (již přes 600 příznivců), jejichž chod zajišťují rovněž dobrovolníci. 
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2.1 Personální a provozní zajištění 
Spolek měl v loňském roce (k 31. 12. 2016) celkem 62 členů, z toho 15 dětí (do 17 let), 21 mládeže (18-26) 
a 26 dospělých. Každé první úterý v měsíci se pořádala programová rada, kde se plánovaly akce na další 
měsíce, řešilo se jejich personální, finanční zajištění (je-li potřeba) a další provozní záležitosti, 
vyhodnocovala se činnost spolku 
z předchozího měsíce. Programové rady se 
účastnili kromě 5 členů kontrolní rady také 
další aktivní členové, kteří podíleli na 
plánování a organizaci jednotlivých akcí. 
Dne 8. 4. 2016 se konal sněm, na kterém 
byla přednesena a schválena výroční 
zpráva za rok 2015, finanční vyhodnocení 
a výhled na další rok. Sněm byl zakončen neformální zábavou.. Členové Ulity se setkávali i při dalších, více 
či méně formálních  příležitostech (konec a zajáhení sezóny, Vánoční nadílka, grilování, poprvé také na letní 
teambuildingové akci, aj.) 
 
2.2 Spolupracující organizace 
V roce 2016 Ulita spolupracovala s následujícími organizacemi: Horizont Blansko, Muzeum Blanenska, 
Kulturní středisko města Blanska, Lipka – středisko pro environmentální výchovu, pracoviště Rychta 
a MAS – Moravský kras. 
 
2.3 Výročí, úspěchy a ocenění 
V roce 2016 Ulita slavila hned 3. výročí – 20 let existence (11.1.1996), 18 let provozu dobrovolnické 
čajovny (15.9.1998) a 10 let v nových prostorách (1.4.2006). K této příležitosti byla v březnu vyhlášena 
tipovací soutěž o jaká výročí se jedná, výherci získali poukázky na čaj. Deset let v nových prostorách jsme 
oslavili 1.4. koncertem skupiny Jen tak tak a akcí každý desátý čaj zdarma. „Plnoletost“ čajovny pak 18. 11. 
2016 akcí nazvanou Retročajování, coby setkáním současných a bývalých čajmanů doplněnou o výstavu 
fotografií z původní čajovny v 1. patře kina. Dvě desetiletí fungování Ulita slavila až koncem listopadu 
písničkovým recitálem Slávka Janouška a Luboše Vondráka.   
 
Neziskovka roku 
V roce 2016 se Ulita Blansko zúčastnila soutěže Neziskovka roku www.neziskovkaroku.cz, kterou pořádá 

Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS). Podmínkou 
účasti bylo vyplnění obsáhlého sebehodnotícího formuláře, 
vybrané organizace pak natáčely reprezentační video, na 
kterém představily všechny své činnosti. Zároveň prostory 
Ulity navštívili hodnotitelé, kteří se podrobněji zajímali 
o chod, orgranizaci spolku a jeho aktivity. V části 
hodnocené odbornou porotou se Ulita probojovala mezi 5 
semifinalistů v kategorii Malá neziskovka (v konkurenci 

více než 80 dalších organizací), jako jediná ze všech uchazečů bez stálého zaměstnance. Další částí soutěže 
bylo internetové hlasování veřejnosti, které zahrnovalo všechny zúčastněné neziskovky. Předsedkyně a 
jedna z členek se zúčastnily slavnostního večera konaného 28. listopadu v Divadle Archa v Praze. 
 
Osobnost NNO Jihomoravského kraje 
Vyhlašovatelem ankety je ANNO JMK (Asociace nestátních neziskových organizací Jihomoravského kraje, 
z. s.), jejím cílem pak zviditelnit jednotlivce působící v neziskovém sektoru. Mgr. Martina Nejezchlebová 
coby předesedkyně spolku byla nominována již podruhé, v roce 2016 se umístila na 2.-3. místě, v roce 2015 
obsadila 3.-5. místo. 
 
Obě akce jsou možností, jak zviditelnit činnost Ulity a práci jejích členů. 
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3. Činnost spolku v roce 2016 
Členové Ulity Blansko z. s. zorganizovali za rok 2016 celkem 55 akcí s celkovým počtem návštěvníků 2741. 

Akce lze rozdělit na klubové pořádané ve vnitřních prostorách klubovny a externí pořádané ve venkovních 
prostorách či v prostorách jiné organizace. Do přehledu nejsou zahrnuty pravidelně se scházející dílčí kluby 
a zájemci o florbal (konají se každý týden během školního roku). 

tabulka 1: Druhy a počty akcí s návštěvností 

Klubové akce počet pořadů celkový počet návštěvníků 
 výtvarné dílny 8 174 
 koncerty 4 100 
 besedy a přednášky 13 350 
 výstavy 4 408 
 filmové projekce 2 63 
 literární a výtvarná soutěž 2 160 
 ostatní 4 95 
Externí akce   
 ples 1 180 
 venkovní akce pro děti 5 478 
 Rajbas Outdoor Kotlík 3 171 
 Muzika pro Karolínku 10 562 

3.1. Klubové akce 
Mezi klubové akce jsou počítány ty, které se konají během roku (ať již opakovaně či jednorázově) 
v klubových prostorách. Své místo zde mají především přednášky, besedy, koncerty a výtvarné dílny, 
výstavy, filmové projekce (festivaly i jednotlivé snímky) a mnohé další.  
 
