VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLKU MAJÁK BOJKOVICE ZA ROK 2017
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1. Úvodní slovo
Milí přátelé a příznivci Klubu Maják, spolku Maják Bojkovice z.s., dovolujeme si v následujících
větách shrnout a přiblížit vám činnost spolku v roce 2017.

2. Základní informace
Spolek Maják Bojkovice vznikl jako občanské sdružení kolem vedení ZUŠ Bojkovice v srpnu 2010,
kdy byla budova školy v závěru své rozsáhlé rekonstrukce a nabízela širší využití nového
koncertního až multifunkčního sálu. Dobrovolný spolek příznivců kultury a umění se rozhodl hledat
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 kavárna, 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 spolek pronajímá od ZUŠ Bojkovice, má kapacitu 200 míst.
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3. Organizace spolku
3. prosince 2017 se uskutečnilo 12. jednání členské schůze spolku MAJÁK Bojkovice svolané
předsedkyní spolku paní Evou Regináčovou za účasti členů spolku. Na programu jednání bylo
zhodnocení 7. ročníku přehlídky Majákfest, plán financování další činnosti spolku – organizace
kulturních akcí. Celovečerní program Majákfest byl úspěšně zrealizován na Tillichově náměstí
s účastí cca 400 návštěvníků. V tomto roce byla ukončena pětiletá podpora České spořitelny a.s.,
která měla rozběhnout a otestovat funkčnost klubu a jeho nabídky. Členové spolku se shodli na tom,
že pokud mají udržet programovou nabídkou stejně obsáhlou i stejně kvalitní, je potřeba nové
dotace. Požádá tedy Město Bojkovice o roční příspěvek ve výši 500 tis. Kč.
Každé pořádané aktivity a akce se účastní 4 – 6 členů spolku, kteří organizačně zaštiťují hladký
průběh akce od jejích provozních příprav až po úklid prostor po akci. Týmy se tvoří vždy na daný
měsíc – rozpis „služeb“ k jednotlivým termínům. Propagaci jednotlivých akcí i měsíčních programů,
komunikaci s agenturami a účinkujícími, účtování a další administrativu zajišťují vedení spolku.

4. Členská základna
V roce 2017 pracovalo v organizaci 13 členů, kteří zajišťovali pravidelný program a související
činnosti, všichni se podíleli především na propagaci, komunikaci a publikaci, dramaturgii, provozním
zajištění a pomoci 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 dnes už jako spolek 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
spolek 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
sociálním zázemím a barem k občerstvení, příjemné zákulisí pro účinkující, to vše dává důstojný
rozměr pořádaným akcím. Prostory jsou nazývány Klub Maják podle Čtvrti, v níž se nacházejí.
Program Klubu Maják doplňuje prezentací svých výsledků Základní umělecká škola Bojkovice.

6. Činnost a aktivity občanského sdružení v roce 2017
V roce 2017 uspořádal spolek samostatně 32 akcí pro veřejnost (mimo pořadatelskou odpovědnost
ZUŠ Bojkovice – o té níže). Návštěvnost v průměru pozvolna narůstá patrně v návaznosti na
postupnou známost Klubu v domácím prostředí i širším okolí. Akcí bylo v tomto roce z celé
působnosti spolku asi nejméně, protože šlo o zlomový rok – byly ukončeny dotace a dary od větších
firem a nebylo jasné, co bude s financování dál. Na konci roku 2017 odsouhlasilo Zastupitelstvo
města Bojkovice roční příspěvek z rozpočtu města ve výši 500 000 Kč – od roku 2018.
6.1. Organizace kulturních a zábavných akcí pro veřejnost:
Z koncertní nabídky bylo v Klubu Maják možno navštívit 14 vystoupení:

F. Slováček a B. Krajný, klavírista Zdeněk Král, Purple Rainbow Revival, Petr Váša, skupina Zhasni,
Vl. Mišík a ETC, Ivan Hlas, Tomáš Kočko Orchestr, Lenka Nová a Petr Malásek, Václav Koubek,
Vrbovskí víťazi, Peter Lipa Band …
v oblasti divadla 2 představení, jedno ochotnické (25 návštěvníků), 1 profesionální (120 návšt.)
DS Čapek z UH (St. Nemrava), Maroš Kramár se slovenským divadlem
a 1 talkshow – Halina Pawlowská
v nedělním cyklu pohádek, který je asi nejúspěšnější v navštěvovanosti se odehrálo 6 představení
v podání divadla SemTamFór, DUHA, ARTUR, Anička a letadýlko, Matýsek, Brod
v klasické hudbě proběhlo vystoupení citeristy Michala Müllera
Nízkonákladové akce jako jsou besedy, cestopisné přednášky, v tomto roce hojně pořádané

