14. 11. 2018

ZPRÁVA O ČINNOSTI
SLOVÁCKÉHO KRÚŽKU V PRAZE
1. SHRNUTÍ
Tato zpráva o činnosti Slováckého krúžku v Praze, z. s., zahrnuje období od 9. listopadu
2016 do listopadu 2018, kdy se koná členská schůze.
Dne 9. listopadu 2016 byl zvolen současný výbor a také byly schváleny nové stanovy,
určující povinnosti přednést zprávu o činnosti na pravidelné každoroční členské schůzi.

2. VÝBOR
Vlastní organizační provoz Krúžku je řešen Výborem, který se pravidelně schází jednou
měsíčně (kromě prázdnin). Výbor má pět členů a jeho schůzky jsou otevřené i vedoucím
jednotlivých složek Krúžku a úřadujícím stárkům a ti se jich v různé míře pravidelně
účastní.
A. Členové
Na členské schůzi dne 9. listopadu 2016 jsem byl zvolen starostou a následně mi byl
zvolen výbor ve složení Miroslav Říha (místostarosta), Tomáš Sláma, Helena Šálová
(jednatelka) a Ondřej Sameš. Počátkem roku 2018 Miroslav Říha na vlastní žádost
rezignoval na post člena Výboru a místostarosty. Po oslovení souhlasil a do Výboru byl
kooptován Josef Šenk. Jeho členství ve Výboru a také funkce místostarosty pro Tomáše
Slámu musí být potvrzeno členskou schůzí v listopadu 2018.
B. Program
Od zvolení výboru na členské schůzi dne 9. listopadu 2016 se Výbor sešel celkem 2x
v roce 2016, 7x v roce 2017 a dosud 8x do října 2018.
Na schůzkách Výbor řešil jednak pravidelné menší akce (zejména Besedy), ale také větší
akce (např. Moravský ples či košt vína) nebo různé nepravidelné události. Zároveň se
Výbor zabýval různými dlouhodobějšími strategickými změnami. Jednotlivé akce se
probírají jak z organizační, tak z finanční strany.
Podrobnosti k různým akcím jsou uvedeny přímo u konkrétní akce.

3. BESEDY, PRAVIDELNÉ A NEPRAVIDELNÉ AKCE
A. Besedy
Pravidelně každou druhou středu v měsíci (kromě prázdnin) se konaly Besedy. Na
každé besedě byly návštěvníkům (a tím i přítomným členům Krúžku) předkládány
plánované akce, byli vyzýváni k účasti, jestli mají zájem a také byli často informováni
o tom, jak dopadly proběhlé akce. Na většině besed byly také slaveny kulaté a půlkulaté
narozeniny členů, zejména „zasloužilejších“.
V hraní na besedách se pravidelně střídaly obě naše muziky – krúžková muzika Martina
Sochora a Žandár.
B. Hody
Také v roce 2016 a 2017 Chasa uspořádala pravidelné Kateřinské hody, opět v Divadle
Gong. V roce 2016 to byly Hlucké hody se stárky Vojtěchem Bětákem a Kristýnou
Výletovou, v roce 2017 pak Strážnické hody se stárky Martinem Sochorem ml. a
Kateřinou Slámovou.
C. Další pravidelné akce na Besedách
i.

V roce 2016 se na Vánoční besedě naposledy hrála Vánoční hra, která tím
oslavila 10. výročí prvního uvedení a byla důstojnou rozlučkou tří králů s jejich
rolemi.

ii.

V roce 2017 se na Vánoční besedě konal křest kalendáře klobouků, které
vytvořila naše členka Mirka Sochorová. Modelkami byly děvčata ze sboru a
chasy, na výrobu kalendáře finančně přispěl i Krúžek.

iii.

V roce 2017 se na říjnové Besedě odehrával další ročník Buchtobraní, které se
koná pravidelně jednou za dva roky a které velmi obětavě organizuje paní
Miroslava Grée.

iv.

Stalo se také tradicí, že na dubnových besedách se koná košt slivovic a pálenek,
který založil a jehož organizace se ujal Vojtěch Běták. Také v roce 2017 a 2018
se tyto košty konaly.

D. Jiné akce
Krúžek vystupoval i na jiných akcích – ať už pravidelných (např. vinobraní v Tróji či
Setkání lidových muzik), nebo nepravidelných (zájezdy či vystoupení na festivalech,
naposledy v srpnu 2018 několikadenní zájezd na festival do Chorvatska, dále např. na
podzim 2017 na prvním ročníku Dožínek v Praze).
Muzika Krúžku také vystupovala na různých mimokrúžkových akcích a reprezentovala
na nich Krúžek.
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4. SPOLKOVÁ ČINNOST
A. 120. výročí Slováckého krúžku v Praze
Těsně před volbou současného výboru, 5. listopadu 2016 jsme oslavili 120. výročí
našeho Krúžku. Na rozdíl od výročí 110. to byla spíše komorní akce, kde jsme se setkali
s přáteli z našich partnerských Krúžků.
B. Partnerské Krúžky
i.

