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Slavonická renesanční
obecně prospěšná společnost

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2018
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 2018


V roce 2018 jsme pracovali především na ČESKO – RAKOUSKÉ PROJEKTY PŘESHRANIČNÍ
SPOLUPRÁCE: Elektromobilita v Čeké Kanadě, Ateliéry, dílny, tvůrci na hranicích, hudební filmový festival Ohne Grenze.



Na jaře 2018 jsme ve Spolkovém domě začali pořádat nové, pravidelné zájmové vzdělávání
mládeže – dílny STREET DANCE. Tanečníci byli nadšení a uspěli i na soutěžích.



Vyvinuli a nabízeli jsme další výukové programy zaměřené na historii - k výročí
„osmičkového roku“ - události v letech 1918, 1938, 1948, 1968, zde v pohraničí.



V roce 2018 jsme zavedli službu potravinové pomoci – POTRAVINOVÁ BANKA



V roce 2018 ve spolupráci s Klubem českých turistů
TURISTICKÝCH NÁLEPEK A ZNÁMEK Graselovy stezky.

jsme

vydali

výroční

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

1. Vzdělávání - environmentální výchova, vzdělávání a osvěta (evvo )
Výukové programy pro žáky a studenty:

 .. V nabídce

jsme v roce 2018 měli 7 výukových programů - stálá nabídka pod hlavičkou „Znám, mám rád a
pečuji o místo, kde žiji“ – výuka ve Spolkovém domě, v terénu – Slavonice, Český Rudolec, Bolíkov. Klienti
základní a střední školy z regionu – Dačice, J. Hradec, Kunžak, Jemnice a školy v přírodě,

 .. V roce

„českých osmiček“ jsme vyvinuli a nabídli nový výukový programy – Kde domov můj ? Wo ist mein
Haim? - první republika, Mnichov, železná opona, – místně zakotvené učení, velké dějiny v rodinných příbězích
česko – rakouského pohraničí,

 .. Interpretace

místního dědictví (IMD) - distribuce publikací „Metodika místního průvodce“ a „Příklady dobré
praxe IMD“ (vydáno v roce 2010). Na katedře cestovního ruchu Vysoké školy polytechnické v Jihlavě (VŠPJ), se
kterou máme podepsanou Smlouvu o spolupráci (od r. 2016) je IMD vedena jako volitelný předmět.

 .. Energetika

- workshopy – v roce 2018 jsme se v rámci projektu elektromobility uspořádali 2 mezinárodní emobilní workshopy pro žáky místních škol.
V roce 2018 jsme obsloužili 612 žáků a studentů.

Ekologická výchova u Dolního Bolíkova

Železná opona – historie místa Spolkový dům

Osvětové programy a služby pro rodiny, zájmové skupiny a veřejnost:
Pravidelné programy:
 .... Rodičovské centrum - 1x týdně – programy pro posilování rodičovských kompetencí, prorodinné péče, pohody a
radosti rodičů a dětí, opakovaná návštěvnost cca 20 rodičů a dětí 0 – 6let.
 ... Volnočasový klub - programy a dílny, zájmové vzdělávání – pravidelně 1 x týdně - tematicky podle obyčejů a
ročních období (Masopust – výroba masek, malování vajec – Velikonoce, Svatojánská noc, Mikulášská, Den
dětí, atp.), zájmové vzdělávání podle volby dětí – hudba, tanec, video, fotografie, atp. opakované návštěvy
cca 8 dětí, ve věku 6 – 16 let.
 ... NOVĚ zájmové vzdělávání mládeže – street dance, hip hop taneční dílny – pravidelně min. 1x týdně –
opakované návštěvy 12 dětí a studentů, ve věku 14 – 21 let.
 ... Cvičení a tančírna – pravidelně 1x týdně se ve Spolkovém domě cvičí a tančí – organizátor této aktivity je Volba
pro Slavonicko, z.s. - opakované návštěvy cca 15 osob.
Celková návštěvnost pravidelných programů, opakované návštěvy cca 55 osob týdně.
Příležitostné akce:
 .... Exkurze, prohlídky - Snižování energetické náročnosti památkově cenných budov - ZELENÉ PAMÁTKY – na
příkladu Spolkového domu.
 .... Workshopy, tvůrčí dílny – výtvarné dílny Zuzany Krajčovičové, jarní dílny – rakouští výtvarníci a tvůrci – duben,
4. bubenická dílna Miloše Vacíka - v červenci a řemeslné dílny ke Dni otevřených ateliérů.
 .... V roce 2018 se díky česko – rakouskému projektu Dílny, ateliéry na hranicích konalo v říjnu mezinárodní Textilní
sympozium.
 .... Přednášky a besedy pro širokou veřejnost – cestovatelské besedy ve spolupráci se SRS, z.s. seminář pro rodiče
– Emoce a děti,
 .... Programy k národním, světovým dnům – Den Země, Den Fair Trade, Dny otevřených ateliérů, Den architektury,
Týden šetrné mobility, Týden udržitelnosti – testovací jízdy elektromobility, přednášky, prohlídky, atp.
Návštěvnost cca 650 osob za rok.

