Šetrná turistika
Graselovy stezky (GS)

Doprovodné kulturní programy:

• Pokračování spolupráce s partnery projektu (Nová Bystřice, Nové Syrovice, Vratěnín,
Český Rudolec a nově Cizkrajov). Před sezónou údržba stezek, značení, propagace.
• Provoz národní technické památky Vodní pila Penikov, kterou má v pronájmu SR, o.p.s. od obce
Český Rudolec - pravidelné prohlídky s ukázkou pořezu (V.-VI., IX. - prohlídky 1x týdně,
o prázdninách 3x týdně), údržba pily a okolí dle nájemní smlouvy.

• Šest výstav
SVÁR ERÁR - Roman Ťalský obrazy a objekty,
Lidie Šloufová malby a tapiserie,
Komora českých architektů – Česká cena architektury 2016,
2017,
STUDENTI AVU – Molín + Šemberová + Dušek - studentské práce,
OSTROVNÍ DOMY – energeticky samostatné domy
budoucnosti,
Martin Ceplecha sochy, kresby.

Návštěvnické centrum ve Spolkovém domě
• 7. sezóna Návštěvnického centra – celoroční provoz, další rozvoj a zkvalitnění nabídky –
dárkové zboží a suvenýry – v roce 2017 jsme přidali další vlastní dárkové výrobky –
tkané koberce (hadráky), náramky, nabízeli jsme i řemeslné výrobky místních tvůrců.
NC navštívilo cca 9 500 osob.
• Služby místních průvodců – zavedená nabídka služeb místních průvodců - O. Žampová,
M. Nevrklová - Graselovy milé - prohlídky na objednávku,
H. Langová – pravidelné prohlídky na Vodní pile Penikov.
• Občerstvení v Návštěvnickém centru: žádané služby kavárny, prodej místních produktů –
sýry, med, atp. Catering na akcích Spolkového domu, pro potřeby našich spolupracovníků,
nájemců a hostů.
• Ubytování Apartmány u Floriana - servis hostům, provoz zařízení.
• Půjčovna elektrokol a elektroskůtrú – „E-mobilita Česká Kanada“– spolupráce s EO.N,
Panský Dvůr Telč. Společná propagace nabídky – videošot, ukázkové jízdy, atp.
•E
 lektromobilita – dobíjecí stanice za Spolkovým domem je zařazena do aplikace evmapy.cz zvýšený počet dobíjejících se aut.

• FESTIVALY ve Spolkovém domě –
v červenci XIX. ročník SLAVNOSTI TROJMEZÍ
(hlavní pořadatel SRS, z.s.),
v srpnu IV. SLAVONICE FEST (hlavní pořadatel T.H.A., s.r.o.)
•V
 roce 2017 jsme uspořádali i další kulturní akce –
koncerty klasické hudby – Jitka Čechová a Jan Páleníček,
Kvarteto Martinů, a novoroční jazzový koncert.
Dny architektury 2017
Kulturní programy navštívilo zhruba 5000 osob.

Rozvojové programy a služby

Slavonice fest ve Spolkovém domě

• Spolupráce s Místní akční skupinou (MAS) Jemnicko o.p.s. –
aktualizace plánu rozvoje území, aktivní účast v hodnotící komisi.
• Komunitní plánování rozvoje města a regionu - SR, o.p.s. je členem pracovní skupiny Strategického
plánování Slavonice.
• V roce 2017 jsme se účastnili plánování MAP vzdělávání na území správního obvodu Dačicko.
• Destinační management Čeká Kanada – zahájení spolupráce s novým subjektem v oblasti turistiky.
• Služba sociální rehabilitace – v roce 2017 poskytovala SR, o.p.s. servis veřejně prospěšných prací
(na základě smluvní spolupráce s Probační a mediační službou ČR - PMS ČR).
Pracovali pro nás 2 klienti – výpomoc s údržbou, zpracování dřeva na topení, podle potřeb SR, o.p.s.

 Spolkový dům žije!
V roce 2017 ve Spolkovém domě pokračovaly zavedené programy a služby - kostru tvoří pravidelně
se opakující nabídka: Rodičovské centrum – každé úterý, Volnočasový klub – každou středu,
cvičení pilates a od podzimu 2017 nově i tančírna – každý čtvrtek,
v neděli dopoledne pravidelně duchovní setkání Apoštolské církve.
Na podzim a v zimě, každý poslední pátek v měsíci jsme ve spolupráci se SRS pořádali
cestovatelské besedy. Otevírací doba Spolkového domu se zavedla: o prázdninách denně
10— 18 hodin, v průběhu roku úterý až pátek 10—16 hodin.
Služby i zpřístupnění Spolkového domu je samozřejmé i na objednávku mimo otevírací dobu.
I v roce 2017 využívaly Spolkový dům místní i přespolní spolky a organizace Slavonická renesanční společnost, z.s, Mařížský park, o.s., Volba pro Slavonice, o.s.,
Nadace Partnerství, Hlasohled, z.s., stacionář Zvoneček Dačice, Apoštolská církev.
Pro jednotlivé akce využívaly zázemí domu firmy a další skupiny.
V roce 2017 pokračovalo vyjednávání se samosprávou Města Slavonice o dlouhodobé podpoře
služeb a programů Spolkového domu. S Městem Slavonice spolupracujeme na revitalizaci potoka
a dalších zelených projektech - iniciativa Zelené Slavonice.
Město využívá prostory Spolkového domu pro své reprezentační akce.

