VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLKU MAJÁK BOJKOVICE ZA ROK 2019
Naše vize:
KULTURNÍ KLUB NA MALÉM MĚSTĚ - MÁ TO SMYSL A JE TO FAJN
Umění je součástí života jednotlivce i celé společnosti, proto je důležité, aby i na malém městě byl dostupný
pestrý a pravidelný kulturní program pro každého.
Klub Maják svým zaměřením navazuje na činnost Základní umělecké školy Bojkovice, která zde více než
40 let systematicky vzdělává a vychovává mladé osobnosti k umělecké tvorbě, cítění, vnímání a přijímání
kvalitních kulturních hodnot.
Aktivity Klubu Maják jsou tak pokračováním podpory kultury a jejího šíření směrem k další veřejnosti. Obě
organizace se ve svém poslání vzájemně přirozeně doplňují a dávají prostor pro spolupráci v rovině
odborné, lidské i v oblasti technického zázemí.
Věříme, že díky našemu nadšení a nasazení v oblasti kultury se dá i na malém městě dosahovat velkých
věcí. I vy toho můžete být součástí!
„Umění není věc, je to cesta.“ Elbert Hubbard

Foto z 10. listopadu 2019 - z nové aktivity spolku – Kvízování na Majáku – zábavný večer s vědomostním kvízem
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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 2019.

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 veřejného i soukromého sektoru
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
Nejvyšším orgánem spolku Maják Bojkovice je Členská schůze, kterou tvoří všichni členové spolku.
V současnosti členská základna čítá celkem 15 aktivních členů. Ze stanov vychází forma řízení
spolku. Funkci statutárního orgánu spolku vykonává tříčlenný výkonný výbor, který je volen ostatními
členy spolku na členské schůzi, ta se koná alespoň jednou v roce. Naposledy zasedala Členská
schůze spolku Maják Bojkovice 3. prosince 2019, kdy zhodnotila uplynulou sezónu a začátek nové
sezóny (Majákfest 2019, podzimní akce). Ujednotila se na představě priorit v oblasti žánrů a aktivit
(viz zápis).