2

Slavonická renesanční, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2018

Zájmové vzdělávání mládeže - Street Dance – účast na soutěži Žďár n. Sázavou

Fare Trade společná snídaně a bleší trh
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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, Průvodce Slavonice, Spolkový dům, Dobré příklady
interpretace místního dědictví, Hledačky.
Spolupracujeme:




Jsme členy jihočeské sítě KRASEC – sdílíme evvo programy, pracujeme na společných projektech,



Spolupráce s partnery – Post Bellum – Paměť národa, Antikomplex, ÚSTR na projektech vzdělávání historie 20.
století, na pokračování projektu Zelené památky 2017 – 2020 – s PROPAMÁTKY, CBA Architekti a s dalšími
partnery z ČR i zahraničí v oblasti vzdělávání, architektury, designu, elektromobility, atp.

jsme členy dalších celorepublikových i mezinárodních vzdělávacích organizací a sítí - Ekoenergoklaster – českorakouské sdružení, Síť mateřských center ČR, RADAMBUK – Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje, Sdružení
interpretace místního dědictví ČR.
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2. Šetrná turistika
Graselovy stezky (GS)

Pokračování spolupráce s partnery projektu (Nová Bystřice, Nové Syrovice, Vratěnín, Český Rudolec a nově
Cizkrajov). Před sezónou údržba značení stezek. Propagace – články, reportáže, atp. V roce 2018 jsme
spolupracovali s Klubem českých turistů na vydání výroční sady turistických známek a nálepek Graselovy stezky.

Provoz národní technické památku Vodní pila Penikov, kterou má v pronájmu SR, o.p.s. od obce Český Rudolec,
v roce 2018 jsme prováděli drobnou údržbu, pokračovala jednání s obcí – majitelem pily o úpravě vztahů
s ohledem k plánovaným větším opravám, úprava nájemní smlouvy.
Návštěvnost pily cca 320 osob.
Návštěvnické centrum Graselových stezek

8 sezóna Návštěvnického centra – celoroční provoz, další rozvoj a zkvalitnění nabídky – k dárkovému zboží a
suvenýrům jsme přidali knihy a časopisy o designu, architektuře, atp. – návštěvnost NC cca 4000 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.

NC v roce 2018 provozovalo ubytování Apartmány u Floriana – servis hostům, úklid zařízení.

půjčovna elektrokol – již 4 rokem pod hlavičkou „E-mobilita Česká Kanada“– spolupráce s Panským dvorem Telč,
v roce 2018 spolupráce s rakouským Zukunftsraum Thayaland - ukázkové jízdy, propagační akce, atp.

Elektromobilita – dobíjecí stanice za Spolkovým domem v aplikaci evmapy.cz., využívána je celoročně.

Půjčovna elektrokol

Speciální edice turistických známek Graselovy stezky
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Doprovodné kulturní programy:

5 výstav – JAN ŠTOSS obrazy / sváteční maličkosti - duben, 10let architektonického ateliéru OV-A – červen,
Komora českých architektů – Čeká cena architektury 2018 - srpen, KAREL SCHMIDTMAYER obrazy /Na
rozloučenou - srpen, prezentace prací Textilního sympozia - říjen.




