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Slavonická renesanční
obecně prospěšná společnost

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014
KDO JSME
Slavonická renesanční, obecně prospěšná společnost (dále jen SR, o.p.s.) byla založena v roce
2006. Za hlavní cíl si stanovila obnovit a následně provozovat bývalý Německý spolkový dům ve
Slavonicích. SR, o.p.s. poskytuje služby stanovené Zakládací listinou organizace.

VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI ROKU 2014
VŠECHNY AKTIVITY ROKU 2014 SMĚŘOVALY K ZAVEDENÍ A ROZVOJI PROGRAMŮ
A SLUŽEB V NOVÉM ZÁZEMÍ SPOLKOVÉHO DOMU:


NÁVŠTĚVNICKÉ CENTRUM Graselových stezek zahájilo celoroční provoz, rozšířilo své
služby a sortiment nabídky zboží – především občerstvení,



v únoru proběhlo strategické plánování – dokončení práce z listopadu 2013,



od února 2014 nabízíme programy a služby v měsíčních přehledech, zavedli jsme
nové pravidelné osvětové programy – spotřebitelské poradny, minikurzy vaření,
ochutnávky,



v březnu jsme získali certifikaci Český systém kvality služeb,



v březnu jsme spustili nový web www.spolkovydum.slavonice.cz.



v dubnu jsme vytvořili záhonky - drobné PRVKY PŘÍRODNÍ ZAHRADY na dvoře a za
domem - zdroj potěšení, poučení a surovin pro malé občerstvení v domě.



v červenci 2014 byl Spolkový dům partnerem prvního SLAVONICEFESTU.



zahájili jsme spolupráci s institutem fotografie PHOTPOGENIA a firmou E.ON.



v říjnu se našim zaměstnancům Martině Vágnerové a Vojtovi Krejčovi narodil syn
Kvido,



v listopadu

2014

byl

Spolkový

dům

nominován

Českou

komorou

architektů

na mezinárodní cenu Mies Van Der Rohe 2015.
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Dále předkládáme výčet aktivit ROKU 2014 podle činností stanovených Zakládací listinou:
VZDĚLÁVÁNÍ
 ... Interpretace místního dědictví (IMD) - pokračovali jsme v nabídce služeb místních
průvodců na Graselových stezkách (pod supervizí L. Ptáčka) – stávající průvodkyně - J.
Marková, O. Žampová, M. Nevrklová a H. Langová a nový průvodce M. Ruman. Pokračovala
distribuce publikací vydaných v roce 2010: „Metodika místního průvodce“ a „Příklady dobré
praxe IMD“. Rozvíjeli jsme kontakty pro budoucí služby v oblasti IMD – především s VŠPJ
Jihlava – katedra cestovního ruchu. Hostili jsme zasedání Sdružení interpretace místního
dědictví ČR, spolupodíleli se na přípravě projektu IMD na celorepublikové úrovni. Naše
aktivity IMD se staly příkladem – spolupráce na projektu brenchmarking Bílé Karpaty.
 ... Hudební dílna – v červenci se konala první bubenická dílna Miloše Vacíka, která měla
zázemí ve Spolkové domě.
 ... Environmentální výchova, vzdělávání a osvěta (EVVO).
o Projekt „Znám, mám rád a pečuji o místo, kde žiji“ – stálá nabídka výukových
programů, prezentace nabídky programů v jihočeském regionu, na celorepublikových
veletrzích ekovýchovných programů, intenzivní spolupráce v rámci sítí (Pavučina,
KRASEC, atp.), budování partnerství pro nabídku programů ve Spolkovém domě.
V zázemí nového Spolkového domu jsme vyvinuli a nabídli NOVÉ vzdělávací
programy – historie 20. století, Zelené památky, Šetrné energie, kritické psaní a čtení.
V roce 2014 jsme obsloužili 983 žáků a studentů – ZŠ, SŠ, VŠ. Oproti roku 2013 7krát
více!
o V roce 2014 jsme spolupracovali s firmou NANO Energie – dodavatel zelené energie
do Spolkového domu, spolupráce na vývoji výukových programů. Spolupráce byla
koncem roku ukončena, dodavatele zelené energie NANO nahradil E.ON, s výhledem širší
spolupráce.
o ZELENÉ PAMÁTKY – propagace prostřednictvím stavby Spolkového domu, který vzbudil
velký ohlas – články v odborných časopisech, ocenění nominace Mies van der Rohe.
o Spolupráce v regionální síti KRASEC – jako řádní členové organizace, subdodávky do
projektů KRASCE – PR akce, vzdělávání, spoluúčast na přípravě projektů KRASEC.
o 4. ročník Fair Trade – společná snídaně, celoroční prodej zboží v Návštěvnickém
centru Graselových stezek.
o Zavedli jsme jarní a podzimní MINI farmářské trhy – prodej místních produktů

