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1. Úvodní slovo
Milí přátelé a příznivci Klubu Maják a občanského sdružení Maják Bojkovice, dovolte nám v
následujících větách shrnout a přiblížit činnost sdružení v roce 2013.

2. Základní informace
Občanské sdružení Maják Bojkovice vzniklo kolem vedení ZUŠ Bojkovice v srpnu 2010, kdy budova
školy byla v závěru své rozsáhlé rekonstrukce a nabízela širší využití nového koncertního až
multifunkčního sálu. Dobrovolný spolek příznivců kultury a umění se rozhodl najít finanční podporu a
organizovat širokou nabídku kulturních, zábavných a naučných akcí pro dětské publikum, mládež,
střední generaci i seniory. V každém roce proběhne v Klubu Maják 30-40 akcí (divadelní představení
pro děti nebo pro dospělé, koncerty vážné i jiné hudby, sobotní klubovky a jazzová kavára, projekce
filmů, besedy a přednášky). Bez podpory soukromého sektoru a obchodních společností by taková
pestrá a bohatá nabídka občanům Bojkovic a blízkého okolí nebyla možná. Sál Klubu Maják, který si
sdružení pronajímá od ZUŠ Bojkovice, má kapacitu 200 míst.
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3. Organizace občanského sdružení
Nejvyšším orgánem občanského sdružení Maják Bojkovice je Valná hromada, kterou tvoří všichni
členové sdružení. V současnosti členská základna čítá celkem 11 aktivních členů. Ze stanov
sdružení vychází forma řízení sdružení. Funkci statutárního orgánu občanského sdružení vykonává
tříčlenný výkonný výbor, který je volen ostatními členy sdružení.
Zakládající schůze valné hromady občanského sdružení se konala dne 12. července 2010 za účasti
prvních pěti členů sdružení, valná hromada byla usnášeníschopná a navrhla znění stanov. Poslední
znění stanov bylo schváleno MV ČR dne 9. 9 2010.

4. Členská základna
Výkonný výbor pracuje ve složení: vedoucí sdružení – Bc. Eva Regináčová (programová
organizace), zástupce vedoucího sdružení – Mgr. Petra Skočovská (propagace a provozní
organizace), hospodář sdružení – Ing. Marta Křižková (účetnictví, hospodaření). Ostatní členové
zajišťují další formy propagace, komunikace, provozní pomoc při organizaci akcí apod. Všichni
členové, včetně vedení, pracují v organizaci bez nároku na honorář.

5. Vymezení činnosti
Sdružení bylo založeno za jasným cílem, který i nadále sleduje - organizaci kulturních, zábavních a
vzdělávacích akcí pro širokou veřejnost. Nabízí tak s měsíční pravidelností divadelní představení (pro
děti, mládež i dospělé), koncerty klasické hudby, dechové a lidové hudby, populární hudby, jazzu,
rocku, funky a dalších alternativních směrů. Organizuje výstavy, filmové projekce, cestovatelské
přednášky, taneční večery a talkshow známých osobností. K této činnosti si sdružení za úplatu
pronajímá společenské prostory od Základní umělecké školy Bojkovice ve Čtvrti 1. máje 715.
Technicky i akusticky vybavený sál s kapacitou 200 míst k sezení, moderní foyer se zázemím baru
k občerstvení a příjemné zákulisí pro účinkující dává důstojný rozměr pořádaným akcím. Prostory
jsou nazývány Klub Maják. Program Klubu Maják doplňuje svými prezentacemi Základní umělecká
škola Bojkovice.