FESTIVALY ve Spolkovém domě – v červenci Slavnosti Trojmezí – SR, o.p.s. jako spolupracující organizace pořadatel SRS, z.s.), v srpnu spolupráce na 5. SLAVONICEFESTU (pořadatel THA) – v roce 2018 samostatný
česko – rakouský kulturní pod-program Ohne Grenzen 2018.
V roce 2018 jsme uspořádali i další kulturní akce – pozdně novoroční koncert CARIBE – únor, Masopustní street
dance párty, vánoční divadla pro děti.
Doprovodné programy navštívilo cca 250 osob + návštěvnost na festivalech cca 5000 osob.

Slavonicefest Ohne Grenzen 2018

3. Rozvojové programy a služby
 ... Členství v Místní akční skupině (MAS) Jemnicko o.p.s. – spolupracujeme na aktualizaci plánu rozvoje území, jako
členové komise hodnotíme žádosti.
 ... Členství v pracovní skupině Strategického plánování Slavonice - komunitní plánování rozvoje města.
 ... Členství v pracovní skupině MAP (Místní akční plán) vzdělávání na území správního obvodu Dačicko.
 ... Členství v pracovní skupině Komunitní plánování sociálních služeb Dačicko.
 ... Služba sociální rehabilitace – v roce 2018 servis veřejně prospěšných prací (na základě smluvní spolupráce s
Probační a mediační službou ČR - PMS ČR), pro 3 klienty – organizace jejich práce - výpomoc s údržbou,
zpracování dřeva na topení, úklid Graselových stezek, a další podle potřeb SR, o.p.s.
 ... Od roku 2016 nabízíme ve Spolkovém domě coworking - sdílené zázemí kanceláří. Využívají ho rodiče na
mateřské dovolené a další spolupracovníci
 ... NOVÉ - v roce 2018 jsme zavedli službu potravinové pomoci – ve spolupráci s Potravinovou bankou Jihočeského
kraje a Městem Slavonice – 2* měsíčně dovoz a distribuce potravin osobám v nouzi.
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Spolkový dům žije!
Žije především pravidelnými programy, které tvoří celoroční kostru, pravidelně se opakující nabídku: Rodičovské
centrum – každé úterý, Volnočasový klub – každou středu, Tančírna a cvičení – každý čtvrtek, NOVĚ zájmové vzdělávání
- Street Dance každé úterý a 2x měsíčně služba potravinové pomoci.
I v roce 2018 využívaly opakovaně Spolkový dům místní i přespolní spolky a organizace - Slavonická renesanční
společnost, z.s., Mařížský park, z.s., Volba pro Slavonice, z.s., Dům dětí a mládeže Jemnice. Pro jednotlivé akce využívali
v roce 2018 zázemí domu firmy, školy a další skupiny - Fulbright Commision, Housing First, Nadace Partnerství,
Hlasohled, z.s., ČVUT, Ateliér 69, Photogenia, atp.
Otevírací doba Spolkového domu: červenec - srpen denně 10 – 18 hodin, v průběhu roku úterý až pátek 10 – 16
hodin. Služby i zpřístupnění Spolkového domu je samozřejmě možné i na objednávku mimo otevírací dobu.
LIDÉ VE SPOLEČNOSTI v roce 2018
Zaměstnanci:
Olga Žampová – ředitelka, lektorka, manažerka projektů.
Martina Vágnerová – finanční manažerka
Jiřina Marková – lektorka Volnočasového klubu, odborná manažerka služby potravinové pomoci
Ludmila Bártů – úklid, spolupráce na zajištění služeb Spolkového domu.
Veronika Trenčínová, Marcela Rehardtová, Antonie Žampová, Zuzana Krajčovičová, Rebeka Horáková – spolupráce na
projektech, zajištění služeb Spolkového domu
Externisté:
Vilma Oherová – personalistika, účetnictví
Vojtěch Krejča – technický pracovník
Roman Steffl – technický pracovník
Miroslava Nevrklová, Hana Langová - místní průvodkyně
Ladislav Ptáček – konzultant a školitel místních průvodců, metodik IMD
Zuzana Ouhrabková - PostBellum – konzultace výukových programů historie
Milan Souček, Rainer Miksche, Petr Vermouzek, Jan Křižka – lektoři seminářů a workshopů projektu elektromobilita
Správní rada organizace pracovala v roce 2018 ve složení: Miroslav Burghard (předseda), Hana Langová, Milan Kolář,
Hana Ripková, Martin Svoboda, Pavel Babka.
Dozorčí rada organizace pracovala v roce 2018 ve složení: Monika Šatavová (předsedkyně), Jitka Mervicová, Jiří
Pšenčík.
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, spolupracovníkům
jednotlivých projektů, programů a služeb, návštěvníkům, hostům, dobrovolníkům.
Děkujeme za zájem, podporu a povzbuzování. Velkou pomoc, bez které bychom se neobešli, poskytli nejmenovaní
věřitelé a dárci. Všem děkujeme!
Výroční zprávu sestavila SR, o.p.s., v červnu 2019 ji schválila Správní rada.