Farmářský MINI trh, říjen 2014
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ROZVOJ MĚSTA A REGIONU
 ... Spolupráce s Místní akční skupinou (MAS) Jemnicko o.p.s. – zázemí aktivit MAS –
vzdělávání pro mateřské školy regionu. Ze zdrojů MAS Jemnicko jsme získali dotaci na
vybavení pro venkovní aktivity Spolkového domu - stánky, lavice, stoly.
 ..Komunitní plánování města a regionu - SR, o.p.s. je členem pracovní skupiny města
Slavonice. Volby v roce 2014 plánování přerušily a další vedení odložilo …. J. Marková
udržuje kontakty v rámci pracovních skupin Komunitního plánování sociálních služeb (práce
pod hlavičkou OSPOD Dačice).
SLUŽBY PRO RODINY a děti, sociální rehabilitace
 Sociální rehabilitace – v roce 2014 poskytovala SR, o.p.s. servis veřejně prospěšných
prací (na základě smluvní spolupráce s Probační a mediační službou ČR - PMS ČR), pracovalo
pro nás 6 klientů.
 Dobročinné bazary – uspořádali jsme jako tradičně dva dobročinné bazary – jarní a
podzimní.
 Rodičovské centrum (RC) ZDROJ – v roce 2014 pokračovala nabídka zavedených
programů:
o pravidelné programy - 2x týdně „Výtvarky pro ručičky“
o odborné přednášky a kurzy pro rodiče,
o výlety pro děti a mládež,
o terénní asistence
o aktivizační programy.
 Volnočasový klub ZDROJ Slavonice
Program Volnočasového klubu (pro děti ze ZŠ) - zázemí pro bezpečné trávení volného času
se v novém zázemí SpolDomu konal 2 x týdně. Děti se nově zapojili i do role pořadatelů
a organizátorů akcí pro veřejnost – maškarní, diskotéky.
 Letní programy
na přelomu července a srpna 2014 se v režii RC konal třetím rokem Letní denní program pro
předškoláky a mladší děti. Celodenní programy po dobu 5 dní, jeden týden v červenci, druhý
v srpnu (v srpnu, ve spolupráci s Orgánem sociálně právní ochrany v Dačicích, program
dotovaný pro děti ze sociálně znevýhodněných skupin).
Všech programů pod hlavičkou SLUŽBY PRO RODINY se v roce 2014 účastnilo 1354 osob.