Výtvarné dílny 
Za rok 2016 proběhlo celkem 8 kurzů v rámci výtvarných dílen, kterých se zúčastnilo celkem 104 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 2016 bylo možné si na 
dílnách vyzkoušet dekorační techniky jako decoupage, quilling, plstění, malování na sklo a smaltování. 
Proběhl také kurz pletení z pedigu a výroba velikonočních ozdob a adventních věnců. 

Koncerty 
V průběhu roku 2016 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 Nejen folkový večer pod taktovkou Vojty Malíka, po 
němž následovaly koncerty hudebních seskupení Hovaduo a Lubyn, 
Jen tak tak a 20leté výročí vzniku Ulity bylo oslaveno koncertem 
písničkářů Slávka Janouška a Luboše Vondráka. Koncerty navštívilo 
celkem 114 milovníků hudby. 

Besedy 
V roce 2016 členové klubu či externí pracovníci připravili celkem 13 přednášek pro širokou veřejnost, které 
navštívilo celkem 350zájemců. V roce 2016 poskytla Ulita 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. 
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Během roku 2016 se konal již 23. ročník Večerů s Kotlíkem (cestovatelských besed s promítáním), které 
tvoří nedílnou součást pořádaných klubových akcí. Uskutečnilo se celkem 7 besed na různá cestovatelská 
témata, jejich návštěvníci mohli alespoň přeneseně zavítat do Austrálie, Bolívie nebo v unikátní 3D projekci 
objevovat krásy Kyrgyzstánu, jeden večer byl věnován oslavám 18-ti let festivalu Rajbas, který je s Večery 
s Kotlíkem nerozlučně spjat. Cestovatelé se podělili o své zážitky a díky své různorodé specializaci předali 
i cenné informace z jiných oborů. Cyklus si stabilně drží celkovou i průměrnou návštěvnost vyšší než ostatní 
typy akcí, rok 2016 nebyl výjimkou, navštívilo jej celkem 260 posluchačů. 
 

Výstavy 
V roce 2016 proběhly v klubovně 4 výstavy, které shlédlo přes 500 návštěvníků. 12. 3. 2016 poprvé 
proběhla v prostorách klubovny Propagační výstava koček, která se ukázala být zajímavou možností 

propagace Ulity vůbec. Během jediného dne se v klubovně vystřídalo 
celkem 171 lidí (řada z nich do Ulity zavítala úplně poprvé), proto byla 
s organizátory výstavy domluvena spolupráce i do budoucna. V době od 
5.1. do 22.3. byly v prostorách klubovny vystavovány makrofotografie 
rostlin. Od 23. 3. byla vystavena výtvarná díla zaslaná do Výtvarné 
a literární soutěže. Výstava zde trvala až do 30. 6. 2016, kdy byla díla 
zaslána zpět jejich autorům. K příležitosti 20letého výročí pak vznikla 

vzpomínková výstava ze starých fotografií (zahájena 18.11.), jež přibližují běžný chod Ulity v době jejího 
vzniku a prvních let působení, pořádané akce, ale především členy Ulity (bývalé i současné), kteří svou 
činností výrazně přispěli k jejímu rozvoji 

Filmové projekce 
Prostor klubovny byl poskytnut 2 filmovým festivalům - Snow Film Fest a Expediční kamera, což jsou 
promítání profesionálních i amatérských snímků, které probíhají po celé ČR. Snow Film Fest, zaměřený na 
zimní sporty, navštívilo 26. 10. 2016 34 diváků, Expediční kameru 18. 3. 2016 29 diváků. 
 

Kluby 
Klubovna byla v roce 2016 přístupná také klubům. Kluby vznikly 
z vlastní iniciativy návštěvníků, kterým Ulita 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 orientální hrou, jejíž kořeny sahají 
hluboko před náš letopočet. Členové klubu se v čajovně schází každé 
úterý, také pořádají každoročně víkendový turnaj v Go, který je 
kvalifikací pro mistrovství ČR v Go, jeho 12. ročník se konal poslední únorový víkend (24.-26.2) za účasti 
tuzemských i zahraničních hráčů.  

Klub deskových her vznikl 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 tipy k jednotlivým hrám. Ulita se snaží tento klub podporovat obohacováním sbírky 
deskových her, kterých vlastní již přes 100, a které jsou určeny pro všem návštěvníkům nejrůznějších 
věkových kategorií. 

Klub Tai-chi je určen pro všechny, které nadchlo toto čínské bojové cvičení, jehož cílem je posílit tělo, ale 
také relaxovat mysl. Zájemci, převážně ženy, 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. 
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Klub Šnek byl speciálním klubem, který vznikl v roce 2011. Jednalo se tedy alternativní školní družinu, 
která využívala prostory klubovny Ulity. Klub Šnek vedly zkušené lektorky a lektoři, s cílem smysluplně 
vyplnit odpoledne svěřených dětí. Ulita poskytla veškeré své zázemí, množství deskových her, venkovní 
hry, ale také prostor k odpočinku a psaní úkolů. Klub Šnek se prezentoval společně s Ulitou na Bambifestu 
určeném pro děti i dospělé. Klub ukončil svou činnost v červnu 2016, pro školní rok 2016/2017 se bohužel 
nepodařilo kapacitu klubu účelně naplnit (malý zájem dětí a otevření další třídy družiny v nedaleké ZŠ).  