4. Členská základna
Výkonný výbor pracoval v roce 2019 ve složení: předseda spolku – Bc. Eva Regináčová, Mgr. Petra
Skočovská a Ing. Marta Křižková (příprava programu, propagace, účetnictví). Ostatní členové
zajišťují další činnosti, podílejí se na další propagaci, komunikaci a publicitě, dramaturgii, a
především pak na provozním zajištění akcí. 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, zábavných a vzdělávacích akcí pro širokou veřejnost. Nabízí tak s měsíční pravidelností
divadelní představení pro děti, mládež i dospělé, koncerty klasické, dechové, lidové a populární
hudby , a dále se věnuje i žánrům jako jazz, rock, funky a dalším alternativním směrům. 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 spolku v roce 2019
V roce 2019 uspořádal spolek samostatně 32 akcí pro veřejnost (mimo pořadatelskou odpovědnost
ZUŠ Bojkovice – o té níže). Návštěvnost má stále pozvolný růst – patrně v návaznosti na postupnou
známost Klubu v domácím prostředí i širším okolí.
6.1. Organizace kulturních a zábavných akcí pro veřejnost:
Z kulturní nabídky Klubu Maják v uplynulém roce vybíráme:
Novoroční koncert Hradišťanu s Jiřím Pavlicou, Martin Kratochvíl a legendární Jazz Q,
David Kraus se svou kapelou, Led Zeppelin Revival nebo skupina Vltava a Jitka Šuranská Trio;
na divadelní scéně se představili Svatopluk Skopal a Simona Stašová, herci Slováckého divadla
v UH, členové Komenského ochotnického spolku KOS a pro děti velmi úspěšným představením
Petra Vacka a Magdy Reifové.
Podrobný přehled o akcích Klubu Maják v Bojkovicích je uveden i s fotogalerií na www.klubmajak.cz v sekci „Zmeškali jste?“
Rok 2019 byl také devátým rokem letního festivalu Klubu nazvaného MAJÁKfest – víkendové
přehlídky kultury a zábavy. Od roku 2015 probíhá na Tillichově náměstí a jeho hlavním
programovým bodem je koncertní večer. Letos ho doplnily aktivity pro děti (dílničky tvořivosti) a
představila se i kapela místních mladých hudebníků.
V režii Základní umělecké školy se v prostorách Klubu Maják uskutečnily její koncerty a
představení: Rodinné notování, Jarní pohlazení, wokrshopy „Za školou“, Absolventský koncert žáků
hudebního oboru, koncert nejmenších – My jsme malí muzikanti, Tanec v srdci, Vánoční pohlazení,
Vernisáž a výstava prací bývalých žáků – absolventů středních a vysokých uměleckých škol k 40.
výročí samostatné ZUŠ Bojkovice. V roce 2019 ZUŠ Bojkovice uspořádala pro veřejnost celkem 17
menších či větších akcí.
6.2. Propagace kultury na Bojkovsku a okolí.
Každý měsíc v sezóně (září – červen) jsou tištěny plakáty k výlepům na propagačních plochách a ve
spolupráci s městem Bojkovice také letáčky do každé domácnosti v rámci Bojkovic a okolních
obcích. Letáčky nabízejí programovou nabídku akcí ve městě, v Klubu Maják a aktivity dalších
pořadatelů.
V případě významnějších akcí spolupracoval na propagaci Klub s médii – Radio Zlín, Radio Beat a
mediálním partnerem se mu nově stal Český rozhlas Zlín. .
K propagaci kulturního dění spolku využíváme internet: www.klub-majak.cz a facebook:
https://www.facebook.com/klubmajakbojkovice/; dále spolupráce s obcemi, které na svých
webových stránkách rovněž program Klubu Maják zprostředkovávají, a dále vyhlašují pozvání na
jednotlivé akce v obecních rozhlasech. Klub má zaregistrovaných na svém webu nad 300 emailových kontaktů, na něž pravidelně rozesílá aktuální pozvánky či programová upozornění,
případně změny.
6.3. Organizace celoročních kurzů umělecké tvořivosti
V roce 2019 organizoval Maják od září kurzy umělecké tvořivosti – vedle Múzičky pro nejmladší děti
(MŠ) to byl také Taneční kurz pro nejmenší a Dílna bicích nástrojů. Za vedení kurzů odpovídají
učitelé ZUŠ Bojkovice, kteří pracují v této oblasti pro spolek Maják na Dohodu o provedení práce (od
září do května). Pro dospělé zájemce byly uspořádány workshopy pod názvem Umělecké inspirace
pro dospělé a dle zájmu proběhly Rytmické hry na djembe. Z dalších aktivit vybíráme- Pohyb
s růzností tanečních technik, Výtvarný ateliér na vaše přání nebo Kurz dialogického jednání.

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 se smluvním garantem panem Bohdanem Vrbou. O provoz baru
(zásobování, prodej a údržbu materiálu) se stará členka spolku Petra Skočovská s výpomocí dalších
členů. O hospodaření baru je účtováno ve zdanitelných položkách. Veškerý zisk (výnosy)
z provozu baru tak plyne do celkového účetnictví Klubu Maják Bojkovice k podpoře hlavní
činnosti – organizaci kulturních akcí Klubu Maják.

7. Finanční zpráva
Náklady na organizaci kulturních akcí jsou v jednotlivých případech většinou vyšší než výnosy z
nich. Proto i Maják Bojkovice vyhledává sponzory, donátory a dárce, kteří jsou ochotni svým
finančním příspěvkem podpořit veřejně prospěšnou činnost – kulturu dostupnou pro všechny.
Členové spolku, kteří do organizace akcí a vedení administrativy vkládají vedle základního ročního
členského příspěvku také vlastní volný čas a energii, pracovali na rozvoji činnosti spolku i v roce
2019 bez nároku na honorář.
7.1. Majetek
Spolek Maják Bojkovice ani v roce 2019 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 spolku v roce 2019 bylo zajištěno především ze zdrojů města Bojkovice,
NADACE SYNOT a ostatních dárců; další objemnou část příjmů tvoří příjmy ze vstupného.

příjmy:
dary a dotace
vstupné a kurzovné, kladné úroky

v Kč
525 000,00
278 954,39

Celkem
zdanitelné příjmy (provoz baru)

803 954,39
164 572,00

7.3. Výdaje v Kč

výdaje:
honoráře účinkujících
ubytování, doprava, občerstvení, květiny…
aut. honoráře OSA, DILIA
propagace, poštovné, administrativa
materiál, nájmy, vybavení
daně, poplatky, pojištění
Celkem

v Kč
600 262,20
30 045,00
23 303,70
74 926,80
94 408,00
4 246,10

827 191,80

odečitatelné výdaje (bar)