- 8 přednášek (cestování, hudba, film, výstavy), z toho 1 pro žáky ZŠ – hostovali zde:
Ing. Pavel Křižka, Mgr. Ludmila Stašová Macíčková, Danuše Uselová, Dagmar Dobšovičová,
Jan Rejžek, Stanislav Motl, Jiří Tesař …

Podrobný přehled o akcích Klubu Maják v Bojkovicích je uveden i s fotogalerií na www.klubmajak.cz v sekci „Zmeškali jste?“

Rok 2017 byl také sedmým rokem festivalu Klubu nazvaného MAJÁKfest – koncertu kapel, který se
podruhé odehrál na novém Tillichově náměstí na konci letních prázdnin.

V režii Základní umělecké školy se v prostorách Klubu Maják uskutečnily její koncerty a
představení: Jarní pohlazení, hudební soutěž Musicus, Absolventský koncert žáků hudebního
oboru, koncert nejmenších – My jsme malí muzikanti, Tanec v srdci, Vernisáž a výstava prací žáků
výtvarného oboru. V dalším sledu to pak byly Vánoční pohlazení a řada drobných hudebních
vystoupení žáků pro rodiče, která si škola zvykla nazývat Hudebními večírky.
ZUŠ Bojkovice uspořádala v roce 2017 pro veřejnost celkem 8 akcí pro širší veřejnost, 8 akcí
interních nebo zacílených na určitou skupinu (děti MŠ, děti ZŠ, rodiče třídy apod.)
6.2. propagace kultury na bojkovicku a okolí.
Každý měsíc v sezóně (září – červen) jsou tištěny plakáty k výlepům na propagačních plochách a
bannery 100 x 180 cm pro vystavení v Bojkovicích a okolních obcích (6 ks) s přehledem programové
nabídky daného měsíce. V případě významnějších akcí spolupracoval na propagaci Klub s médii –
Radio Zlín, Slovácký deník, Dobrý den s kurýrem…
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
facebook, spolupráce s obcemi, které na svých webových stránkách rovněž program Klubu Maják
zprostředkovávají, a dále pravidelně vyhlašují pozvání na jednotlivé akce v obecních rozhlasech.
6.3. organizace celoročních kurzů umělecké tvořivosti
V roce 2017 organizoval Maják kurzy umělecké tvořivosti pro nejmladší děti (MŠ) – Múzička v obou
školních rocích s účastí přihlášených dětí 9 a 13 dětí. Za vedení kurzů (každý týden 45 minutová lecke)
odpovídaly učitelky ZUŠ Bojkovice – členky spolku Maják Bojkovice z.s.
6.4. vedlejší činnost spolku – provoz baru
Od roku 2012 si spolek Maják Bojkovice pronajímá také bar, jehož provoz je umožněn zápisem
v živnostenském rejstříku a smluvním garantstvím pana Bohdana Vrby. O provoz baru (zásobování, prodej a
údržbu materiálu) se stará členka spolku Petra Skočovská s vydatnou výpomocí dalších členů. O
hospodaření baru je účtováno ve zdanitelných položkách. Veškerý zisk (výnosy) z provozu baru plyne do
účetnictví Maják Bojkovice z.s. 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 Maják Bojkovice vyhledává sponzory, donátory a dárce, kteří jsou ochotni
svým finančním příspěvkem podpořit veřejně prospěšnou činnost – kulturu pro všechny. Členové
spolku, kteří do organizace akcí a vedení administrativy vkládají vlastní volný čas a energii,
pracovali na rozvoji činnosti spolku i v roce 2017 bez nároku na honorář.

7.1. Majetek
Spolek Maják Bojkovice v roce 2017 nepořídil hmotný investiční majetek, je pouze vlastníkem práv k
užívání webové domény. Prostory ke své činnosti si Maják pronajímá od ZUŠ Bojkovice.
7.2. Příjmy v Kč
Financování činnosti občanského sdružení v roce 2017 bylo zajištěno především příspěvky
sympatizantů a dárců; další objemnou část příjmů tvoří příjmy ze vstupného a úroky z běžného účtu.
Přijaté dary v roce 2017 byly určeny k čerpání na organizaci kultury a jejich dárci byly Město
Bojkovice a Nadace Synot.

