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HOLA  HOLA,
jak jsem slíbil, pokusím se tady sepsat, co se probralo na Radě Horizontu v restauraci U Slunce ve
středu 21. září.  Pozváni  byli  stávající  členové Rady spolku a vyzváni  k účasti  všichni  členové
spolku, kteří by se do vedení spolku Horizont chtěli zapojit.  
Takže bylo nás pět. Omluvila se Žákajda a Peky s tím, že termín nevyhovuje, ale že mají zájem o
další práci v radě. Záměrně jsem napsal „práci“, protože to delší čas tahle beru.
Úvodem jsem se během monologu pokusil shrnout genezi Horizontu (dřív formálně „sdružení“
nyní „spolek“). Asi je dobrý i tohle ve stručnosti zachytit, takže:
„Horizont byl založen jako občanské sdružení v roce 2000, kdy jsem odešel z vedení Ulity s tím, že
beru s sebou aktivity spojené s expediční činností a její prezentací. Není to tak , že bych tuto Ulitě
vzal nebo se na Ulitu vykašlal – ještě několik let jsem se nadále podílel na činnosti Ulity (stojíc
mimo vedení tohoto sdružení) na organizaci Večerů s Kotlíkem a hudebních akcí. No, ale Horizont
vznikl jako formální a právní zastřešení expedičních aktivit dvojice Daněk+Žákovská spojených s
prezentací na festivalech, výstavách, přednáškách.  Vše se časem mění. Něco zůstalo, něco zaniklo ,
ale  realitou je,  že  činnost  neustále  narůstala.  Zatímco zpočátku  jsme nežádali,  žádné dotace  s
příchodem dalších aktivit se toto postupně začalo měnit a Horizont začal fungovat (přinejmenším
navenek)  jako otevřená volnočasová aktivita  s  pevným zakotvením v Blansku.  Nutno zmínit,  že
počátky  změny  se  shodují  s  příchodem  Zdeňka  Oskeruše  Špíška,  který  se  plně  adaptoval  do
stávajících a stal se motorem i několika nových aktivit. Smyslem činnosti bylo nezaměřovat se na
růst formální členské základny, ale vytvářet zázemí a podmínky k atraktivní, smysluplné a originální
činnosti. Navenek stále víc vystupuje organizace festivalu Rajbas. Za nejúspěšnější rok činnosti lze
považovat rok 2019. Daří se kočírovat spoustu aktivit, festival má jednu z nejvyšších návštěvností ve
své historii. Jenže...“
A tady končí historie a ocitáme se v reálné současnosti. V období „kovidu“ se změnila společnost.
Změna  hodnot všeho, u mnohých životního stylu. V mnohém změna dobrá a prospěšná, někdy taky
ne.. Tak jako ve všem. V roce 2010 došlo k direktivnímu omezení i naší činnosti. Sázíme stromy.
Bezva, určitě krásná aktivita. Další rozjeté projekty, které realizujeme a účtujeme na hraně. Nejsou
podmínky, ztrácí se nadšení, postupně dochází i doplňující finance k projektů, které v předchozím
kryl zisk z festivalu Rajbas. Ten se roku 2020 nekonal, v roce 2021 bylo konání provázeno eufórií,
že  proběhl,  ale  v  jeho  mnoho  zdrojovém   financování  zůstalo  otázkou,  zdali  byl  finančně
vyrovnaný nebo prodělečný...
Rada spolku měla bod „číslo jedna“ ustanovení vedení spolku v souladu s jeho stanovami.  Po
proběhlé diskuzi byla ustanovena tato Rada spolku (abecedně):
Daněk, Hubert L., Pekárek, Šamonilová, Špíšek, Špíšková, Žákovská.
Tedy 7 statečných, kteří jsou ochotni převzít odpovědnost za další směřování našich aktivit.    
Následně se současný předseda vzdal své funkce. Zdůraznil také, že avizuje, že pro rok 2023 není
schopen vykonávat současně funkci předsedy spolku a ředitele festivalu. Následné hlasovaní bylo
formální záležitostí, neboť nikdo neprojevil zájem o funkci předsedy spolku. Vzhledem k historické
a osobní odpovědnosti, mi tedy nezbylo, než se stát pro rok 2022 nadále předsedou a statutárním
zástupcem spolku. Toto jsem se pokusil rozmělnit návrhem, aby byli statutární zástupci dva, ale k
prosazení  návrhu nedošlo (nikdo nemá čas k administrativním úkonům změny stanov a zápisu v
rejstříku spolků). Takže sumarizace: předsedou spolku zůstává Milan Daněk, novou hospodářkou
Hana Špíšková,  Rada Horizontu je pro rok 2022 sedmičlenná, jak je uvedeno výše.