Literární a výtvarná soutěž 
Soutěž si již za 7 let svého pořádání získala své příznivce jak mezi učiteli, tak i jejich studenty. V roce 2016 
bylo zvoleno téma „Na cestě“ a zúčastnilo se celkem 126 přispěvatelů. Soutěž byla vyhlášena 5. 1. 2016, 
uzávěrka byla 21. 2. 2016. Příspěvky hodnotila porota složená z odborné veřejnosti a členů Ulity. Zvlášť se 
hodnotila výtvarná a literární část. Ohodnoceno bylo celkem 25 účastníků. Slavnostní vyhlášení výsledků 
literární soutěže spojené s vernisáží výtvarných děl proběhlo v klubovně 
21. 3. 2016, za účasti 34 osob.  

Ostatní 
Další akcí, která se uskutečnila v prostorách klubovny a čajovny, bylo 
Retročajování 18. 11. 2016, coby oslava 18. výročí čajovny. Cílem bylo 
sezvat současné i bývalé členy Ulity, kteří působili jako dobrovolní 
čajmani a čajmanky na vzpomínkový večer. Během večera se za barem i 
před ním vystřídalo celkem 18 dobrovolníků, z nichž mnozí působili za 
barem už v počátcích čajovny. Na akci byly vytvořené speciální čajové 
lístky s menším počtem čajů a s původními cenami. Akce byla úspěšná, 
celková účast byla 40 lidí, doprovodila ji také výstava fotografíí ze zázemí spolku a jeho členů.  

Z dalších akcí uspořádaných v klubovně lze jmenovat např. zážitkový ekofilozofický seminář V náruči 
Země, který proběhl 30. 4. 2016 a navštívilo ho 12 zájemců a dále selfie soutěž, která probíhala od 1. do 
31. 10. 2016. Celkem se jí zúčastnilo 8 soutěžících, kteří zasílali svoje fotografie sebe na Ulitě (podmíka 
soutěže), hlavní cenou pro výherce byla poukázka na laser game. 

Tabulka 2: Data konání a počet návštěvníků jednotlivých akcí pořádaných v klubovně 

Datum konání Akce Počet návštěvníků 

5.1.-22.3. 2016 Výstava makrofotografií rostlin 79 

13.1.2016 Večer s Kotlíkem č. 175: Austrálie 42 

20.1.2016 Výtvarná dílna - plstění 12 

10.2.2016 Večer s Kotlíkem č. 176: Indočína 32 

16.2.2016 Výtvarná dílna - pletení z pedigu 18 

24.2.2016 Nejen folkový večer 32 

9.3.2016 Večer s Kotlíkem č. 177: Kavkaz ze dvou pohledů 40 

12.3.2016 Propagační výstava koček 171 

18.3.2016 Expediční kamera 29 

23.3.2016 Vyhlášení výsledků výtvarné a literární soutěže 34 

23.3.2016 Výtvarná a literární soutěž - účastníci 126 

23.3.-2.6.2016 Výstava – literární a výtvarná soutěž 108 

24.3.2016 Výtvarná dílna - velikonoční věnce 12 
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Datum konání Akce Počet návštěvníků 

30.3.2016 První zmínka o městě Blansko 11 

1.4.2016 10 let Ulity v nových prostorách + koncert Jen tak tak 22 

13.4.2016 Večer s Kotlíkem č. 178: Sám v zemi Sámů 31 

19.4.2016 Výtvarná dílna - základy quillingu 12 

27.4.2016 Koncert Hovaduo a Lubyn 16 

30.4.2016 V náruči Země 12 

11.5.2016 Večer s Kotlíkem č. 179:Peru a Bolívie 41 

17.5.2016 Výtvarná dílna - decoupage 10 

1.– 31. 10. 2016 Selfie soutěž 8 

6.10.2016 Beseda z ředitelkou ZŠ Prožitkem 25 

12.10.2016 Večer s Kotlíkem č. 180:Zimní čundry v Atlantiku 29 

13.10.2016 Edupoint: Motivace 6 

18.10.2016 Výtvarná dílna - Smaltování 85 

19.10.2016 60 let ochrany přírody v Moravském krasu 13 

26.10.2016 Snowfilmfest 34 

9.11.2016 Večer s Kotlíkem č. 181 - Rajbas slaví osmnáct 18 

10.11.2016 Edupoint: Hejného metoda - otevřená třída 35 

15.11.2016 Výtvarná dílna - adventní věnce 18 

18.11.2016 Retročajování 40 

18.11.-22.12.2016 Výstava k retročajování 50 

23.11.2016 Slávek Janoušek a Luboš Vondrák 30 

7.12.2016 Výtvarná dílna - malování na sklo 7 

14.12.2016 Večer s kotlíkem č. 182: Kyrgizstán 3D 27 

16.12.2016 Předvánoční čajování 35 

Hudební zkušebna 
Již 10 let se v prostorách Ulity nachází hudební zkušebna, která je využívána 2 – 3 kapelami po celý rok. 
Ulita Blansko se snaží s pomocí dotací grantů získávat peníze na kvalitnější techniku, která je k dispozici jak 
jednotlivým skupinám, tak vlastní organizaci pro pořádání koncertů a letního festivalu Muzika pro 
Karolínku. 

