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Tak trochu jiná výroční zpráva

Výroční zpráva jako osobní rekapitulace
Výroční zprávy se píšou v každé organizaci každý rok a prý je nikdo nečte. Možná je to tím, že je to
většinou suchý výčet faktů a čísel, který zajímá snad jen investory. Hlídají, jestli se jim jejich
investice rychle vrátí. My žádné velké zahraniční investory nemáme. Zato máme něco mnohem
cennějšího – máme Vás! Ať už jste lektorkou (Martin a pan Štrouf prominou) v našem centru,
účastnice našich kurzů (mužských účastníků máme jaksi málo), náš fanoušek (ať jsme genderově
přece jenom korektní) nebo odebíráte mandalu zdarma (pokud ještě ne, určitě se zaregistrujte!),
bez Vás by to nešlo. Bez Vás bychom nezahájili šestý školní rok. Bez Vás by naše činnost neměla
smysl. A bez Vás bychom ani neměli finance na provoz. Takže jste naším hlavním investorem a
těchto pár stránek je pro Vás a hlavně o Vás.

_________________________________________________________________________________
Poznámka pod čarou:
Tuto výroční zprávu píšu jako jednatelka Centra Mandala a protože všechno, co jsem v roce 2015
v centru dělala, jsem dělala s Vámi, píšu teď vlastně takovou svojí osobní rekapitulaci toho, jak
mi s Vámi v roce 2015 bylo.

Pro Vás se i programovat naučím…
Každý rok si vybírám nějakou oblast, které se chci víc věnovat. Pro rok 2015 byla prioritou úprava
webu po funkční stránce a na další rok nám zbyla stránka obsahová.
Tohle mě na práci baví v centru nejvíc. Centrum mi každý rok nabízí něco jiného a nového. Přináší
mi neustálé učení se novým věcem, nové podněty, setkávání se se zajímavými lidmi – třeba s Vámi
(opravdu, jinak byste tyhle řádky vůbec nečetli). Mám tuhle práci ráda, přestože mnohdy zahrnuje
práci s technikou. A že jsem si jí za poslední rok opravdu užila! Stala jsem se totiž programátorkou. A jak mi to šlo? No, jen tak mezi námi – mívám “záchvaty selhání ve všech rolích” a ta
programátorská byla fakt výzva (hlavně ze začátku), ale úprava stránek podle Vašich podnětů
(podle toho, co jste volali nebo psali že nemůžete najít, že Vám nejde nebo nefunguje) byla velká
motivace. Myslím, že společně jsme zvládli hodně. Velký dík patří hlavně Honzovi Pospíšilovi,
který mě neúnavně a hlavně velmi shovívavě učí, jak funguje tajuplný svět jedniček a nul!

Kéž se všichni v Centru Mandala cítí příjemně
V létě, kdy centrum bývá v “letním spánku”, jsme rozbourali a zase sestavili snad všechno, co šlo.
Nový koberec, nové skříně, nové závěsy a sladění interiéru centra s řekněme “firemním
brandem” nebyl malý úkol. Během asi tří týdnů se u nás vystřídala řada dobrovolníků (možná i Vy)
a výsledek je velkolepý! Pokud jste ještě neviděli co vzniklo, určitě přijďte pobýt. Hlavní dík patří
Ivě Wegschmiedové – interiérové designérce, která ve svém volném čase rozkreslila dnešní
podobu centra a Markovi Balášovi, který taktéž bezúplatně zajistil logistiku i technické
poradenství.
Před vánoci jsme celou renovaci dokončili vytvořením nové podlahy na jedinečném mozaikovacím
kurzu. V naší malé předsíňce je teď krásná mozaiková mandala a třešničkou na dortu byl dárek
od firmy Grund (http://www.mandalakoberce.cz) – mandalový koberec. Jeho položením jsme

udělali symbolickou tečku za největší změnou, kterou centrum kdy prošlo a já jsem moc ráda, že
jsme u toho byli společně.

Tvoříme harmonii i navzdory úřadům
Protože je úřední šiml nesmrtelný (velký dík úřednicím z Ministerstva školství, z kraje,
z magistrátu i z městské části Brno-střed za lidský přístup a společné vyřízení všeho pro náš stát
důležitého a potřebného), absolvovala jsem během posledních 12 měsíců - kromě zábavného
tvoření s Vámi - téměř nekonečnou komunikaci s rejstříkovým soudem. Výsledkem je změna
názvu centra (z Centrum Mandala o.s. na Centrum Mandala z. s.).
A když už jsme měnili název, změnili jsme si i slogan. Zatímco název nám do jisté míry udával
zákon, slogan jsme mohli mít jakýkoliv. Jenže, co vybrat za tři až pět slov, která by nejlépe
vystihovala, co děláme? Opět velké díky patří Vám, protože jen díky Vaší účasti v letní soutěži “pět
slov za kalendář” máme slogan, za který by i zkušený copywriter šel světa kraj.