Maškarní bál Volnočasového klubu, únor 2014

Dobročinný bazar, říjen 2014
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ŠETRNÁ TURISTIKA
 Graselovy stezky – pokračování aktivit v rámci dlouhodobé udržitelnosti projektu GS 2008 2010. V důsledku kontroly MF ČR z roku 2012, nám byla vyměřena sankce, kterou jsme
v roce 2014 spláceli. S externími poradci řešíme možné odvolání a vrácení sankcí.
 Pokračování spolupráce na Graselových stezkách, udržujeme dobré vztahy a s obcemi
a městy – s partnery Graselových stezek (Nová Bystřice, Nové Syrovice, Vratěnín,
Český Rudolec a nově Cizkrajov). Před sezónou 2014 jsme vybavili region stezek
tiskovinami – letáky a informacemi o službách Návštěvnického centra, provedli jsme údržbu
značení stezek, aktualizaci webu, atp.
 V roce 2014 se Vodní pila Penikov, kterou provozuje SR, o.p.s. stala Národní kulturní
památkou, zintenzivnili jsme spolupráci s obcí český Rudolec na dalších projektech, které
by na tuto situaci reagovali – úprava parkovacích ploch, zvýšená propagace, atp.
 V roce 2014 proběhla 4. sezóna Návštěvnického centra Graselových stezek – probíhala
v celoročním režimu a pod vedením nové, odborné sily, což přineslo stabilizaci osvědčené
nabídky a zavedení nových služeb – občerstvení a zprostředkování ubytování.
Centrum navštívilo 6 788 osob (v předchozích sezónách NC fungovalo jen o prázdninách –
návštěvnost 2013 – cca 3500 osob).
 Služby místních průvodců – nabízeli jsme pravidelné prohlídky - Graselova milá –
prohlídka města, ukázka pořezu na vodní pile Penikov. Vycházka s průvodcem Slavonice –
Maříž byla v roce 2014 uzavřena - vzhledem ke kalamitě na stezce, kterou se nám
s majitelem pozemku nepodařilo odstranit.
 Naše zkušenosti s realizací projektů Interpretace místního dědictví se staly důvodem
k návštěvě - brenchmakrikng pro Informační středisko Bílá Karpaty – viz. VZDĚLÁVÁNÍ.
 Zaznamenali jsme opět nárůst návštěvníků na webu www.grasel.eu, i přes to, že stránky
nebyly komerčně propagovány (návštěvnost od roku 2011 / 5472 osob, 2012/ 6598 os.,
2013 (placená reklama)/ 11 494 osob, 2014 / 11 913 návštěvníků).
 Celoročně jsme pečovali o nové stromořadí na stezce Slavonice – Maříž, ze kterého
většina stromů zdárně roste. Do budoucna bude nezbytné se věnovat údržbě, další výsadbě
ve spolupráci s majitelem a nájemníkem pozemků.
 Elektromobilita – první kroky – spolupráce s Volbou pro Slavonicko na elektroralye Českou
Kanadou.

Elektroauta za Spolkovým domem, květen 2014

Nové vybavení NC
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KULTURNÍ SLUŽBY
Předpokládaný rozmach nabídky kulturních programů začal v novém zázemí
Spolkového domu
 Výstavy 2014 – Fotografie - Drobné perly české architektury, obrazy - Karel Schmidtmayer,
obrazy a sochy Miloš Vacík + Denis Anfilov. Fotografie - Magická krajina – studenti
Photogenia.
 Ve spolupráci s Photogenia a E.On jsme na podzim vydali z fotografií Magická krajina
benefiční kalendář.
 V červenci 2014, jsme se již tradičně podíleli jako spolupracující organizace na festivalu
Slavnosti Trojmezí 2013 (pořadatel SRS, o. s.),
 V roce 2014 jsme uspořádali i další kulturní akce – koncerty (komorní trio), divadla
(Besídka divadla Sklep), atp.
 V červnu se konal JAZZFEST Slavonice – přehlídka amatérských souborů
 V červenci byl Spolkový dům zázemím pro nový filmový a hudební festival SLAVONICEFEST.
Kulturní programy v roce 2014 navštívilo 851 osob (bez návštěvníků Slavonicefestu).

Vernisáž - Karel Schmidtmayer

JAZZFEST – přehlídka amatérských souborů

Dle zakládací listiny je obnova a provoz bývalého kina doplňková činnost, je to ale ekonomicky
největší kapitola činnosti SR, o. p. s.:
Spolkový dům Slavonice
časově i finančně nejnáročnější projekt SR o. p. s. V roce 2014 jsme ještě řešili poslední platby za
stavbu, zúřadování víceprací – obhajoba nákladů, nákup vybavení pro fungování domu a služeb.
V roce 2014 jsme v domě poskytovali zázemí místním i přespolním spolkům a organizacím.
Pravidelně se zde konala nedělní duchovní setkávání, cvičení pilátes, organizační schůzky, besedy a
promítání ve spolupráci se Slavonickou renesanční společností, o.s., Mařížský park, o.s., Volba pro
Slavonice, o.s., Přírodní zahrady, atp.
Pro jednotlivé akce využívaly zázemí Spolkového domu firmy, SLAVONICEFEST, Aktiv
autorizovaných inspektorů ČR, Nadace Partnerství, Klaes, atp. Pronájmy se staly významným
finančním přínosem.
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Firemní akce