 

Pracovní noci a úpravy prostor 

V roce 2016 na žádost Ulity Blansko zařídilo Město Blansko 
v prostorách klubovny výměnu dřevěných oken za plastová a 
výměnu prasklého radiátoru. 
V roce 2016 bylo možné díky získaným grantům provést několik 
úprav vnitřního prostoru čajovny, klubovny a souvisejících 
prostor. Rekonstrukcí prošly záchody, které se po delší dobu 
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nacházely v neutěšeném stavu. Na pánském záchodě byla vyměněna toaletní mísa s umyvadlem a baterií. 
Vyměněny byly také staré dveře. Dámský záchod prošel celkovou rekonstrukcí, byl osazen novými 
kachličkami a došlo k výměně záchodové mísy, umyvadla, baterií a dveří. Nově byla vymalována také 
chodba. Pro čajovnu byla zakoupena nová barová deska z masivu, čímž došlo k nahrazení předchozí 
provizorní desky. V prostoru pod oknem do chodby vznikly police pro deskové hry, protože dosavadní 
prostory byly již nedostatečné. Dále nakoupeny nové židle. Staré židle z čajovny byly přemístěny do 
klubovny, kde slouží pro klubové akce. Židle z klubovny dostaly nové čalounění, stejně jako součásti 
pohovky. Z vybavení byl pořízen parní čistič. 

Dobrovolnická čajovna 
Již 18 let je dobrovolnická čajovna nedílnou součástí klubu. 
Ulita Blansko se zaměřuje na práci s dětmi a mládeží, proto je 
i dobrovolná čajovna přizpůsobena této cílové skupině. 
Prostory čajovny i klubovny jsou striktně nekuřácké a na 
čajovně se nepodává alkohol. V roce 2016 došlo k inovaci 
čajového lístku, byly přidány nové zelené čaje v bio kvalitě, 
čajová směs a jeden bylinkový čaj. V čajovém lístku 
došlo také k výměně některých čajů za kvalitnější varianty. 
V čajovém lístku standardně nabízíme kvalitní zelené, černé, 
bílé čaje a oolongy. Zelené a černé čaje nabízíme také 
v ochucených variantách. Kromě toho jsou v nabídce také 
dvě speciality a pchu-ery. Kromě klasických čajů jsou prodávány také nečaje, které neobsahují čajové lístky. 
V tomto smyslu lze chápat bylinkové čaje, rooibos, honeybush a ovocné čaje. Některé bylinkové a ovocné 
čaje jsou vhodné také pro dětské návštěvníky. K čajům si lze objednat drobné občerstvení. Pro volné chvíle 
je čajovna vybavena velkým množstvím deskových her pro různé věkové kategorie. Čajovna je otevřená 
celý týden kromě pondělí od 17:30 do 22:00. Její provoz zajišťují dobrovolníci. Čajovna fungující tímto 
způsobem s takto rozsáhlou nabídkou různých druhů čajů a pochutin je v ČR jedinečná.  

Tabulka 3: Oblíbené čaje 

 Černé čaje 
Speciality 
Pchu-ery 

Oolongy Zelené čaje Bílé čaje Nečaje Bylinkové čaje Ovocné čaje 

1. Rize Velká masala Dong Ding Hříšný tanec Pai Mu Tan Maté IQ Zimní doušek Babiččina zahrada 

2. 
Darjeeling Malá masala Woolong Bai Scha Lu Schou mee Medový polibek Sluneční brána Malina v medu 

3. 
Horká 
hruška 

Pchu-er Alishan Touareg Snow Buds 
Rooibos 

Citrus-zázvor 
Máta Večerní pohoda 

 

Dětská čajovna 
Pro děti, jejich rodiče a pro rodiče na rodičovské dovolené je určena tzv. 
dětská čajovna. Dětská čajovna vznikla v roce v lednu v roce 2016. Cílem 
čajovny je prodloužení otvírací doby, které by lépe odpovídalo 
možnostem dětí a jejich rodičů, případně rodičů na rodičovské dovolené. 
O chod dětské čajovny se dobrovolně starají stávající maminky na 
rodičovské dovolené z řad čajmanů. Nabídka čajů je také přizpůsobena 
potřebám rodičů a dětí. Všichni návštěvníci mohou využít nejen velké 
množství deskových her, ale také hraček. Dětská čajovna se nekoná 
pravidelně. Pro dětskou čajovnu je vyhrazen čtvrtek. Otevírací doba je 
posunuta od 15:30 do 17:30. O otevírací době dětské čajovny se rodiče 
dozvědí z internetových, z facebookových stránek čajovny, nebo z měsíčního programu. 
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3.2 Externí akce 
Externí akce jsou akce pořádané mimo prostor klubovny a čajovny Ulity Blansko. V roce 2016 proběhlo 
celkem 8 akcí, které navštívilo celkem 1391 lidí. 

