
Zápis z jednání Rady 
Centra Mandala z. s.,  

se sídlem Loosova 356/13, 638 00 Brno, IČ 22768599 ,  
registrace u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. L 16048, ze dne 1. 1. 2014, 

datum vzniku 26. 10. 2011 
 
Přítomni:  
Zuzana Řezáčová Lukášková  
Jana Gajdošová  
Klára Balášová 
 
Program:  

1. Zhodnocení prvního pololetí školního roku 2017/18 
2. Plán pro druhé pololetí školního roku 2017/18 

Dnešního dne 18. 12. 2017 byla svolána schůze Rady Centra Mandala z. s., jejímž 
programem bylo zhodnocení prvního pololetí a plán na druhé pololetí školního 
roku 2017/18.  
 
K bodu 1.  
V rámci prvního bodu zasedání rady bylo hodnoceno první pololetí školního roku 
2017/18.  
Školní rok byl úspěšně zahájen výstavou enkaustických obrazů Hanky 
Formánkové. Vernisáž byla tradičně součástí týdne otevřených dveří. Ty jsme 
opět spojili s Brněnskými týdny pro zdraví, kterých se úspěšně účastníme již 
několik let. 
Podařilo se nám navázat spolupráci s firmou Proficio, která nám v rámci 
sponzorského daru začala poskytovat marketingové služby. Nastavili jsme díky 
tomu PPC kampaně, které nám pomohly naplnit kurzy. Díky pravidelnému točení 
instruktážních videí se nám podařilo zvýšit obrat v e-shopu (zejména prodejem 
šablony pro tvoření mandal).  
Byl vyhlášen také další ročník projektu Mandala dětem, který byl rozšířen o 
kategorii pro dospělé. Abychom více motivovali uživatelky Mandal zdarma 
k tvoření mandal a pořádání domácích workshopů, připravili jsme pro ně cestu 
mandalové učednice. Již máme první vystavené diplomy. 
 
 
 



K bodu 2.  
V rámci druhého bodu programu bylo v návaznosti na bod 1 projednáno několik 
změn pro další pololetí. 
Vzhledem k GDPR budou po právní poradě s Janou Kuřátkovou upraveny 
obchodní podmínky, uzavřeny smlouvy s lektory a dalšími osobami, které nám 
poskytují osobní údaje. 
Protože stoupá počet uživatelů našeho webu, kteří na něj přistupují z mobilních 
zařízení typu telefon nebo tablet, bude přepsán celý web na responzivní verzi. 
V projektu Mandala dětem bude vybráno 54 mandal, ze kterých bude připravena 
výstava (červen 2018) a vyroben kalendář pro rok 2019. Ten bude v letošním roce 
doplněn adventním mandalovým kalendářem. 
 
Návrh byl jednomyslně přijat. 
 
Brně dne 18. 12. 2017 
 