Výstavba proutěných záhonů – duben 2014

servis SLAVONICEFESTu

Dvůr v létě 2014

Ve Spolkovém domě proběhlo i setkání rodáků, navázali jsme kontakty pro další spolupráci –
stálá expozice o historii domu, kniha o Spolkovém domě.
Celý rok 2014 jsme usilovně kultivovali okolí Spolkového domu – dvorek, a zadní zahrady –
prvky přírodních zahrad (proutěné záhonky, bylinkový záhon).
Spolkový dům se v únoru přiřadil do sady příkladů Míst architektonického vz(d)oru – ve
Fragnerově galerii proběhla výstava a byla vydaná kniha s podtitulem „Česká architektura mimo
centra 1990-2013“, v listopadu byl projekt rekonstrukce domu nominován na cenu Mies Van der
Rohe 2015.
Ve spolupráci s E.ON a PHOTOGENIA jsme ve prospěch Spolkového domu vydali v říjnu
benefiční kalendář na rok 2015.
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LIDÉ VE SPOLEČNOSTI v roce 2014
Od listopadu 2013, kdy bylo zahájeno křížové financování (financování mzdových
nákladů pilotního fungování nového domu 2014 – 2015) projektu Revitalizace Spolkového domu
ve Slavonicích, byla vytvořena zaměstnanecká místa, jejichž nastavení se osvědčilo. V průběhu
roku, po získání dalších dotací, odchodu na mateřskou a jednomu ukončenému pracovnímu
poměru, došlo k malým změnám.
Stabilně pracovali:
Olga Žampová – ředitelka, dále plní funkci manažerky programů Obnova domu, Zelených
památek, kultura, je místní průvodkyní po GS, lektorkou interpretace místního dědictví
a programů evvo.
Bc. Michal Ruman – manažer projektu vzdělávání, lektor evvo, asistent projektu Zelené
památky, je místním průvodcem GS,
Jiřina Marková – plní funkci asistentky v programu šetrné turistiky (Návštěvnické centrum GS),
je místní průvodkyní po GS a manažerka sociálních projektů (rodičovské centrum a volnočasový
klub),
Ing. Martina Vágnerová do srpna 2014 (odchod na mateřskou), roli převzala Klára Vykypělová –
evvo poradenství, finanční manažerka, plní funkci asistentky Návštěvnického centra GS.
Nikola Kandrnošková (do srpna 2014), – manažerka služeb Šetrné turistiky, Návštěvnického
centra.
Tereza Langová (červen – prosinec 2014) – asistentka Návštěvnického centra – občerstvení
Vojtěch Krejča – technický asistent
Monika Šatavová – manažerka evvo vzdělávání, spolupracuje na finančním řízení SR, o.p.s.
Roman Steffl – asistent Návštěvnického centra, technický pracovník – audio
Naděžda Horáková - úklid
Externisté, spolupracovníci:
Štěpán Valouch, Jiří Opočenský – architekti a projektanti přestavby domu
Jiří Ondráček – technický dozor investora
Martin Podzimek, Radek Kříž, Martin Urbánek, Michal Rys a další z firmy PODZIMEK - stavba
Stanislav Kutáček – vedoucí strategického plánování
Ladislav Ptáček – konzultant a školitel místních průvodců, metodik IMD
Miroslava Nevrklová, Hana Langová - místní průvodkyně
Petra Burghardová, Irena Nevrklová – asistentky Rodičovského centra ZDROJ
Správní rada organizace pracovala v roce 2014 ve složení: Miroslav Burghard (předseda), Hana
Langová, Milan Kolář, Hana Ripková, Martin Svoboda, Pavel Babka (zástupce SRS, o.s.).
Dozorčí rada organizace pracovala v roce 2014 ve složení: Martina Havlíčková (předsedkyně),
Zuzana Wolfová, Jiří Pšenčík.
V roce 2014 byly vytvořeny nové webové stránky www.spolkovydum.slavonice.cz
Spavovali jsme weby programů www.zelenepamatky.cz a www.grasel.eu.
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