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Vážené příznivkyně a vážení příznivci Centra Mandala,  

rok 2017 nebyl pro Centrum Mandala vlastně ničím výjimečný. Pokračovali jsme v započaté 
práci tak, aby pro Vás naše centrum bylo co nejpohodlnější, nejpříjemnější a nejpřátelštější. 
Pokračovali jsme v našich projektech Mandala zdarma i Mandala dětem. Oba projekty jsme 
spojili dohromady a rozšířili jsme Mandalu dětem o kategorii pro dospělé. Tvořit tak v letošním 
ročníku mohli nejen děti ve školách, ale i Vy doma (bez ohledu na Váš věk).  

Pro všechny mandalové příznivce, kteří se rádi vzdělávají, jsme připravili cestu mandalové 
učednice, a tak pokud věříte, že se lze vzdělávat v každém věku, neváhejte se s námi vydat na 
úchvatnou cestu sebepoznání skrze mandaly. 

Poprvé jste také s námi mohli od ledna do prosince projít velký kruh mandaly v on-line kurzu Rok 
s mandalou. Ten byl naším největším on-line projektem a pro velký úspěch pokračuje i v letošním 
roce. Výstupem z tohoto kurzu bude úžasná tištěná kniha o mandalách, která vyjde v roce 2018. 

Máte tedy mnohé za sebou, ale ještě hodně před sebou.  

 

Zuzana Řezáčová Lukášková 
jednatelka Centra Mandala z. s. 
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CO N ABÍZÍ ME  

Centrum Mandala je jediné centrum v celé ČR, které  

• pracuje s mandalovým diagnostickým testem,  

• nabízí široké informace ze světa mandal,  

• nabízí řadu kurzů a seminářů zaměřených na osobní rozvoj, psychohygienu  
a snížení stresové zátěže.  

Naši nabídku pro Vás stále obnovujeme, rozšiřujeme a vylepšujeme. Ačkoliv se může zdát, že 
je naše činnost „zbytečná“, zaměřujeme se na prevenci řady civilizačních problémů. 
Pomáháme (hlavně) ženám najít smysl života, osvojit si základní psychohygienické návyky a 
žít šťastný a plnohodnotný život.  

Nabízíme prostor pro začínající lektory, lektory v důchodovém věku nebo lektory, kteří mají 
svou lektorskou činnost jako doplňkovou činnost k jiné práci a kteří se nechtějí nebo nemohou 
starat o vlastní prostory. 

Našimi on-line projekty ale podporujeme i lidi, kteří by jinak zůstali sociálně izolovaní. Díky 
mandale zdarma s námi tvoří maminky na mateřské, důchodkyně i zdravotně postižení. 

Umožňujeme navázání nových kontaktů s podobně smýšlejícími lidmi a dáváme prostor pro 
Vaši seberealizaci – možnost zapojení se do smysluplných projektů zaměřených na pomoc 
dalším lidem, kteří pomoc potřebují.  

Dává Vám naše práce smysl? Přidejte se k nám! 
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NAŠE NE ZISKOVÉ  PROJEKTY 

POMÁHÁME PLNIT SNY   

V rámci projektu „Pomáháme plnit sny“, pořádáme výstavy a vernisáže začínajících umělců. 
Tento projekt je realizován zejména díky dobrovolnické aktivitě Jany Gajdošové a Žanety 
Zieglerové.  

MANDALA DĚTEM  

Od září 2012 probíhá projekt Mandala dětem, jehož heslem je: „Hrajeme si a tím 
pomáháme.“ Děti ve školách a školkách tvoří mandaly, z nichž 53 je vybráno pro výrobu 
kalendáře a pro prodejní putovní výstavu. Od roku 2017 mohou ale tvořit i dospělí, senioři, 
firmy… 

Výtěžkem z akce společně prostřednictvím spolku Janus podporujeme mladé lidi, kteří 
vyrůstali, nebo stále vyrůstají v náhradní péči.  

MANDALA ZDARMA  

Každý měsíc posíláme zdarma alespoň jednu mandalu do e-mailové schránky již více než 
3 000 zaregistrovaných lidí, kterým touto cestou nabízíme prostor pro vytvoření si času jen pro 
sebe, pro relaxaci a psychohygienu, ale nabízíme jim také tipy, jak odbourat stresovou zátěž, 
tipy pro práci s klienty nebo sama se sebou.  

V roce 2017 jsme databázi kontaktů aktualizovali a celou službu jsme upravovali. Pokud se 
Vám stalo, že nám Váš kontakt vypadl při těchto pracích z databáze, moc se omlouváme 
a prosíme, přihlaste se do služby znovu. 

 

 

Všechny tyto projekty jsou neziskové a jsou realizované díky našim dárcům, dobrovolníkům a 
nadšení našeho týmu. Všem patří velký dík za jejich práci. 
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JAK VYP ADAL ROK 2017  

V roce 2017 jsme splnili téměř vše, co jsme Vám na jeho začátku naslibovali. Naše webové 
stránky se rozrostly o několik e-booků ke stažení zdarma. Pravidelně jsme pro Vás točili videa, 
abychom Vám ukázali, že tvořit může opravdu každý. Vzniklo několik videí s návody na práci 
s mandalou, ale i ukázka enkaustických technik. Pokud od nás dostáváte mandalu zdarma 
nebo s námi kamarádíte na facebooku, určitě jste ani o jednu z těchto novinek nepřišli. 

