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Vážené příznivkyně a vážení příznivci Centra Mandala,  

téměř ze dne na den jsme se ještě v první čtvrtině roku 2020 ocitli v “prázdninovém režimu”, 

ačkoliv naše plány byly v plném proudu. Měli jsme pro Vás na jaro připraveno mnoho. 

Najednou ale přestalo fungovat všechno, co jsme dosud chystali a naše plány se posunuly. 

Nejprve o dva týdny, pak o tři, pak o dva další... ani jsme se nenadáli a byly tu opravdové 

prázdniny, které po chvilkové naději na návrat do běžného fungování vystřídal další “nucený 

prázdninový režim”. 

Přes všechny překážky jsme nakonec ukončili devátý ročník projektu Mandala dětem, 

vyrobili mandalový kalendář 2021, a dokonce i vyhlásili jubilejní desátý ročník. 

Další, na co jsme se vrhli, bylo vylepšování e-shopu, natáčení videí a dělání webinářů. 

Přihlásili jsme se na workshop testování webů od agentury House of Řezáč, na kterém jsme 

nabrali mnoho inspirace a hned jsme se vrhli do práce. Poupravili jsme detaily produktu, 

natočili nová videa a hlavně jsme pro Vás rozšířili sortiment zboží. O novinkách Vás 

pravidelně informujeme v našem newsletteru. Moc děkujeme, že u nás nakupujete, protože to 

nás v roce 2020 udrželo nad vodou. 

Děkujeme Vám za přízeň v celém roce 2020,  

 

Zuzana Řezáčová Lukášková 

jednatelka Centra Mandala z. s.  



 

   

 

NAŠE ČINNOST  

Centrum Mandala je jediné centrum v celé ČR, které  

● pracuje s mandalovým diagnostickým testem (off-line i on-line),  

● nabízí nejširší informace ze světa mandal,  

● nabízí řadu kurzů a seminářů, zaměřených na osobní rozvoj, psychohygienu  

a snížení stresové zátěže.  

Zaměřujeme se na prevenci řady civilizačních problémů. Pomáháme (hlavně) ženám najít 

smysl života, osvojit si základní psychohygienické návyky a žít šťastný a plnohodnotný 

život.  

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. To se 

v roce 2020 ukázalo jako zásadní podpora pro mnoho lidí. 

Dává Vám naše práce smysl? Přidejte se k nám nebo podpořte naši činnost! 

MANDALA DĚTEM  

Od září 2012 probíhá projekt Mandala dětem, jehož heslem je: „Hrajeme si a tím 

pomáháme.“ Široká veřejnost tvoří mandaly, z nichž 53 je vybráno pro výrobu kalendáře a 

pro prodejní putovní výstavu. Výtěžkem z akce společně prostřednictvím spolku Vojtěška 

podpoříme děti s kombinovaným zdravotním postižením.  

   



 

   

 

MANDALA ZDARMA  

Každý měsíc posíláme zdarma alespoň jednu mandalu do e-mailové schránky 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.  

JAK VYPADAL ROK 2020 A CO DÁL  

Hlavním úkolem roku 2020 bylo přežít a vytvořit podporu pro lidi, kteří ze dne na den přišli 

o všechny jistoty. Najednou jsme se společně ocitli v chaosu a nejistotě. Naším cílem proto 

bylo Vás co nejvíc podpořit, vytvořit pro Vás záchytné body a pomoct Vám tím vším co 

nejlépe projít. Museli jsme ale začít u sebe... 

Dále jsme pracovali s organizační strukturou našeho centra, která se stala naším hlavním 

opěrným bodem. Pokračovali jsme také v úklidu v práci s daty a hlavně jsme všechna 

navržená opatření z projektu Centrum Mandala 3.0 z roku 2019 postupně zaváděli.  

Rozhlédli jsme se po možnostech, co můžeme dělat bez ohledu na aktuální vládní opatření a 

rozhodli jsme se největší pozornost věnovat našemu e-shopu, ve kterém jsme nejen uklízeli. 

Natočili jsme mnoho nových videí, abychom Vás inspirovali k domácímu tvoření. Navázali 

jsme spolupráci s KOH-I-NOORem a rozšířili jsme sortiment našeho zboží i o další 

dodavatele. Snad i díky tomu se nám podařilo zvýšit meziroční růst prodejů o téměř 50 % 

oproti loňskému roku a díky tomu rok 2020 finančně ustát.  



 

   

 

Celý rok 2020 probíhal také čtvrtý ročník korespondenčního kurzu Rok s mandalou, který se 

stal pro mnohé z Vás opravdovou záchranou. Každý měsíc jsme se seznámili s jednou částí 

velkého kruhu mandaly a mohli jsme tak nejen lépe porozumět tomu co se děje, ale také s 

tím lépe pracovat. V kurzu pro velkou oblibu pokračujeme i v roce 2021 a i letos je obohacen 

o novinky (možnost sdílet své postřehy přes malý dotazník, seznam úkolů k lekci, poznámky 

přímo u lekce…). Pro všechny, kdo si ho chtějí projít znovu, máme připravené pokročilé 

techniky a mandalový koučing pro intenzivnější práci. 