Tvořím, tvoříš, tvoříme…
Také vidíte ten velký kus práce, co jsme společně zvládli? A to ještě není všechno! Když se tak
ohlédnu zpátky, souhlasím s Vámi, že ten poslední rok byl opravdu tvořivý. Společně jsme
kromě nového vzhledu webu i centra vytvořili ještě pár dalších “drobností” – tak třeba…
o novou šablonu na tvoření mandal (já bych sama ani o další nepřemýšlela, takže bych ji bez
Vás nenakreslila!)
o pěkný pracovní sešit, co Vás provede od vymalovávání po tvoření vlastních mandal
(najdete tu možná i svojí mandalu, kterou jste mi poslali pro další zpracování)
o nové knížky – třeba tu, co vyšla jako první (Mandala – vybarvování podle nálady) jsme
tvořili v pravém slova smyslu společně. Díky tomu jsme obsáhli celý velký kruh mandaly
a poskládali jsme do jedné knihy mandaly různých typů, tvarů i různých stylů

Trocha finanční rozvahy
Na to všechno, co jsme v roce 2015 udělali, jsme spotřebovali 842.828,- Kč, takže jsme „jen“
43.928,- Kč v mínusu. Nejvíc nás stál projekt Mandala dětem (180.688,- Kč) a nákup zboží
do našeho e-shopu (147.276,- Kč).
Celkově to myslím na to, že jsme kupovali jurtu (v rámci projektu Mandala dětem), kterou s Vámi
rádi budeme sdílet, není špatné. Ale někde to dorovnat musíme, takže jsme zasadili Mandalovník
prospěšný (podívejte se na náš blog), nabízíme jurtu k pronájmu (napište nám!), starý nábytek
k prodeji (stačí zavolat) a věříme, že si u nás vyberete v e-shopu nebo v nabídce kurzů. Zase máme
i něco málo nového!

Jsem ráda, že společně tvoříme…
o harmonický prostor, kterým centrum je (alespoň já se tam cítím moc dobře a ráda tam
i jen tak posedávám) fyzicky i virtuálně
o skupinu tvořivých lidí (mandaly zdarma měsíčně odcházejí do více než 6000 e-mailových
schránek a na kurzech se u nás scházejí skupinky do 12 lidí od pondělí do neděle)
o spoustu krásných mandal – řada jich je vidět třeba v Mandalárii - mandalové galerii - která
nám pomáhá s projektem Mandala dětem (díky, Lukáši!)

Trocha plánů a slibů

Co nás čeká v dalším roce
Co přinese další rok je zatím ve hvězdách, ale abychom k nim mohli mířit, je dobré vidět, kde je
náš cíl (alespoň přibližně). Za sebe bych to viděla asi takto…
o Upravme web – aby byl nejlepším webem v oblasti osobního rozvoje – připravujeme
dotazník a Vás pak poprosím o jeho vyplnění. J
o Dostaňme účetnictví na pozitivní nulu – pomoci můžete jednoduše koupí lístku
Mandalovníku prospěšného (na webu –> sekce podpořte nás), pronájmem jurty nebo
odkoupením našeho starého nábytku! (Volejte 777 957 793)
o Rozšiřme povědomí o našem společném tvoření – řekněte o nás svým známým,
kamarádům, příbuzným i pocestným.

A co já chystám pro Vás
o Malou hru (tzv. gamifikaci), která Vás provede naším webem a vším co děláme (na konci
Vás budou čekat drobné odměny, takže kdo si rád hraje, nechť se těší).
o Novou knihu o práci se slovanskými bohy a bohyněmi (ve spolupráci s nakladatelstvím
Zoner).
o Nová videa.

Věřím, že je Vám s Centrem Mandala stejně fajn jako mně a těším se na další společné tvoření,
Zuzana ŘL

Přeci jenom grafy a čísla

Něco málo seznamů
Co nám v roce 2015 vyšlo za knížky:
o Mandaly, vybarvování podle nálady (Zuzana Řezáčová Lukášková, Albatros)
o Mandaly pro děti – písmenkové (Zuzana Řezáčová Lukášková, Albatros)
o Mandalový pracovní sešit (Zuzana Řezáčová Lukášková, Centrum Mandala)
o Obrázky a citáty pro radost (Ája Hrozková, Zoner)
o Inspirováno Zentangle (Ája Hrozková, Zoner)

Kdo nás v roce 2015 podpořil:
o magistrát města Brna
o městská část Brno střed
o Mandalaria (Lukáš Havlíček)
o firma Grung
o Marek Baláš
o Chajovna

Členové našeho týmu v roce 2015:
Členky rady centra:
o Zuzana Řezáčová Lukášková – jednatelka
o Kristýna Mikscheová – místojednatelka
o Jana Gajdošová
O zajištění základního fungování centra a e-shopu se staraly:
o Klára Balášová
o Ivana Horálková
Tým pro projekt Mandala dětem:
o Markéta Bártová
o Zuzana Řezáčová Lukášková
o Jana Gajdošová
o Kristýna Mikscheová

Kontakt na nás
Opletalova 6, 602 00 Brno
www.centrum-mandala.cz

Renčova 27a, 621 00 Brno
www.eshop.centrum-mandala.cz

Kurzy:

E-shop:

info@centrum-mandala.cz
777 957 793

obchudek@centrum-mandala.cz

Podnájmy:
klara@centrum-mandala.cz
777 623 906

777 623 906