6. Činnost a aktivity občanského sdružení v roce 2011
V roce 2013 uspořádalo sdružení samostatně 29 akcí pro veřejnost (mimo pořadatelskou
odpovědnost ZUŠ Bojkovice – o té níže). Návštěvnost pomalu roste – patrně v návaznosti na
postupnou známost Klubu v domácím prostředí i širším okolí.
6.1. Organizace kulturních a zábavných akcí pro veřejnost:
Z koncertní nabídky jste v Klubu Maják mohli navštívit vystoupení umělců jako:
Jiří Pavlica a Hradišťan, Václav Neckář, Chantal Poullain, Blue Effect, Traband, Tomáš Kočko,
v klasické hudbě pak např. Žesťové sexteto Zlínské filharmonie B. Martinů
Novinkou jsou akce menšího rozsahu – nízkonákladové – cyklus OPEN STAGE pro začínající a
nové kapely příležitost si zahrát s ozvučením ve vybaveném sále, cyklus JAZZ CAFÉ pro milovníky
jazzu a pohodového posezení u kávy. Obě akce si našly v programu své místo a jsou navštěvovány
publikem cca o 30 – 40 osobách.
Divadla potěšila děti i dospělé v představeních
Pinocchio ze Slováckého divadla, O víle Jeřabince divadla Brod, Pohádka O červené Karkulce
Divadla DUHA, Káčátko Divadla BROD, Povídání o pejskovi a kočičce Divadla SmeTamFór,
O slunečníku, Větrníku a Měsíčníku divadla MLS z Ústí nad Labem, Zimní příhody včelích medvídků
divadla Krapet nebo Bobři od Bobří řeky divadla Plyšového medvídka;
Sborovna s Pavlem Trávníčkem Divadlo VIZITA Jaroslava Duška, Když se zhasne divadla Do
houslí, Monology vagíny Intimního divadla Bláhové Dáši, Posel z Liptákova vizovického divadla DNO
nebo Ať žije Bouchon v podání divadla Brod či kouzelnická šou Pavla Kožíška.
O spíše zábavné nebo poznávací večery se postaraly
Diskovzpomínka Jaroslava Gruny a Silvestr nanečisto, Ochutnávka jihofrancouzských vín, Besedy
s cestovatele Markem Císařem o jeho Cestě kolem světa.
Tento rok byl také třetím rokem festivalu Klubu nazvaného MAJÁKfest – víkendové přehlídky kultury
a zábavy. V májovém období proběhl „na Máji“, tentokrát u hasičárny a na Majáku průřez žánrů – od
folklorního pátku přes sobotu s kapelami po rodinnou neděli s představením pro děti, zábavou pro
dospělé…
V odpovědnosti Základní umělecké školy se v prostorách Klubu Maják uskutečnily její tradiční
koncerty a představení: Školní soutěž MUSICUS 2013, okresní kolo Národní soutěže ZUŠ
v komorní hře dechových nástrojů, Absolventský koncert žáků hudebního oboru, akademie
Prázdniny jsou za dveřmi, koncertík nejmenších – My jsme malí muzikanti, Vernisáž a výstava prací
žáků výtvarného oboru na témata „Havěť všelijaká“ a „Kouzlo přírody“. V dalším sledu pak
mezioborová přehlídka „Vánoční pohlazení“ a řada drobných hudebních vystoupení žáků pro rodiče,
která si škola zvykla nazývat Hudebními večírky.
ZUŠ Bojkovice uspořádala v roce 2013 pro veřejnost 18 akcí.
6.2. propagace kultury na bojkovicku a okolí.
Každý měsíc v sezóně (září – červen) byl vydáván leták s přehledem programové nabídky (4 – 6
akcí v měsíci) a dodáván do všech domácností v Bojkovicích a okolních obcích. V případě
významnějších akcí spolupracoval na jejich propagaci Klub s médii – Radio Zlín, Televize Slovácko,
Slovácký deník, Dobrý den s kurýrem… Vedle plakátů byly v tomto roce distribuovány do obcí také
velké bannery s měsíční nabídkou Klubu Maják (6 ks).
Je-li třeba a je tak dohodnuto, propaguje Maják i akce města či jiných pořadatelů, většinou pokud je
pořadatelsky či jinak zaangažován (akce Muzea Bojkovska, Mezinárodní folklorní festival Světlovský bál)

K propagaci kulturního dění je samozřejmě využíváno internetu - www.klub-majak.cz a spolupráce
s obcemi, které na svých webových stránkách rovněž program Klubu Maják zprostředkovávají, a dále
vyhlašují pozvání na jednotlivé akce v obecních rozhlasech.
6.3. organizace celoročních kurzů umělecké tvořivosti
V roce 2013 organizoval Klub Maják kurzy umělecké tvořivosti pro nejmladší děti (MŠ) – Múzička.
Kurz trval po školní rok 2012/13, od září 2013 nebyl otevřen další. Za vedení kurzů odpovídaly učitelky ZUŠ
Bojkovice – členky o.s. Maják Bojkovice (Eva Regináčová a Petra Skočovská).
6.4. vedlejší činnost sdružení – provoz baru
V roce 2012 si o.s. Maják Bojkovice začal k sálu a příslušenství pronajímat také bar, jehož provoz je
umožněn zápisem v živnostenském rejstříku a garantstvím pana Bohdana Vrby. O provoz baru (zásobování,
prodej a údržbu materiálu) se stará členka sdružení Zita Gagová s výpomocí dalších členů. Hospodaření
v baru je zahrnuto do účetnictví sdružení, jen účtováno ve zdanitelných položkách. Veškerý zisk (výnosy)
z provozu baru plyne do celkového účetnictví o.s. Maják Bojkovice k podpoře hlavní činnosti –
organizaci kulturních akcí v Klubu Maják.

7. Finanční zpráva
Náklady na organizaci kulturních akcí jsou v jednotlivých případech většinou vyšší, než mohou
pokrýt výnosy. Proto i občanské sdružení Maják Bojkovice vyhledává sponzory, donátory a dárce,
kteří jsou ochotni svým finančním příspěvkem podpořit veřejně prospěšnou činnost – kulturu pro
všechny. Členové sdružení, kteří vkládají vedle základního ročního členského příspěvku do
sdružení i vlastní volný čas a energii při organizaci akcí a vedení administrativy, pracovali na
rozvoji činnosti i v roce 2013 bez nároku na honorář.
7.1. Majetek
Občanské sdružení Maják Bojkovice v roce 2013 nepořídilo hmotný investiční majetek, je pouze
vlastníkem práv k užívání webové domény. Prostory ke své činnosti si Maják pronajímá.
7.2. Příjmy v Kč
Financování činnosti občanského sdružení v roce 2013 bylo zajištěno příspěvky členů sdružení,
sympatizantů a dárců; další objemnou část příjmů tvoří příjmy ze vstupného a úroky.
Přijaté dary v roce 2013 byly určeny k čerpání na organizaci kultury v roce 2013 a jejich dárci
byli Spořitelna a.s., Nadace SYNOT, Město Bojkovice, Zeveta Bojkovice a firma Natrix

příjmy:
dary, dotace, příjmy z reklamy
vstupné
kladné úroky na běžném účtu
členské příspěvky
zdanitelné příjmy (provoz baru)
celkem