Celý rok 2017 probíhal zbrusu nový korespondenční kurz Rok s mandalou. Každý měsíc jsme 
se seznámili s jednou částí velkého kruhu mandaly. Kromě série blogových článků, které jsou 
dostupné pro všechny, účastníci dostávali cvičení, předlohy mandal a měli přístup každý měsíc 
k jednomu webináři, který je provedl tématem tvoření i interpretace mandal. Všechny naše 
dosud odvysílané webináře si můžete zakoupit v našem e-shopu. 

S mandalovým diagnostickým testem jsme pracovali i v mandalové galerii, ve které dnes 
najdete mnoho předloh ke stažení roztříděných podle velkého kruhu mandaly. Každá předloha 
tak má svůj význam a Vy můžete snadno a rychle zjistit, v jaké životní fázi se zrovna nacházíte 
a co je Vaším úkolem. 

Největšími změnami prošel náš benefiční projekt Mandala dětem, který byl rozšířen  
i pro tvoření pro dospělé. Zapojit se tak můžete nejen při tvoření se svými dětmi,  
ale i sami nebo se svými kamarádkami. Abychom podpořili Vaši domácí práci s mandalou, 
připravili jsme pro Vás cestu mandalové učednice. Už máte svůj první certifikát? 

 
Jediným úkolem, který nám přetrvává po roky je naše mandalová gamifikace.  

 
Pro rok 2018 máme v plánu se více zaměřit na marketing, další zkvalitnění našich služeb a 
zejména je naším cílem upravit web tak, aby byl přátelský i pro ty z Vás, kteří na něj přistupují 
z telefonů, tabletů a jiných zařízení. A samozřejmě k němu konečně připojit naši gamifikaci! 
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VÝVOJ V ČÍSLECH  

Údaje ke konci 
roku 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Lektorů 15 25 16 17 23 15 18 

Dobrovolníků 3 8 8 8 15 8 8 

Průměrná 
denní 
návštěvnost 
webu 

121 141 330 340 373 309 301 

Odběratelů 
mandal zdarma 

1083 3419 5368 5231 5932 6754 3053 

Odběratelů 
občasníku 

543 764 1136 1330 1491 2259 1545 

Fanoušků na 
facebooku 

547 830 1181 1521 1943 2137 2402 

Uskutečněných 
kurzů 

27 37 32 35 40 38 52 
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TROCHA FIN ANČNÍ  ROZVAHY 

Na to všechno, co jsme v roce 2017 udělali, jsme spotřebovali 430.993,- Kč, takže jsme hlavně 
díky Vám srovnali loňskou a předloňskou ztrátu.  

Nejvíc nás stáli naši zaměstnanci na dohodu (110.788,-) a podnájem (100.060,-). Naopak 
největší zisk jsme měli z pořádání kurzů (269.926,-) a z prodeje v e-shopu (205.043,-). 

PODĚKOVÁNÍ  

Děkujeme všem, kteří nám v roce 2017 poskytli finanční i materiální podporu, radu nebo svou 
dobrovolnickou činností podpořili chod centra. Děkujeme všem lektorům, kteří se podílejí na 
poskytování kvalitních služeb, realizačnímu týmu centra i našim partnerům za to, že nám 
umožňují pomáhat lidem při jejich snaze vzít svůj život do vlastních rukou.  

 

KDO NÁS V ROCE 2017 PODPOŘIL: 

• magistrát města Brna 

• městská část Brno střed 

• Mandalaria (Lukáš Havlíček) 

• Petr Lukášek 

• Marek Baláš 

• Jan Řezáč 

• Jana Kuřátková 

• Iva Reznerová  

• Proficio 

• Roman Cinis 
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SPOLEK V ROCE  2017  

Členky rady centra: 

• Zuzana Řezáčová Lukášková – jednatelka 

• Klára Balášová – místojednatelka 

• Jana Gajdošová 

O zajištění základního fungování centra a e-shopu se staraly: 

• Klára Balášová 

• Monika Glogovská 

Tým pro projekt Mandala dětem: 

• Markéta Bártová 

• Monika Glogovská 

• Klára Balášová 

• Žaneta Zieglerová 

Orgány centra: 

• Valná hromada 

• Rada centra 

• Jednatel  

• Místojednatel 
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KONTAKTY N A NÁS  

Opletalova 6, 602 00 Brno  

www.centrum-mandala.cz 

 

KURZY: 

info@centrum-mandala.cz 

777 957 793 

 

PODNÁJMY: 

klara@centrum-mandala.cz  

777 623 906 

 

Renčova 27a, 621 00 Brno 

www.eshop.centrum-mandala.cz 

 

E-SHOP: 

obchudek@centrum-mandala.cz  

777 623 906 

 

 