Dne 21. 10. 2017 jsme zorganizovali zájezd na setkání Krúžků, které organizoval
brněnský Krúžek a který se konal ve Starém Městě u Uherského Hradiště.

ii.

Dne 23. 5. 2017 se zástupci Krúžku zúčastnili oslavy 95. výročí založení
bratislavského Krúžku. (Pouze zástupci, protože to bylo ve všední den.)

iii.

Vzhledem k tomu, že Moravský ples se v současnosti koná o cca měsíc později,
než bývalo obvyklé (koncem března a nikoli koncem února), po delší době <<se
povedlo zorganizovat autobusový zájezd ples Krúžku v Brně (27. 1. 2018).

iv.

Společné setkáni Krúžků v roce 2018 organizoval Krúžek bratislavský, setkání se
konalo 9.-10. 6. 2018 v Modré, uspořádali jsme opět autobusový zájezd.

v.

Zástupci mužského sboru Krúžku se zúčastnili společného vystoupení všech tří
Krúžků na Slavnostech bratrství Čechů a Slováků na Javořině dne 29. 7. 2018,
kde si i tímto způsobem společně připomenuli 100 let od vzniku
Československa.

C. Složky Krúžku
Všechny složky Krúžku aktivně fungovaly a projevovaly se v rámci různých akcí – ať už
krúžkových, nebo v rámci různých vystoupení.
Mužský sbor i ženský sbor (Zpěvulenky) se pravidelně scházel na zkouškách a
nacvičoval písně na různá vystoupení – ať už šlo o Moravský ples nebo zejména o
Setkání lidových muzik, kde měli vlastní vystoupení. Lze říci, že oba sbory se rozšiřují co
do repertoáru tak do počtu osob – oba přilákaly nové členy.
Chasa se také pravidelně jednou týdně scházela v Karlínském Spektru, procvičovala
tance a nacvičovala na různá vystoupení. Namátkou vybírám např. vystoupení na
Karlínských masopustech, Moravských plesech a zájezdu do Chorvatska v srpnu 2018.
Žádné vystoupení by nemohlo být možné bez muziky. Muzika Martina Sochora hraje na
všech našich akcích a vystoupeních a vždy je hodně vidět.
A nakonec bych chtěl zmínit jednu osobu, bez které by se hodně věcí nedalo udělat. Jde
o naši uměleckou vedoucí Soňu Plzákovou – její příprava všech vystoupení je velká,
zkoušení mj. s oběma pěveckými sbory či chasou před vystoupeními náročné a její
požadavky z nás vždy dostanou to nejlepší. Za tuto činnost jí tímto velmi děkujeme.
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D. Kroje
Začátkem léta 2018 jsme byli nuceni řešit situaci s kroji, které byly uloženy u Heleny
Šálové. Vzhledem k rekonstrukci domu a také k již dříve diskutované změně uložení
jsme se rozhodli přestěhovat kroje na jiné místo. Našli jsme místo blízko vinotéky u
Slámů, kde jsme si pronajali dvě místnosti pro uskladnění. Výhodou je i to, že tam má
blízko i Kateřina Slámová, která se o kroje začíná nově starat.

5. MORAVSKÝ PLES
A. Nové místo a čas
V roce 2017 jsme po dlouhé době změnili místo konání Moravského plesu. Kvůli změně
majitele Národního domu na Smíchově a následně výrazným změnám v podmínkách
nájmu jsme byli v průběhu roku 2016 nuceni hledat nové místo konání. Po zvážení
několika možností se výbor nakonec rozhodl pro Žofín. I přes trochu menší prostory
tam byly podmínky nejlepší, jen jsme vzhledem k době dohody byli nuceni změnit
tradiční termín plesu ze třetí soboty v únoru na třetí sobotu v březnu.
Tato změna nakonec přinesla spíše pozitiva, máme na organizaci plesu více času
a nedochází např. ke kolizím s masopusty. I přes nové místo a čas si lidé našli na ples
cestu, první ročník na Žofíně v roce 2017 byl vyprodán, v roce 2018 také téměř.
B. Prodej vstupenek
V roce 2017 jsme také zkusili prodej vstupenek přes internet. To velmi zjednodušilo
nákup pro zájemce o ples (i mimopražské), snadněji se k lístkům dostali. Také prodej
vstupenek v období před plesem přímo na Žofíně si už nemusíme zajišťovat sami, což je
z hlediska organizace velká úleva.
C. Finance a organizace
Přesto, že je ples pořádaný na Žofíně o něco dražší, vzhledem k vyšší procentuální
návštěvnosti se nám daří získat více peněz ze vstupného. Také se nám prozatím daří
shánět dostatek sponzorů (z nichž většina s námi spolupracuje dlouhodobě) a tím jsme
schopni pokrýt náklady a dostat se z hlediska peněz na mírně pozitivní výsledek.
Důležitou osobou z tohoto hlediska je Tomáš Sláma, bez jehož úsilí by se akci v takovém
rozsahu nikdy nepodařilo zorganizovat. Zároveň je dobré, že se vždy najde dost
dobrovolníků z řad členů Krúžku, kteří se na organizaci plesu podílejí.