522 750
337 778
28,55
1 100
98 989

960 645,55

7.3. Výdaje v Kč

výdaje:
honoráře, smlouvy, autorská práva
propagace
nájemné
občerstvení, květiny a ubytování pro
účinkující, administrativa
odečitatelné výdaje (nákupy bar)
celkem

535 727,89
87 700,40
52 975
74 058
73 573

824 034,29

K

1. 1. 2013 byl stav financí:

K 31. 12. 2013 byl stav financí:

hotovost
účet

100.834,00
51.360,40

celkem

152.194,40 Kč

hotovost
účet

34.629,00
254.176,66

celkem

288.805,66 Kč

se ziskem k 31. 12. 2013 25.416,00 Kč,
v nákupní hodnotě
34.021,00 Kč.

V baru byl provoz v tomto roce
a na skladě byl v tom okamžiku materiál/zboží k prodeji

8. Návštěvnost akcí sledovaná v průběhu roku 2013:
druh produkce/žánr-Maják

četnost v období

cílová skupina

rozmezí návštěvníků

ochotnická divadla
dospělí
20 - 40
nebo profesionální divadla
1x měsíčně
dospělí
120 - 200
divadla pro děti
děti a dospělí
100 - 140
koncerty klasické hudby
všechny generace
25 - 50
1x měsíčně
koncerty pop. a moderní
dospělí
60 - 120
open stage
1 x 2 měsíce
dospělí a mládež
20 - 40
jazz café
1 x 2 měsíce
dospělí a mládež
20 - 40
taneční večer/zábava
2x ročně
střední generace
80 – 100
přednášky a besedy
5x ročně
všechny generace
20 - 60
akce ZUŠ Bojkovice
Hudební večírky, koncerty
1x měsíčně
všechny generace
30 - 50
Mezioborová představení,
4x ročně
všechny generace
100 - 150
výtvarné vernisáže
Nejnižší náklady nesou přednášky a besedy, dále pak Open stage pro začínající kapely a
Jazz café, divadla pro děti. Nejvyšší náklady s sebou nesou profesionální divadla a
mediálně známí hudebníci.

Celoroční sumář akcí a jejich účastníků v Klubu Maják v roce 2013:
celkem
Maják Bojkovice
počet akcí
47
29
počet návštěvníků
cca 4 000
2 700
počet dospělých účinkujících
100
100

ZUŠ Bojkovice
18
700 dosp./600 dětí

počet účinkujících dětí/mládeže
cca 350
cca 350
při veřejných vystoupeních
Vzhledem k výběru dobrovolného vstupného na řadě akcí školy i Majáku jsou některé počty výsledkem
odhadů a konečná čísla v tabulce jsou pak zaokrouhlena (na stovky).

9. Plán činnosti na rok 2014
V roce 2014 bude sdružení pokračovat v aktivitách a další nabídce kulturního a zábavného
programu především tam, kde se výnosy přibližují nákladům, tedy spíše v nízkonákladových akcích.
K příležitostnému pořádání ostatních „cenově vyšších“ akcí vyhledává nabídku ke spolupráci u
partnerů ze soukromého i veřejného sektoru.
Festivalový víkend s přehlídkou pořadatelské činnosti o.s. Maják Bojkovice bude umístěn do zahrady
ZUŠ Bojkovice/Klubu Maják, kde se odehraje jak sobotní koncert kapel, tak nedělní program pro
rodiny s dětmi. Organizačně i finančně bude tato volba efektivnější.

10. Poděkování
Chtěli bychom jménem občanského sdružení poděkovat všem členům a sympatizantům za to, že
přispěli svou aktivitou k úspěšnému roku 2011, ale především:
 Dárcům a podporovatelům, kterými jsou především společnost Česká spořitelna a.s. a
SYNOT a.s., Zeveta Bojkovice, město Bojkovice, firmy Natrix, a.s. a VARSTRANS
 Partnerům sdružení, kteří podporují jeho činnost vlastními službami a pracovní výpomocí,
těmi jsou především pan Libor Lukáš, Bizmark s.r.o. a fa STINEX
 Městu Bojkovice a také ostatní obcím za spolupráci a podporu při propagaci programové
nabídky Klubu mezi občany
 všem dalším sympatizantům Klubu, kteří svým dobrým slovem šíří jméno Klubu a zasazují
se o návštěvnost a smysl jeho počínání 

Více zde: www.klub-majak.cz

V Bojkovicích dne 27. února 2014
za Maják Bojkovice

Eva Regináčová, vedoucí sdružení.