Tabulka 4: Externí akce a jejich návštěvnost 

Datum konání Akce Počet návštěvníků 
6.2.2016 4. reprezentační ples Ulity 180 

23.4.2016 Den Země v Krásensku 120 

15.5.2016 21. Městská kuličkiáda 25 

20.-21.5.2016 Venkovní čajovna - Bambifest 200 

29.6.-31.8.2016 Muzika pro Karolínku 562 

16.10.2016 Drakiáda 80 

23.10.2016 Šnečí stezka 53 

25.-26.11.2016 
Rajbas (soutěž Megbolondul, 
Workshopy Základy tejpování a 
Základy práce s GPS) 

171 (146+22+3) 

 

Florbal a letní teambuildingová akce 
Aktivita vznikla v roce 2005, kdy si jej vyzkoušeli účastníci cyklu Víkendovek, nadchli se pro ni a rozhodli 
se jej hrát pravidelně. Scházejí se během školního roku jednou týdně, jde o neformální skupinu 14 hráčů 
(členové i nečlenové Ulity) ve věku 15-40 let, hrají smíšená družstva.  

Od roku 2016 začala Ulita Blansko pořádat také víkendové teambuldingové akce. První touto akcí byla letní 
vodácká výprava na řeku Moravu. Cílem akce je stmelit tým pracující na Ulitě a zároveň přilákat odvážnou 
mládež, kterou zajímá dobrovolná činnost a nebojí se přiložit roku k dílu. Pro úspěch, předpokládáme 

pokračování této činnosti i v následujících letech.  

Reprezentační ples 
6. 2. 2016 byl uspořádán 4. reprezentační ples Ulity Blansko. 
Reprezentační ples uspořádali dobrovolníci z Ulity Blansko 
v Katolickém domě. Na plese hrála jazzová kapela s cimbálem 
Midnight Coffee Sesion. V průběhu večera byla pro návštěvníky 
připravena 2 vystoupení stepařek z Tap Dance studia Blansko a na 
půlnoc si dobrovolníci připravili vtipné vystoupení. V průběhu večera 

proběhla také hra o ceny. Hlavní cenou byl samostatný seskok s padákem. Ples navštívilo celkem 180 lidí. 
Na organizaci a zajišťování hladkého průběhu celé akce se podílelo ca 30 dobrovolníků.  

 

Den Země v Krásensku 
Akce pro děti i jejich rodiče, které proběhla 23. 4. 2016 v Krásensku na Drahanské vrchovině. V rámci akce 
byla uskutečněna tematicky zaměřená stezka pro děti, výtvarná soutěž, fotografická soutěž, společné 
posezení u ohně. Členové Ulity zajišťují jako dobrovolníci přípravu celé akce a stanoviště pro děti na stezce. 
Akce se zúčastnilo asi 150 zájemců. Z Ulity bylo na akci 7 dobrovolníků. 
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Městská kuličkiáda 
15. 5. 2016 proběhl 21. ročník Městské kuličkiády, kterou navštívilo 25 zájemců. Městská kuličkiáda se 

snaží o oživení tradiční dětské hry. Cílovou skupinou jsou především děti 
předškolního a školního věku. Pro vítěze 
soutěže v kuličkách byly připraveny ceny. 

Venkovní čajovna – Bambifest 
Ve dnech 20 – 21. 5. 2016 se Ulita Blansko 
účastnila Bambifestu. Jde o přehlídku 
volnočasových aktivit pro a kde děti mohou 
trávit své volné chvíle. Ulita Blansko 
vytvořila v provizorních venkovních 

podmínkách venkovní čajovnu, kde si děti i dospělí mohli dát čaj a zahrát vybrané deskové hry. Děti mohly 
plnit úkoly, které si pro ně dobrovolníci připravili – šlo především o čajové pexeso. 

 

Drakiáda 
16. 10. 2016 byla uspořádána Drakiáda. Jde o zábavný program pro děti i rodiče, 
jehož cílem je naučit děti tradičnímu pouštění draků. 21. ročník Drakiády 
navštívilo 80 zájemců. Pro vítězné majitele draků byly připraveny odměny. 

Šnečí stezka 
23. 10. 2016 proběhl 1. ročník Šnečí stezky, která je určena pro děti a rodiče. Stezku 
tvořilo několik stanovišť (na hřišti u Ulity a nedaleké ZŠ, v zámeckém parku), 
kde děti někdy i s pomocí rodičů plnily různé úkoly, převážně sportovního 
charakteru (hod na cíl, jízda na koloběžce, lanové překážky, jízda v kánoi aj.. V cíli si za odměnu mohli 
účastníci opéct špekáčky. Této akce pro rodiče s dětmi se zúčastnilo 53 zájemců. Účastníkům byly prostory 

čajovny a klubovny k dispozici po celou dobu soutěže.  