Lidé ve společnosti v roce 2017
Zaměstnanci:
Olga Žampová
– ředitelka, lektorka, manažerka projektů.
Žaneta Suchanová – asistentka projektů
Zuzana Krajčovičová – asistentka projektů
Eva Brabcová, Zdeňka Ležáková – úklid
Externisté:
Jiřina Marková – vedoucí Volnočasového klubu
Vilma Oherová – personalistika, účetnictví
Vojtěch Krejča – technický pracovník
Roman Steffl – technický pracovník
Antonie Žampová, Vojtěch Trčka – spolupráce
na projektech

a další:
Miroslava Nevrklová, Hana Langová
- místní průvodkyně
Martina Vágnerová – pomocnice RC
Ladislav Ptáček
– konzultant a školitel místních průvodců, metodik IMD
Jaroslav Najbert – ÚSTR
– konzultace stálé expozice Kde domov můj.
Správní rada v roce 2017:
Miroslav Burghard (předseda), Hana Langová, Milan
Kolář, Hana Ripková, Martin Svoboda, Pavel Babka.
Dozorčí rada:
Monika Šatavová (předsedkyně), Jitka Mervicová,
Jiří Pšenčík.

obecně prospěšná společnost

VÝROČNÍ ZPRÁVA /

Webové stránky organizace WWW.SPOLKOVYDUM.SLAVONICE.CZ, weby programů WWW. ZELENEPAMATKY. CZ
a WWW. GRASEL.EU. Důležitým komunikačním kanálem je FCB
PODĚKOVÁNÍ ZA SPOLUPRÁCI
Poděkování patří členům správní a dozorčí rady, pracovníkům SR, o.p.s. a jejich rodinám,
dále spolupracovníkům jednotlivých projektů a programů a všem mnohým dalším.
Děkujeme za zájem, podporu a povzbuzování.
Spolupracující organizace: EO.N, PODZIMEK a synové, Antikomplex, Ústav pro studimu totalitních režimů,
hotel Arkáda, design hotel Besídka, THA s.r.o., občanské sdružení KRASEC, Rada dětí a mládeže Jihočeského
Kraje, Síť mateřských center ČR, MAS Jemnicko o. p. s., Město Slavonice, Centre for the future Slavonice,
Volba pro Slavonice, Mařížský park, z.s., SRS z. s., SIMID ČR, KRASEC o.s., Zámecký pivovar Český Rudolec,
Panský Dvůr Telč, cyklosport „U Čápa“, Bistro 8, Jonáš Krejčí.
Partneři projektu Graselovy stezky – města a obce - Český Rudolec, Nové Syrovice, Nová Bystřice, Vratěnín,
Cizkrajov.
Finanční služby: Waldviertler Sparkasse a. s. Dačice, Česká Spořitelna, a.s.
Velkou pomoc, bez které bychom se neobešli, poskytli nejmenovaní věřitelé a dárci.
VŠEM DĚKUJEME!
Výroční zprávu sestavila SR, o.p.s., v červnu 2018 ji schválila Správní rada.

SLAVONICKÁ
RENESANČNÍ

2017

KDO JSME
Slavonická renesanční, obecně prospěšná společnost
byla založena v roce 2006.
Za hlavní cíl si stanovila obnovit a následně provozovat
bývalý Německý, dnes SPOLKOVÝ DŮM SLAVONICE.

VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI ROKU 2017
•N
 a jaře 2017 byla dokončena rekonstrukce sálu, dovybavení akustickými závěsy
•V
 roce 2017 jsme ke stálé expozici „Čtyři příběhy / čtyři osudy, aneb Kde domov můj
/ Wo ist main Heim…?“, vyvinuli a odučili první výukové programy historie 20. století
•R
 ok 2017 byl rokem velkého rozvoje služeb elektromobility: ukázkové jízdy,
půjčovna elektrokol a elektroskůtrů, na podzim se ve Spolkové domě konalo setkání
jihočeských a jihomoravských e-půjčoven.
•N
 a podzim 2017 se ve Spolkovém domě začalo pravidelně konat zájmové vzdělávání
– tančírna pro dospělé

Dále předkládáme výčet aktivit SR, o.p.s. podle činností stanovených Zakládací listinou.