Příjmy:
dary a dotace
vstupné
kurzovné (Múzička)
kladné úroky na běžném účtu
celkem ostatní příjmy
zdanitelné příjmy (provoz baru)

Celkem

v Kč
180.000,00
219.775,00
11.000,00
29,71
410.804,71
79.119,00

489.923,71

7.3. Výdaje v Kč

výdaje:
honoráře účinkujících, smlouvy, autorská
práva, ubytování a občerstvení účinkujícím
propagace, reklama
nájemné ZUŠ
mzdy (kurzy a garance baru)
administrativa, poplatky bance
celkem ostatní výdaje
odečitatelné výdaje (bar)

Celkem
rozdíl:

K

1. 1. 2017 byl stav financí:

K 31. 12. 2017 byl stav financí:

v Kč
434.714,00
61.500,00
36.160,00
7.230,00
7.793,64
547.397,64
63.635,00

611.032,64
+ 121.108,93

hotovost
účet

34.904
190.323

celkem

225.227 Kč

hotovost
účet

74.998
29.120

celkem

104.118 Kč

rozdíl:

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

+ 121.109 Kč

se ziskem k 31. 12. 2017 15.484 Kč
v nákupní hodnotě
15.341 Kč.

8. Návštěvnost akcí sledovaná v průběhu roku 2017:
druh produkce/žánr-Maják
ochotnická divadla
profesionální divadla, talk show
divadla pro děti
koncerty klasické hudby
koncerty pop. a moderní
Jazz café
přednášky a besedy
akce ZUŠ Bojkovice
hudební večírky, koncerty
mezioborová představení,
výtvarné vernisáže

četnost v období

cílová skupina

rozmezí návštěvníků

1x za 3 měsíce

1x měsíčně
1 x za 3 měsíce
8x ročně

dospělí
dospělí
děti a dospělí
všechny generace
dospělí
dospělí a mládež
všechny generace

20 - 30
120
80 - 120
80 - 200
50 - 200
30 - 40
30 - 90

1x měsíčně
4x ročně

všechny generace
všechny generace

30 - 50
100 - 200

1x měsíčně

V celkovém počtu byly akce pořádané spolkem Maják Bojkovice navštívené více než 2 500
návštěvníky. 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 2018
V roce 2018 bude spolek pokračovat v aktivitách a další nabídce kulturního a zábavného programu
s dostatečnou podporou města Bojkovice. Cílem zůstává volit akce, které jsou umělecky a kulturně
hodnotné, navazujíc tak na výchovně vzdělávací směr ZUŠ. Vedení spolku se bude snažit hledat
rovnováhu mezi uměleckou hodnotou akce a finanční dostupností, zvedne propagaci a povědomí o
nabídce v širším okolí. Zároveň však bude mířit i do mediálně známých „vod“ a v rámci možností
rozpočtu alespoň 2 akce tohoto typu zařadit.
Kulturní přehlídka Majákfest se odehraje opět na Tillichově náměstí v úvodu sezóny, se vstupným
dobrovolným. Občerstvení zajistí spolek sám.

10. Poděkování
Spolek by touto cestou chtěl poděkovat všem sympatizantům za to, že přispěli svou aktivitou
k úspěšnému roku 2017, a to především:
 Dárcům a podporovatelům, kterými jsou společnosti Město Bojkovice a Nadace Synot.
 partnerům spolku, kteří podporují jeho činnost vlastními službami a výpomocí: těmi jsou
pan Libor Lukáš, pan Mojmír Navrátil - fa Stinex, SDH Bojkovice
 Městu Bojkovice a okolním obcím, Muzeu Bojkovska za spolupráci při propagaci
programové nabídky mezi občany
 všem dalším příznivcům Klubu, kteří svým slovem šíří dobré jméno Klubu a zasazují se o
návštěvnost a smysl jeho počínání 
Více zde: www.klub-majak.cz

V Bojkovicích dne 2. dubna 2018

za Maják Bojkovice z.s.

Eva Regináčová, předseda spolku