……………………………………………
Miroslav Burghard (předseda Správní rady)

Slavonice 28. 6. 2019

Nedílnou součástí Výroční zprávy Slavonické renesanční, o.p.s. 2018 je příloha:
Hospodaření 2018 - Finanční zpráva, Rozvaha a Výsledovka.
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Archiv programu SPOLKOVÝ DŮM 2018
26. leden pátek - tentokrát NEcestovatelská beseda – setkání seniorů
31. leden středa - Kde domov můj / Wo ist mein Heim ? – komentovaná prohlídka expozice,
prezentace výukových programů
2. únor pátek - Salsa víkend – taneční dílna
3. únor sobota - Koncert latino – skupina CARIBE
17. únor sobota - Uliční masopustní veselice – street dance párty Volnočasového klubu
23. únor pátek - Cestovatelská beseda – Na dálný východ, na ryby
24. – 28. březen - Výtvarné dílny Eckharda Maloty
1. duben neděle - Jan Stoss / sváteční maličkosti – vernisáž výstavy
20. duben pátek – zahajovací konference Elektromobilita Česká Kanada
27. duben pátek - Cestovatelská beseda – Jindřichohradecká úzkokolejka
12. květen sobota - Férová snídaně, taneční představení a blešák – 3 v jednom!
28. květen pondělí - EMOCE a DĚTI (a my) / seminář pro rodiče
2. červen sobota - E-mobilita / pracovní workshop SMART REGION Česká Kanada, testovací jízdy
16. červen sobota - výstava – ATELIÉR ov-a 10 let, vernisáž výstavy
2. – 7. červenec – bubenická dílna SAMBY Miloše Vacíka 2018
6. červenec – batiková dílna – celodenní workshop v rámci SLAVNOSTÍ TROJMEZÍ 2018
4. – 8. červenec - Prázdniny s elektromobilitou – propagační akce, testovací jízdy
1. – 5. srpna – Slavonice Fest – bez hranic / ohne Grenzen
11. srpen sobota - Výstava KAREL SCHMIDTMAYER – obrazy 2018, vernisáž
15. září sobota - Jarek a Marek, aneb Slavonický Jarmark 2018
16. – 22. září - Evropský týden mobility / 16.- 22.9. 2018 e-mobilita Č. Kanada – testovací jízdy,
23. – 27. září - Housing First – podzimní škola
29. září sobota - Dny architektury – exkurze, komentovaná prohlídka
15. – 20. říjen Textilní sympozium
29. říjen pondělí - Podzimní prázdniny – textilní dílna pro děti (a rodiče) – lepení, tiskání, koláž
3. listopad sobota - Drakiáda Volnočasového klubu
25. listopad neděle - Sběratelská burza, Dílna se Zuzanou Ká. – adventní kalendáře
9. prosinec neděle - Dílna se Zuzanou Ká. – vánoční ozdoby
Pravidelně:
Úterý / 15 – 18 Rodičovské centrum
Úterý / 16 – 18 taneční dílny hip_hopu
Středa / 15 – 18 volnočasový klub
Čtvrtek / 17h tančírna a 18h pilátes
Otevírací doba obvyklá:
září – červen - úterý - pátek od 10:00 do 16:00
červenec – srpen – denně 10:00 do 18:00
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