K současnému stavu činnosti jsme probrali bod za bodem (tyhle závěry jsou názorem Rady spolku):
• WAU!, soutěž dětských prezentací – výše podpory MBK 18.300,- (za předpokladu vykázání

zúčtovatelných  nákladů  více  než  26.142,-  Kč)  za  realizaci  a  vyúčtování  odpovídá  Eva
Šamonilová. Došlo ke shodě, že je to jedna k nejvíce smysluplných akcí co děláme.      

• Okem dobrodruha, neprofesionální filmová soutěž  - výše dotace MBK 14.700 korun (za
předpokladu  vykázání  zúčtovatelných  nákladů  více  než  29.400,-   Kč)  za  realizaci  a
vyúčtování odpovídá Alena Žákovská.  Tato akce stagnuje, nepřitahuje mladé,  je potřeba
novou jiskru do vedení!!!,  která navrhne změny tzn.  nové audiovizuální směry,  dokáže
oslovit autory, komunikovat s médii… pokračovat, takhle dál nedává smysl)      

• Večery s Kotlíkem, klubová činnost  - výše dotace MBK 14.000,- (za předpokladu vykázání
zúčtovatelných nákladů více než 20.000,-  Kč) za realizaci a vyúčtování odpovídá Milan
Daněk. Tradiční srdcovka, ve které se sice zatím neprosadily snahy přitáhnout mladé, ale
baví nás a nehodláme ji hodit přes palubu. V organizaci a moderování jednotlivých klubovek
se střídají Milan Daněk, Lumír Hubert, Zdeněk Špíšek a Michal Pekárek).

• Festival  RAJBAS,  přislíbena  podpora  města  Blanska  ve  výši  60.000,-   smlouva  není
podepsána,  ale  odkonzultována.  Znamená  to  vykázat  náklady  120.000,  -  Kč,  což  není
problém boť náklady jsou mnohem vyšší. Problém je, kde ty peníze vzít. Řešením  je mít
atraktivitu takovou, aby se zaplatilo ze vstupného.  O tomto vlajkovém projektu   jednat
samostatná schůze v úterý 27. září.   

• Dobrodružství 2022, tradiční projekt našeho spolku s tradicí 22 roků táborů a víkendových
akcí s dětmi v přírodě.  Hrazen v plné výši z rozpočtu města Blansko. Vedoucí projektu
Zdeněk Špíšek. Zrealizována pouze první ze tří akcí (Víkendovka Moravském krasu), na něž
jsou pro rok 2022 uvolněny peníze v rozpočtu města Blanska.  Projekt byl realizován ve
spolupráci s oddělením sociálně-právní ochrany MěÚ Blansko.  Po výměně vedení – nástup
Mgr. Kateřiny Pinkové – snaha o ukončení této akce z důvodu neochoty nést odpovědnost
nad rámec svých zákonných povinností. Spolupráce přerušena a zdůvodněna vyhledanými
důvody. Kdo hledá důvody proč ne, tak je najde. Kdo, chce hledá způsoby, kdo nechce hledá
důvody.  Ani  dopis  starostovi,  nepomohl  vyjasnit  situaci.  Peníze  zůstanou  nevyužity,  na
prospěšnost akce se nehledí a Mgr. Pinkové odpadnou starosti.

• Stromy pro Moravská kras,  za pět let systematické práce se povedlo vysadit do krajiny
Moravského krasu na  1500 převážně ovocných stromů. Tím ale práce jen začíná, protože
stromy  vyžadují  v  prvních  letech  soustavnou  péči.  Každoročně  tedy  sekáme  sad,
prořezáváme stromy a několikrát  ročně  upravujeme úvazy.   V současné době je  projekt
realizován  ve  spolupráci  se  Spolkem pro  agrosadařství  a  chystáme  vysadit  dalších  800
stromů  do  krajiny.  Povedlo  se  získat  dotace  od  Nadace  Tipsport,  SFŽP  a  snad  bude
podpořen i od AOPK, problém je v nutnosti realizaci předfinancovat. Na realizaci se podílí
Zdeněk Špíšek, Hana Špíšková, Tomáš Špíšek a Petr Zouhar. Celková návštěvnost akcí se
pohybuje kolem 800 – 1000 lidí ročně. Projekt probíhá v 10 obcích včetně Blanska. Součástí
jsou plánované workshopy (výsadbové, arboristické – řez, komentované prohlídky).

• Zájmová  činnost  Horizontu  -    výše  dotace  21.000  korun  (za  předpokladu  vykázání
zúčtovatelných nákladů více než 30.000,-   Kč) za realizaci a vyúčtování odpovídá Rada
spolku.