Festival Rajbas a šifrovací hra Megbolondul 
Ve dnech 25. – 26. 11. 2016 proběhl 18. ročník festivalu Rajbas, jehož 
součástí je také noční šifrovací hra Megbolondul. Hlavním pořadatelem 
festivalu, který probíhá na několika 
místech Blanska (kino, Dělnický dům, 
Ulita, přilehlé kopce i podzemí), je 
spřátelený spolek Horizont, Ulita Blansko 
se festivalu každoročně účastní jako 

spolupořadatel. Dobrovolníci Ulity Blansko zajišťují prodej vstupenek, 
provoz šatny, technickou výpomoc, případně sami v programu vystupují. 
V prostorách Ulity se konaly 2 prakticky zaměřené workshopy - Základy 
tejpování a Základy práce s GPS, kterých se zúčastnilo 25 lidí. Podtitulem Rajbasu je festival filmů, 
dobrodružství a setkávání, o čemž svědčí fakt, že se na něm sešlo všech 5 bývalých předsedů a současná 
předsedkyně spolku.  
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Muzika pro Karolínku 
V době 29. 6. – 31. 8. 2016 uspořádala Ulita Blansko ve spolupráci s Kulturním střediskem města Blanska 

a Muzeem Blanenska festival Muzika pro Karolínku. Jde 
o hudební festival, jehož cílem je představovat místní 
a regionální hudbu, podporovat mladé a začínající hudebníky 
a  rozšiřovat nabídku kulturního programu v průběhu letních 
prázdnin, a tím podporovat turistický ruch. V létě proběhlo 10 
koncertů, které byly převážně uspořádány na nádvoří 
blanenského zámku, který je sídlem Muzea Blanenska. Jeden 
koncert byl pro 
nepříznivé počasí 
přesunut do 
Dělnického domu 

Kulturního střediska města Blanska. Návštěvnost hudebního 
festivalu byla v roce 2016 průměrná i vzhledem k chladným 
večerům. Celkem festival navštívilo 442 posluchačů. Festival 
Muzika pro Karolínku je ojedinělý především tím, že organizaci a 
zajištění zázemí mají na starost pouze dobrovolníci bez nároku na 
honorář. 

 

Tabulka 5: Muzika pro Karolínku – rozpis skupin a návštěvnosti 

Datum konání Skupina Počet návštěvníků 
29.6.2016 Isara 51 
6.7.2016 Hop Trop 120 
13.7.2016 Tomáš Kočko & Orchestr 102 
20.7.2016 Kupodivu 42 
27.7.2016 Švédova trojka 21 
3.8.2016 Vojta Kiďák Tomáško 62 
10.8.2016 A.M. Úlet 24 
17.8.2016 Jarret 42 
24.8.2016 Arnošt Fraunberg - Na stojáka 25 
31.8.2016 Šnek a spol. 73 
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4. Opravy interiérů a novinky 

4.1 Opravy interiérů 
V roce 2016 proběhlo hned několik oprav, které zlepšily komfort návštěvníků klubovny a čajovny. 

Oprava sociálních zařízení 
Proběhla oprava sociálních zařízení, která již dlouho nevyhovovala 
požadavkům jak stávajících dobrovolných pracovníků Ulity, tak 
návštěvníkům. Na obou sociálních zařízeních došlo k výměně všech 
dveří. Na dámském záchodě pak došlo k celkové rekonstrukci včetně 
výměny dlažby a sanitární keramiky. Na obou sociálních zařízeních pak 
došlo k výměně nevyhovujících baterií a umyvadel. Drobná oprava 
proběhne na pánském záchodě ještě v roce 2017, kdy bude zrušen pisoár, 
který nahradí pákový kohout pro úklidové potřeby. 

Výměna barové desky 
V roce 2016 došlo k výměně barové desky. Původní již nepříliš vzhledná deska byla nahrazena novou 
deskou z bukového masivu. Jde o první opravu v rámci plánované rekonstrukce celého kuchyňského koutu, 
která proběhne v roce 2017. 

Zbudování nových úložných prostor 
V roce 2016 byly vybudovány nové úložné prostory v čajovně pod vnitřním oknem. Tyto prostory vznikly 
z potřeby získat více místa na uložení kupovaných deskových her. 

 

Vymalování chodby 
V roce 2016 byla také vymalována vstupní chodba, která byla již delší 
dobu nevzhledná, což mohlo nepříznivě působit na všechny návštěvníky 
čajovny a klubovny. 

Výměna oken 
Město Blansko, které je vlastníkem budovy, v níž Ulita sídlí, dokončilo výměnu oken v budově, konkrétně 
tří kusů v klubovně. Několik desítek let stará a netěsnící dřevěná byla nahrazena novými plastovými, což 
umožní významně snížit úniky tepla a s tím související náklady na energie.  
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4.2 Novinky 

Hry 
V roce 2016 přibylo do herního fondu Ulity Blansko celkem 12 nových 
her, které rozšířily stávající herní základnu. Byly dokoupeny především 
deskové a karetní hry (Tučňáci, Goblíci jedlíci, Mlsné myšky, Dao, 
Machi Koro s rozšířením, Port Royal s rozšířením, Dominion Temné 
časy, Boží zboží, Bang kostková hra, Doba kamenná, Samurai Spirit, 
1989, Oceanos). Dále byly rozšířeny také venkovní hry o hru Mölkky, 
oblíbenou původem vikingskou hru. 

Čajovna  
Ve druhé polovině roku 2016 došlo k několika změnám čajového lístku. Byly přidány nové čaje, zároveň 
zrušeny čaje, které se dlouhodobě nesetkávaly se zájmem u zákazníků, popřípadě došlo k jejich zrušení 
dodavatelem.  