Náš benefiční projekt Mandala dětem je spojen se spolkem Vojtěška a poprvé celý projekt 

běžel na webovém portálu Manalaria pod správu našeho centra.  

 

 

 

 

 

 

 



 

   

 

VÝVOJ V ČÍSLECH  

 

Údaje ke konci 

roku 

2016 2017 2018 2019 2020 

Lektorů 15 18 17 

13 interních 

+ 13 

externích 

11 interních 

+ 18 

externích 

Dobrovolníků 8 8 4 11 9 

Průměrná denní 

návštěvnost 

webu 

309 301 252 232 225 

Odběratelů 

mandal zdarma 
6754 3053 4105 3114 3039 

Odběratelů 

občasníku 
2259 1545 1807 1180 1340 

Fanoušků na 

facebooku 
2137 2402 2451 2570 2800 

Youtube 

odběratelů 
    464 

Uskutečněných 

kurzů 
38 52 48 30 10 

 

 

 

 

 

 



 

   

 

Ačkoliv jsme navázali novou spolupráci s řadou lektorů, její realizace nám celý rok trochu 

vázla. Co si budeme povídat, toto zrovna nebyl ideální lektorský rok. Velké ztráty v této 

oblasti nám naštěstí vykryl e-shop. 

Díky nastaveným automatizacím, které hlídají a mažou neaktivní kontakty v naší databázi, 

nám sice počet odběratel výrazně neroste, ale kontakty, které máme nezahrnují „mrtvé duše“ 

a e-maily, které posíláme, mají větší dopad. 

Velkou výzvou je stále zvýšit návštěvnost našeho webu, která klesá i přes placené reklamy 

na Googlu a na Seznamu. Třeba nám v tom pomůže Google Grand. 

TROCHA FINANČNÍ ROZVAHY 

Na provoz centra jsme v roce 2020 spotřebovali 481.059,- Kč a naše příjmy byly 510.016,- 

Kč. Tím jsme o 28.957,- snížili loňskou ztrátu, která byla 148.514,- Kč. Hodně tomu pomohl 

velký nárůst obratu v e-shopu (o téměř 50 %), ale i státní pomoc v programu nájemné 

COVID a vstřícnost našeho pronajímatele. To nám pomohlo udržet si prostory pro lepší 

časy. 

PODĚKOVÁNÍ  

Děkujeme všem, kteří nám v roce 2020 poskytli finanční i materiální podporu, radu nebo 

svou dobrovolnickou činností podpořili chod centra. Rok 2020 bychom bez toho opravdu 

neustáli. Děkujeme všem lektorům, kteří se podílejí na poskytování kvalitních služeb i v 

těchto nelehkých časech, realizačnímu týmu centra i našim partnerům za to, že nám 



 

   

 

umožňují pomáhat lidem při jejich snaze vzít svůj život do vlastních rukou a hlavně vytvářet 

ostrůvek podpory pro všechny, kdo pomalu ztrácejí sílu i naději.  

V ROCE 2020 NÁS PODPOŘILI 

● magistrát města Brna 

● Petr Lukášek 

● House of Řezáč 

● Iva Reznerová  

● Lukáš Havlíček 

● Proficio 

● Roman Cinis 

● Ecomail 

● Nela Gloríková 

● Petra Vybíhalová 

● Josefína Velíšková 

● Petr Kuběj 

● Lucie Musilová 

 

 

 



 

   

 

SPOLEK V ROCE 2020 

Členky rady centra: 

● Zuzana Řezáčová Lukášková – jednatelka 

● Klára Balášová – místojednatelka 

● Monika Glogovská 

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

● Klára Balášová 

● Monika Glogovská 

● Ája Hrozková 

Tým pro projekt Mandala dětem: 

● Monika Glogovská 

● Zuzana Řezáčová Lukášková 

● Klára Balášová 

Orgány centra: 

● Valná hromada 

● Rada centra 

● Jednatel  

● Místojednatel 

 



 

   

 

KONTAKTY NA NÁS  

Opletalova 6, 602 00 Brno  

www.centrum-mandala.cz 

 

KURZY: 

info@centrum-mandala.cz 

777 957 793 

 

PODNÁJMY:  

monika@centrum-mandala.cz  

724 952 194 

 

Renčova 27a, 621 00 Brno 

www.eshop.centrum-mandala.cz 

 

E-SHOP: 

obchudek@centrum-mandala.cz  

777 623 906 

 

 