Tento bod (Zájmová činnost Horizontu) byl druhým stěžejním bodem jednání. Jedná se aktivity, na
které nemáme podány samostatné projekty, jedná se zejména o oblast sportu.
Horizont sportovní aktivity organizuje KOB, Přeběh okresu, Grena běh...  a také se členové n a
různých závodech  účastní a spolek reprezentují. Za stěžejní lze považovat  KOB (Kolem okresu
Blansko). Akci  organizuje Olda Šperka a Andrea Krušínová. Jde o unikátní program, promyšleně a
smysluplně organizovaný.  Toto je  na velice dobré úrovni,  problematická je však komunikace s
účastníky a propagace akce.  Propagace je upjata pouze na sociální síť FB, kde si utvořila svou
„bublinu“, kterou nedokáže opustit. Chybí propagace osobní (na akcích s cílovou skupinou) a v
jiných  mediálních  zdrojích.  Doporučení:  Akci  příště  celoročně  vyhlásit  (zpracovat  plakátek)  a
prezentovat i s uvedením pevných dat na celý rok.  Otázka: Jak bude letos KOB zakončen?  



Ve věci čerpání fin. prosředků došlo ke shodě zakoupit termovárnici 12 litrů na čaj či jiné kapaliny
(cca 2500,- Kč). Dále byly diskutovány možnosti: 
-  pořízení  sportovních dresů  (běžeckých)  k podpoře reprezentace a  sounáležitosti  spolku.  Zde
zvážení i dětských dresů. Je někdo, kdo by se tomu chtěl věnovat? Vítáno.
- úhrada nákladu za web, odměna webmasterovi (představuje velkou část prostředků, v současné
době jen jeden web a i tak ho nestíháme aktualizovat).                 
 - dále je možné dotaci využít k výrobě triček „festival Rajbas“ a tyto částečně prodat a získat tím
doplnění k vyúčtování dotace          
Celkem na výše uvedené projekty musíme  získat k doplnění více než 97.542,- Kč, abychom je
mohli vyčerpat a využít  v plné výši.  Kde je vezmeme? Bude to ze vstupného festivalu? Asi ne,
bez sponzorů se neobejdeme.

V bodě různé byly předloženy k diskuzi dva obdržené dopisy, a to vyjádření starosty Ing. Crhy na
pozastavení  realizace  projektu  Dobrodružství  a  dopis  PicRichhts  Austria  GnbH ve  věci  úhrady
autorských práv za neoprávněné užití fotografie na webu (požadavek úhrady 9.990, Kč). Došlo ke
shodě přítomných členu Rady Horizontu, že na tyto dopisy nebudeme reagovat.  

To asi vše k jednání Rady spolku a závěrem pozvánky na blížící se akce:
• Úterý 27.září  

Jaro, léto, RAJBAS, zima… Je to tady, léto skončilo a máme před sebou RAJBAS. Na setkání,
kde se bude mluvit o tom jak by měl festival vypadat, jsou zváni všici, kdo chtějí přiložit své ruce k
jeho  24.  dílu.  V  úterý  27.  září  v  restauraci  U  slunce  Blansko  v  18:30  hodin.  Mrkněte  na:
http://2022.festival-rajbas.cz/aktuality/  ...co je dobře, co je špatně, co tam chybí? To budou náměty
k diskusi.  A taky, kde na to vzít, jak festival udělat atraktivnější, čeho se vyvarovat...

• V neděli 2.října startuje 26. ročník Přeběhu okresu Blansko s poselstvím RUN FREE!
Start  v  Adamově  v  11:00  hodin,  beru  si  na  starost  a  hledám  2-3  pořadatele.  Více  zde:
http://2022.festival-rajbas.cz/beh-poselstvi-napric-okresem-blansko/

http://2022.festival-rajbas.cz/aktuality/
http://2022.festival-rajbas.cz/beh-poselstvi-napric-okresem-blansko/


• Ve středu 12.  října  bude na Ulitě  hostem Večera s  Kotlíkem č.  217 Vasha Kolář  (12ti
násobný mistr světa v cyklotrialu) – připravuje Michal Pekárek

• 14. října – dosadba Tyršova sadu v Habrůvce ve spolupráci s Domem přírody Moravského
krasu

• 15. října – výsadba Třešňové aleje mezi Těchovem a Veselicí
• 16. října – obnova jablečné aleje v Rudici
• 22. října – obnova jablečno - oskerušové aleje Brťov
• 23. října – obnova povidlové aleje Šošůvka
• 23. října – komentovaná prohlídka vegetace blanenského hřbitova
• 28. října – výsadba sadu na stráni nad školou Ostrov
• další výsadby v Krásensku, Bílých Karpatech a Březině budou upřesněny

Těším se na setkávání „naživo“. Hodně elánu a hrrrr do toho :-)
Dany      