Z černých čajů přibyla čajová směs s názvem Ruská karavana či Ruský 
čaj. Ze zelených byly přidány 3 čínské neochucené čaje v bio 
kvalitě Bai Sha Lu, Fu Yun Lu Cha a Da Bai Lu Cha. Klasická 
japonská třešeň byla zaměněna za kvalitnější japonský čaj s vůní 
sakury Sakuraba Kukicha, z Rooibosu přibyl ochucený 
Rooibos Rakytníkový keř a také přibyl jeden bylinkový čaj 
Bylinkové tajemství bez máty. Z čajové nabídky byly zrušeny 
Gunpowder, En Shi Yu Lu (Nefritová rosa), Gu Zhang Mao 
Jian a Che Thai Nguyen Dac Biet. 

Do čajovny byla pořízena filtrační konvice, která zvýši kvalitu připravovaných čajů. 

Akce  

Zcela novou akcí byla Šnečí stezka – sportovně laděný okruh pro děti a rodiče, která zaznamenala velký 
úspěch a bude pořádána i v dalším roce a letní teambuildingová akce, již také plánujeme opakovat 
(podrobněji viz. výše).  
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5.  Hospodaření spolku 
V roce 2016 bylo dosaženo celkového hospodářského výsledku 10 243,92 Kč ztráty (v roce 2015 výsledek 
24.477,48 Kč zisku). Hlavní činnost vykázala ztrátu -47 814,92 Kč (v roce 2015 ztráta 24 430,52 Kč). Zisk 
z hospodářské činnosti – provozu čajovny ve výši 37 571,00 Kč (v roce 2015 to bylo 48.908 Kč) pokryl 
78,57% celkové ztráty. 

Celkové příjmy: 

Celkové příjmy v roce 2016 byly 639 040,65 Kč (v roce 2015 ve výši 636 620,45 Kč). Z toho příjmy 
z hlavní činnosti byly 503 044,65 Kč (v roce 2015 ve výši 517 473,45 Kč), příjmy z vedlejší činnosti pak 
činily 135 996,00 Kč (v roce 2015 ve výši 119.147 Kč).  

Spolek získal dotace ze státní správy a místní samosprávy v celkové výši 311 965Kč, což tvořilo 48,82% 
všech příjmů (podrobněji viz oddíl c) účetní uzávěrka).  

Tradičně velkou část (20,61%) tvořily příjmy ze vstupného na pořádané akce (koncerty, besedy, dílny, ples 
apod.), příjmy z vedlejší hospodářské činnosti (provoz čajovny) tvořily 21,28%. Zbylé zdroje sice tvoří 
nedílnou součást příjmů, jsou ale minimální: členské příspěvky (1,46%), sponzorské dary a smlouvy 
o reklamě (SKS Blansko, Shean s.r.o, fyz.osoby– 4,85%), pronájem hudební a promítací techniky (2,21%) 
startovné na soutěžích (Kuličkiáda, Drakiáda, Šnečí stezka - 0,77%) a úroky, vratky (0,01% ) příjmů. 

 

Celkové výdaje:  

Celkové výdaje v roce 2016 činily 649 284,57 Kč  ( v roce 2015 ve výši 612.142,97 Kč). Výdaje na hlavní 
činnost byly 550 859,57 Kč (v roce 2015 celkem 541.903,97 Kč) , výdaje na provoz čajovny jako vedlejší 
činnosti byly 98 425,00 Kč (v roce 2015 ve výši 70.239,00 Kč) . 

Největší výdajovou položkou byly i letos ostatní osobní náklady, kam spadají honoráře účinkujícím 
(19,37%) a mzdy na DPP: technicko-hospodářský pracovník, projektová mananřerka a pedagogický 
pracovník v klubu Šnek (14,32%). 

V tomto roce se investovalo do nákupu materiálu (9,12%) a hmotného majetku (6,45%), především kvůli 
zajištění finanční spoluúčasti v realizovaných projektech. Nákup surovin a materiálu pro čajovnu tvořil 
15,16%, energie 10,73%, platby za tisk a propagaci 5,08% a úklid, opravy a údržba pak 4,84%. Další výdaje 
tvořila strava (4,44%), nájmy (3,59%), ceny do soutěží (2,64%), spoje (1,51%), Výdaje na cestovné, 
doprava, školení byly 0,37% a ostatní výdaje (poplatky OSA, bankovní poplatky) tvořily 2,37%.  
 

Podrobný rozpis příjmů a výdajů viz. oddíl c) Účetní uzávěrka.  
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a) Grafy celkových příjmů a výdajů 
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b) Stav finančních prostředků 

 

Stav finančních prostředků k 1. 1. 2016: 
v hotovosti na účtu 
4 653 Kč 65 295,19 Kč 

 

Stav finančních prostředků k 31. 12. 2016: 
v hotovosti 

na účtu 

43 557 Kč 16 147,27 Kč 

 
 

c) Účetní uzávěrka 

Tabulka č. 6.: Výkaz o příjmech a výdajích za zúčtovací období 1. 1. 2016 – 31. 12. 2016  

