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Vážené příznivkyně a vážení příznivci Centra Mandala,  

i v roce 2018 jsme pokračovali v naší práci, která zahrnuje hlavně projekty Mandala zdarma i 
Mandala dětem. Abychom tyto projekty mohli financovat, pronajímáme prostory centra 
lektorům, o které se zároveň staráme a poskytujeme jim zázemí pro další růst. Nechceme být 
pouhými pronajímateli. Chceme být partnery, kteří mají stejný cíl – tvořit harmonii nejen ve 
Vašich životech, ale i ve Vašem okolí. Druhou doplňkovou činností je provoz malého e-shopu, ve 
kterém najdete nejen knihy a pracovní mandalové sešity, ale také on-line kurzy a záznamy 
z webinářů. I když k nám nemůžete přijít fyzicky, můžete s námi malovat a tvořit harmonii 
z pohodlí svého domova. 

Každý rok si dáváme nemalé cíle. Většinu se nám daří splnit. V loňském roce jsme tak např. pro 
Vás dokončili očekávanou knihu o mandalách a o práci s nimi – Mandaly sebepoznání.  

Pro rok 2018 jsme měli v plánu se více zaměřit na marketing, další zkvalitnění našich služeb 
a zejména bylo naším cílem upravit web tak, aby byl přátelský i pro ty z Vás, kteří na něj 
přistupují z telefonů, tabletů a jiných zařízení. To se nám podařilo, a tak si nově vše, co 
nabízíme, můžete prohlédnout na responzivních webových stránkách, a dokonce můžete projít 
mandalovým diagnostickým testem on-line. Jediné, co se nám opět nepodařilo zrealizovat, je 
gamifikace, která stále čeká na své uplatnění a je otázkou, jestli se vůbec někdy dočká. 

Děkujeme Vám za přízeň v celém roce 2018,  

 

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 (nově také on-line),  

• 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 nebo podpořte naši činnost! 
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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 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 (ústavní) péči.  

MANDALA ZDARMA  

Každý měsíc posíláme zdarma alespoň jednu mandalu do e-mailové schránky již více než 
4 000 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.  

 

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

  



 
       

www.centrum-mandala.cz 

JAK VYP ADAL ROK 2018 A CO DÁL 

V roce 2018 jsme splnili téměř vše, co jsme Vám na jeho začátku naslibovali. Největším 
úkolem bylo zprovoznit responzivní webovou prezentaci. Vzhledem ke zvyšujícímu se počtu 
mobilních zařízení, která se snaží náš web zobrazit, bylo opravdu na čase. Nechceme ale 
usnout na vavřínech a web chceme dále zlepšovat. Pokud byste našli cokoliv, co vám 
nevyhovuje, nemůžete najít nebo co vás naopak těší, budeme rádi, když nám o tom dáte vědět. 

Součástí webu je od roku 2018 také aplikace, která nám umožní udělat mandalový 
diagnostický test on-line. Takže pokud na sebe toužíte pohlédnout přes tento úžasný nástroj, 
se kterým pracujeme v celé ČR jenom my, určitě toho využijte. Jediným úkolem, který nám 
ohledně vylepšení webu přetrvává po roky je stále naše mandalová gamifikace, která se prý 

mezi tím stala out L. 

Pokračujeme v tom, co jsme dříve začali, a tak jsme pro Vás i v roce 2018 točili videa. Chceme 
v tom pokračovat i v roce 2019, protože nás baví Vás inspirovat a ukazovat Vám jak 
jednoduché může být vzít papír, tužku, pastelky, vosky, barvy a tvořit. Pokud od nás dostáváte 
mandalu zdarma nebo s námi kamarádíte na facebooku, určitě jste ani o jednu z těchto 
novinek nepřišli a nepřijdete. V roce 2019 plánujeme pravidelně nejen natáčet videa, ale také 
psát blog na našem e-shopu, kde vám každý měsíc představíme některé zboží a ukážeme vám, 
jak ho můžete použít. Máte nějaký dotaz? Něco vám nejde tak jak jste čekali nebo vás naopak 
napadlo nové použití? Napište nám o tom a tvořte inspiraci pro ostatní s námi. 

Celý rok 2018 probíhal už druhý ročník korespondenčního kurz Rok s mandalou. Každý měsíc 
jsme se seznámili s jednou částí velkého kruhu mandaly. V kurzu pro velkou oblibu 
pokračujeme i v roce 2019, ale nově ho doprovází kniha Mandaly sebepoznání, kterou jsme 
slibovali. Ke knize jsme vydali karty a doprovodný e-book s technikami, které se do knihy 
nevešly. 

Zdá se, že ani velké změny z loňského roku náš benefiční projekt Mandala dětem neoživily. 
V roce 2018 se do něj nezapojilo o mnoho víc lidí než v roce 2017, ačkoliv jsme cílovou skupinu 
rozšířili o širokou veřejnost všeho věku. Pokud byste měli nápad, jak tento náš projekt dostat 
do většího povědomí a zapojit do něj víc lidí, které by těšilo nejen tvořit, ale ještě k tomu 
pomáhat dětem, které to potřebují, budeme rádi, když nám napíšete.  
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VÝVOJ V ČÍSLECH  

Údaje ke konci 
roku 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Lektorů 15 25 16 17 23 15 18 17 

Dobrovolníků 3 8 8 8 15 8 8 4 

Průměrná 
denní 
návštěvnost 
webu 

121 141 330 340 373 309 301 252 

Odběratelů 
mandal zdarma 

1083 3419 5368 5231 5932 6754 3053 4105 

Odběratelů 
občasníku 

543 764 1136 1330 1491 2259 1545 1807 

Fanoušků na 
facebooku 

547 830 1181 1521 1943 2137 2402 2451 

Uskutečněných 
kurzů 

27 37 32 35 40 38 52 48 
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TROCHA FIN ANČNÍ  ROZVAHY 

Na to všechno, co jsme v roce 2018 udělali, jsme spotřebovali 591.256,- Kč, zatímco naše 
příjmy byly 524 894,- Kč. Tím jsme se dostali do ztráty 66.362,- Kč.  

Nejvíc jsme utratili za dohody o provedení práce (140.018,-), nákup zboží do eshopu 
(103.873,-) a podnájem (100.841,-). Naopak největší zisk jsme měli z  prodeje v e-shopu 
(239.136,-) a z pořádání kurzů (134.513,-). 

PODĚKOVÁNÍ  

Děkujeme všem, kteří nám v roce 2018 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.  

 

V ROCE 2018 NÁS PODPOŘILI 

• magistrát města Brna 

• Mandalaria (Lukáš Havlíček) 

• Petr Lukášek 

• Jan Řezáč 

• Jana Kuřátková 

• Iva Reznerová  

• Proficio 

• Roman Cinis 

• Ecomail 

• Idoklad 
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SPOLEK V ROCE  2018  

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: 

• Monika Glogovská 

• Klára Balášová 

• Žaneta Zieglerová 

• Lukáš Havlíček 

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 

 

 