132 477,00

rozdíl:

-23 237,41

K

1. 1. 2019 byl stav financí:

K 31. 12. 2019 byl stav financí:

hotovost
účet

46 832,00
13 170,90

celkem

60 002,90 Kč

hotovost
účet

48 689,00
20 171,49

celkem

68 860,49 Kč

rozdíl:

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

8 857,59 Kč

se ziskem k 31. 12. 2019 32 095,00 Kč,
v nákupní hodnotě
33.210,47 Kč.

8. Návštěvnost akcí sledovaná v průběhu roku 2019:
druh produkce/žánr-Maják
ochotnická divadla
profesionální divadla
divadla pro děti
koncerty klasické/dechové
koncerty populární. a moderní
projekce filmů
jazz café
Výstavy
Kvízování
přednášky a besedy
akce ZUŠ Bojkovice
Hudební večírky, koncerty
Mezioborová představení,
výtvarné vernisáže

četnost v období

cílová skupina

rozmezí návštěvníků

3x
2x
8x
5x
6x
4x
1x
1x
2x

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

30 - 100
150 – 200
100 – 140
50 – 100
100 – 300
2 – 10
30 – 50
50
100
30 – 60

1x měsíčně
4x ročně

všechny generace
všechny generace

30 – 50
100 – 200

Nejnižší náklady nesou přednášky a besedy, dále pak klubové koncerty jako Jazz café a Revival večer,
některá 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 2019:
celkem
Maják Bojkovice
počet akcí
49
32
počet návštěvníků
cca 4 000
2 700
počet dospělých účinkujících
120
120
počet účinkujících dětí/mládeže
při veřejných vystoupeních

cca 350

ZUŠ Bojkovice
17
700 dosp./600 dětí
cca 350

Vzhledem k výběru dobrovolného vstupného na řadě akcí školy i Majáku jsou některé počty výsledkem
odhadů a konečná čísla v tabulce zaokrouhlena (na stovky).

9. Plán činnosti na rok 2020
V roce 2020 bude spolek pokračovat v aktivitách a další nabídce kulturního a zábavného programu
především tam, kde se výnosy přibližují nákladům, a zájem publika trvá nebo se zvyšuje - tedy spíše
v nízkonákladových akcích. K pořádání „cenově vyšších“ akcí bude spolek vyhledávat spolupráci u
partnerů ze soukromého i veřejného sektoru.
Festivalový víkend s koncertním večerem a doplňkovým programem plánuje spolek opět
zorganizovat na Tillichově náměstí, jako sobotní koncert kapel. Stejně tak hodlá zachovat Rodinnou
neděli na konci května na zahradě ZUŠ, kde se rovněž sejde v průběhu odpoledne minimálně na
200 návštěvníků.

10. Poděkování
Chtěli bychom jménem spolku poděkovat zastupitelům města Bojkovice za podporu a všem dalším
příznivcům za to, že přispěli k úspěšnému roku 2019, ale především:
 Městu Bojkovice a okolním obcím, Muzeu Bojkovska za spolupráci při propagaci
programové nabídky mezi občany,
 paní Vladimíře Holáňové za zprostředkování předprodeje vstupenek,
 dárcům a podporovatelům, kterými jsou pro tento rok NADACE SYNOT a RM Forest lesní
společnost s.r.o.,
 partnerům spolku, kteří podporují jeho činnost průběžně vlastními službami a výpomocí: pan
Libor Lukáš, pan Mojmír Navrátil - fa Stinex, SDH Bojkovice a MUDr. Barbora
Navrátilová.
 všem dalším sympatizantům Klubu, kteří svým slovem šíří dobré jméno Klubu a zasazují se
o návštěvnost a smysl jeho počínání 
Více zde: www.klub-majak.cz

Pohádka Maxipes Fík 28.4.2019

Rodinná neděle 26.5.2019

Divadlo Do houslí - představení VÝROČÍ 18.5.2019

Majákfest 2019 na Tillichově náměstí 31.8.2019

Bojkovice 31.3.2020
za Maják Bojkovice z.s.

Eva Regináčová, předseda spolku