6. KOŠT VÍN
I v letech 2017 a 2018 jsme pokračovali v tradici Koštů vín, opět v hotelu Olšanka, který
nám nabízí výborné zázemí pro uchování vzorků, popisování, degustaci i vlastní košt.
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Návštěvnost koštů kolísá (i podle počasí), zatím se však daří vždy skončit akci
s pozitivním finančním výsledkem (který není to hlavní, ale potěší). Jedním z důvodů je i
to, že se na organizaci (kromě Tomáše Slámy jako hlavního organizátora) podílí i velké
množství členů Krúžku. Z hlediska zapojení krúžkařů je to největší akce (kde se
nevystupuje) a je dobře, že se takto aktivně zapojuje více členů.
Akce je i nadále pozitivně vnímána a má své pravidelné návštěvníky, budeme se snažit
nastavenou laťku udržet.

7. VĚDOMOSŤ
Zejména kvůli velkému nasazení Bruna Vogniče se nám daří vydávat dvakrát do roka
časopis Vědomosť. Největší potíže jsou s autory článků, které je třeba několikrát
upomínat (včetně mě), aby slíbené texty dodali včas.
Bohužel se rozpadla redakční rada včetně korektorek, je to věc, kterou budeme muset
řešit. V této oblasti přivítáme dobrovolníky.

8. CO JE V PLÁNU
A. Webová prezentace a mailové adresy
Rádi bychom vylepšili naši webovou prezentaci, třeba ji lépe propojili se sociálními
sítěmi. Bohužel je to věc spíše kapacit personálních než finančních, nechceme za to
utrácet velké částky.
Kvůli lepší a jednodušší informovanosti plánujeme zavést jednotnou e-mailovou adresu,
na kterou by všichni členové mohli dostávat informace o různých akcích Krúžku. Adresu
by mohl používat pouze výbor, nebyla by na obecnou rozpravu.
B. Archiv Krúžku
Pracujeme na tom, abychom byli schopni zachovat informace o naší historii, ale také je
lépe zpřístupnit pro zájemce. Mirek Říha a Helena Šálová prošli podklady, které Krúžek
má a předvybrali dokumenty pro archivaci. Předběžně jsme jednali s Archivem hl. m.
Prahy, který spolkům nabízí uložení dokumentů v jejich prostorách. Výhodou by bylo
uchování v kontrolovaných podmínkách, přístup k dokumentům bychom neztratili,
naopak pokud by měl někdo zájem (ať už nějaký student nebo badatel), můžeme mu
jednoduše umožnit náhled.

9. ÚČETNICTVÍ
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A. Změna správy účetnictví
Účetnictví si Krúžek dlouhodobě vedl ve vlastní režii, s vyššími nároky na
„profesionalizaci“ spolkové činnosti, s požadavky finančních úřadů a se změnami ve
vedení Krúžku už to nebylo možné. Od 1. ledna 2018 proto naše účetnictví vede
společnost ADAR, s. r. o., která má velké zkušenosti s vedením účetnictví spolků.
Zkušenost je s nimi zatím dobrá, v dohledné době neplánujeme nic měnit.
B. Orientační finanční údaje
Na počátku roku 2018 bylo na účtu Krúžku cca 530.000 Kč, v pokladně cca 110.000 Kč
a už byly předplaceny zálohy na nájem Žofína ve výši 160 000 Kč, celkem tedy činil stav
cca 800 000 Kč. V současnosti (koncem října 2018) je stav účtu ve výši cca 750.000 Kč
a v pokladně je cca 20 000 Kč. (Nyní nás však čekají výdaje s Moravským plesem 2019, kde
budeme napřed platit výdaje, než obdržíme plnění např. za vstupenky či od sponzorů.)
Finanční situace Krúžku je zdravá, objem finančních prostředků se daří dlouhodobě
udržovat ve stabilním stavu. Snažíme se, aby zejména naše největší akce, tj. ples a košt
vína, skončily v přebytku, což nám vychází. Těmito akcemi si také vyděláváme na naše
další činnosti – sdružování, propagaci folklóru atd. Jde např. o zájezdy na setkání Krúžků
či jejich organizace, různá vystoupení na festivalech apod.

10.

ZÁVĚREM

Chtěl bych tímto poděkovat ostatním členům výboru za odvedenou práci. Vzhledem
k dříve zmíněnému toho není zrovna málo a zejména Tomáš Sláma a Helena Šálová
věnují Krúžku hodně času a energie a bez jejich přispění by se nám hodně věcí jen těžko
dělalo.

6/6