Vzdělávání
VÝUKOVÉ PROGRAMY PRO ŽÁKY A STUDENTY:
• Stálá nabídka výukových programů „Znám, mám rád a pečuji o místo, kde žiji“ –
výuka ve Spolkovém domě, v terénu (základní a střední školy regionu – Dačice, J. Hradec, Kunžak,
Jemnice + školy v přírodě),
• V roce 2017 vývoj a nabídka nových vzdělávacích programů historie 20.stol.
– ke stálé expozici „Kde domov můj“
• Interpretace místního dědictví (IMD)- distribuce publikací „Metodika místního průvodce“
a „Příklady dobré praxe IMD“ (vydáno v roce 2010).
V roce 2017 se výukových programů účastnilo cca 500 žáků a studentů.

OSVĚTOVÉ PROGRAMY, SLUŽBY PRO RODINY, ZÁJMOVÉ SKUPINY
A VEŘEJNOST:
Pravidelné programy:
• Rodičovské centrum - programy a dílny – 1x týdně – posilování rodičovských kompetencí,
prorodinná péče, průměrná návštěvnost 3 rodiny týdně, opakované návštěvy cca 250.
• Volnočasový klub - programy a dílny, zájmové vzdělávání – pravidelně 1 x týdně tematicky podle obyčejů a ročních období (Masopust, topení Morany, Velikonoce, Svatojánská
noc, Mikulášská nadílka, atp.), podle volby dětí - hudba, tanec, nová média.
Průměrná návštěvnost 6 dětí, opakované návštěvy cca 250.
• Cvičení a nově tančírna – pravidelně 1x týdně se ve Spolkovém domě cvičí a tančí –
organizátor této aktivity je Volba pro Slavonicko, opakované návštěvy 200.
• Programy k národním, světovým tématům – Den Země, Den Fair Trade, Dny otevřených ateliérů,
Den architektury, Týden šetrné mobility, Týden udržitelnosti – prohlídky, přednášky, dílny, atp. –
v roce 2017 se zúčastnilo 320 osob.
• Přednášky a besedy pro širokou veřejnost – cestovatelské vyprávění
(5 setkání na podzim a v zimě ve spolupráci se SRS, z.s.) – návštěvnost převážně místních
obyvatel, opakované návštěvy 150 osob.
Vánoční dílna

Nepravidelné programy:
• Snižování energetické náročnosti památkově cenných budov - ZELENÉ PAMÁTKY –
na příkladu Spolkového domu - exkurze, prohlídky.
• Workshopy, tvůrčí dílny - kavárna s vyšíváním - komunitní ruční práce se Zuzanou Krajčovičovou,
jarní týdenní dílna - rakouští výtvarníci a tvůrci, bubenická dílna Miloše Vacíka, letní dílna Hlasohled.
Návštěvnost 250 osob za rok 2017.
Publikační činnost:
• Webové a fcb stránky - průběžná aktualizace webu spolkovydum.slavonice.cz,
programových webů zelenepamatky.cz a grasel.eu, aktualizace fcb.
• Distribuce vlastních publikací – průvodce Graselovy stezky, Spolkový dům,
Dobré příklady interpretace místního dědictví, Hledačky.
Spolupráce:
• V jihočeské síti KRASEC – jako řádní členové organizace - konzultace evvo výukových programů,
subdodávky do projektů KRASCE – PR akce, vzdělávání, spoluúčast na přípravě projektů KRASEC.
• V rámci celorepublikových a mezinárodních sítí - Ekoenergoklaster – česko-rakouské sdružení,
Síť mateřských center ČR, RADAMBUK – Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje, atp. - budování
partnerství pro nabídku a propagaci programů a služeb ve Spolkovém domě.
• SR o.p.s je aktivním členem Sdružení interpretace místního dědictví ČR.
• S novými partnery – na projektu stálé expozice a vzdělávání na téma historie 20. století Ústav pro studium totalitních režimů, Post Bellum – Paměť národa, Antikomplex.
• S novými partnery – pokračování projektu zelené památky - sdružení PROpamátky, CBA Architekti.
• S novými partnery v oblasti architektury a designu – na zavedení nabídky časopisů, knih, výstav,
programů ve Spolkovém domě – časopisy Material Times, INTRO, Komora českých architektů,
osobnosti těchto oborů.
• Spolupráce s Vysokou školou polytechnickou v Jihlavě - na základě Smlouvy o spolupráci vede
SR, o.p.s. výuku IMD jako nepovinný předmět na katedře cestovního ruchu.

Výukové programy interpretace
„Kde domov můj“

2017

environmentální výchova, vzdělávání a osvěta (evvo)