Hlavní činnost 
  příjmy výdaje 
Členské příspěvky 9 300,00 Kč   
Dotace - JmK 87 000,00 Kč   
Dotace - MŠMT 140 000,00 Kč   
Dotace - Město Blansko 84 965,00 Kč   
Pronájem techniky 14 100,00 Kč   
Smlouvy o reklamě, dary 31 000,00 Kč   
Startovné na soutěžích 4 910,00 Kč   
Úroky 59,65 Kč   
Vstupné  90 896,00 Kč   
Jiné (tržba ples, prodej) 40 814,00 Kč   
Cestovné, doprava, školení   2 432,00 Kč 
Energie   69 667,17 Kč 
Hmotný majetek (vybavení prostor)   41 855,00 Kč 
Honoráře účinkujícím   125 772,00 Kč 
Materiál (výtvarné potřeby, kancelářský, interiér, elektro,…)   59 230,40 Kč 
Mzda DPP (Technická pomoc, Klub Šnek)   93 000,00 Kč 
Nájmy (tělocvična, ubytování,…)   23 312,00 Kč 
Ostatní (OSA, bankovní poplatky, ověřování, ...)   15 399,00 Kč 
Soutěže   17 155,00 Kč 
Spoje   9 780,00 Kč 
Strava   28 857,00 Kč 
Tisk a propagace   32 969,00 Kč 
Úklid, opravy, údržba   31 431,00 Kč 
Příjmy celkem 503 044,65 Kč   
Výdaje celkem   550 859,57 Kč 
Hospodářský výsledek -47 814,92 Kč 
   

Hospodářská činnost 
  příjmy výdaje 
Tržby čajovny 135 996,00 Kč   
Nákup čajů, pochutin a materiálu   98 425,00 Kč 
Hospodářský výsledek 37 571,00 Kč 
   

Celkový hospodářský výsledek 
Celkové příjmy výdaje 
  639 040,65 Kč 649 284,57 Kč 
Celkový hospodářský výsledek  -10 243,92 Kč 
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6.  Projekty a dotace 
Rok 2016 byl z hlediska financí získaných prostřednictvím dotací velice úspěšný. Spolek realizoval celkem 
9 větších či menších projektů, které byly podpořeny celkovou částkou 311.965 Kč, což tvoří 48,57 % příjmů 
spolku (z hlavní činnosti). Finanční podporu poskytla jak místní samospráva – město Blansko (6 projektů ve 
výši 84.965 Kč), tak i krajská – Jihomoravský kraj (2 projekty podpořené celkem částkou 87.000 Kč) 
a  státní správa - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (1 projekt ve výši 140.000 Kč). Většina 
projektů měla zajištěno vícezdrojové financování, některé se částečně překrývaly, proto nelze uvádět pouhý 
celkový součet všech skutečných nákladů. Využity a řádně vyúčtovány byly všechny poskytnuté prostředky, 
finanční spoluúčast Ulity na nich byla ve výši 82.768,80 Kč. 

Tabulka č. 7.: Přehled realizovaných projektů a poskytnutých dotací v roce 2016 

Název projektu 
poskytovatel 
dotace 

přidělená 
dotace (v 
Kč) 

z toho 
Osobní 
náklady 
(v Kč) 

žádali 
jsme o 
(Kč) 

Úspěšnos
t žádosti 
(v %) 

skutečné 
náklady 
projektu 

20 let s Ulitou MŠMT 140 000 59 000   147900 94,66 314831,80 
Muzika pro Karolínku JMK 37 000 0    50000  74,00 111375,00 
Zázemí Ulity 2016 JMK 50 000 0   50000 100,00 107271,40 
Kuličkiáda a drakiáda 
2016 Město Blansko 2 800 0   2800 100,00 5145,00 
Literární a výtvarná 
soutěž 2016 Město Blansko 3 000 0   3000 100,00 5121,00 
Večery s Kotlíkem  Město Blansko 9 607 0   10800 88,95 14332,00 
Kluboviny  Město Blansko 7 206 0   28500 25,28 34757,00 
Muzika pro Karolínku Město Blansko 12 009 0   60000 20,02 111375,00 
Ulita - 20 let  Město Blansko 50 343 0   120000 41,95 342409,80 
CELKEM   311 965 59 000   473000 65,95   

 

Ulitě se podařilo uspět s projektem Klub a dobrovolnická čajovna u Nadace ČEZ v rámci akce Pomáhej 
pohybem, kdy zúčastnění jednotlivci z řad veřejnosti dostávali za svoje sportovní výkony body, které 
následně přidělovali konkrétním projektům. Cílovou částku 50.000 Kč se podařilo nasbírat během pouhých 
5 dnů. Finanční prostředky byly zaslány až počátkem roku 2017, nicméně částku lze čerpat na náklady 
vzniklé v období září 2016 - červen 2017. 
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7. Obrazová příloha 

7.1 Klubové akce 

Koncerty, výstavy, tvořivé dílny, literární a výtvarná soutěž 
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Literární a výtvarná soutěž, klub deskových her 

    

Úpravy prostor, pracovní noci a brigády 

      

7.2 Externí akce 

Reprezentační ples 

  
Kuličkiáda a Drakiáda, vodácký teambuilding 
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Šnečí stezka 

   

Bambifest 

       

    

Osobnost Jmk NNO, výroční sněm spolku 2016 
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Muzika pro Karolínku 

   

     

 

Festival Rajbas   

    

      


