Ptá se: Šárka Zemánková, RC Motýlek, Velké Opatovice
Odpovídá: Jana Toušková, Spolek FČAS Frymburk
1. Co Vám na vedení spolku dělá největší radost a proč?
Náš spolek funguje od roku 2015 čistě na dobrovolnické bázi a žádný z členů za pomoc a práci nepobírá
žádnou finanční odměnu. A proto ta největší radost při vedení spolku je, že jsme dokázali motivovat a
vybudovat tým lidí (i v tomto malém městysi Frymburk s 1.500 obyvatel), kteří jsou ochotní věnovat svůj volný
čas účelné pomoci i organizací s fungováním našeho volnočasového centra. Je úžasné vidět, jak jsou lidé
ochotni poskytnout své znalosti například v ekonomice, účetnictví, grafice, reklamě, při dětských i
vzdělávacích programech, při distribuci letáků apod. Každý v týmu má nějakou funkci buď jako jednotlivec,
nebo v rámci menších skupin a společně vytváříme fungující organizaci.
2. Co Vás naopak nejvíce trápí a proč?
Jako první mě napadlo financování, což by vyplývalo z mé hlavní pozice v organizaci, kterou zastávám. Ale
buď peníze jsou, a pak si můžeme dovolit pořádat více programů a třeba některé i plně financovat nebo
nejsou, a tak je naše nabídka chudší.
Ale co mě nejvíce trápí je, když přijde energie vložená do pořádaných aktivit a programů na zmar. Máme
v organizaci i v blízkém okolí spoustu vzdělaných a snaživých lidí, kteří nabízejí moc pěkné programy,
s pořádáním akce pak souvisí organizace, zpracování letáčku, distribuce, propagace, evidence, financování,
a pak se někdy nepodaří naplnit kapacitu programu, který je pak zrušen nebo přijde málo zájemců.
Jsme bohužel v malé obci, zároveň zatíženém cestovním ruchem, takže je zde opravdu znát sezónnost a
musíme si dávat velký pozor na načasování a zájem veřejnosti. Zatím jsme na světe jen necelé dva roky,
takže se stále učíme co má smysl a co raději vynechat. Věřím, že to vše půjde tím správným směrem.
3. Co přináší seniorský klub Vašemu spolku a jak hojně Váš program využívají?
Do spolku se při jeho zakládání přihlásili lidé, kteří se chtěli zapojit do aktivní komunity. Nevěděli jsme, kdo
přijde, kolik lidí a o co bude zájem. Když se tedy při vzniku FČASu objevilo i několik seniorek, bylo jejich
zapojení a využití jasné. Vytvořili v centru program Senior klub, který přináší seniorům možnost uplatnění,
sdílení, zapojení do komunity. Na senior klubech třeba pomáhají vyrábět šablony na programy pro děti,
zajišťují výzdobu prostor, pořádají akce pro členy i širokou veřejnost (jako Česko zpívá koledy, přednášky o
zdraví, apod). V současné době se v senior klubu cvičí amatérsky, ale s nadšením, hormonální jóga pod
vedením jedné z aktivních členek. Aktivní senioři bohužel bojují s čase stejně jako my, v produktivním věku,
jelikož ještě pracují nebo pomáhají s vnoučaty. Každopádně vždy přiloží ruku k dílu.
Do pravidelného Senior klubu chodí spíše přímo aktivně zapojení členové než-li veřejnost, ale ty jednorázové
akce jsou využívané docela hojně.
4. Zaujal mě Váš bazar šperků, kdy se jedná o charitativní akci. Máte podobně zaměřených akcí
více během roku?
Bazar šperků na pomoc Nadačnímu fondu „Šance onkoláčkům“ byl naší prvotinou, která se setkala s
nemalým zájmem. Velmi nás potěšil fakt, že nám většina účastníků bazaru šperky darovala bez nároku na
honorář. Nakupující pak mohli přispívat libovolnou částkou od 20 Kč a výše za kus.
Rádi bychom v této činnosti pokračovali i nadále, a proto na podzim plánujeme další charitativní akci.

Spolek FČAS
Spolek FČAS Frymburk se snaží zajistit místo a prostor, který má sloužit pro setkávání všech věkových
skupin při individuálních i společných programech. V roce 2015 se podařilo zajistit sál a zázemí pronajatý od
obce ve staré mateřské školce a otevřít klub FČAS. Tyto prostory mají sloužit jako herna pro setkávání rodičů
s dětmi a přátelům tak, abychom předešli jejich sociální izolaci v době trvání rodičovské dovolené, stejně jako
pečujících rodičů, kteří již chodí do práce.
Naše komunitní centrum také nabízí semináře a workshopy se zajímavými tématy, které mohou sloužit
k setkávání osob se stejnými zájmy a podpořit zkušenosti a zážitky v různých oblastech lidského života.

Snažíme se zajistit pravidelné sportovní aktivity pro dospělé. Jedná se o cvičení jógy, tanec a stolní tenis a
příležitostné sportovní a fyzioterapeutické workshopy. Chceme nabídnout lidem aktivní prožitek ve svém
volném čase a udržet se fit.
Daří se nám zajistit zajímavé programy pro širokou veřejnost a našim cílem je zapojit do programů místní
obyvatele stejně jako turisty. Vítáme všechny návštěvníky i / a hlavně aktivně zapojené osoby při organizaci.
Nabízíme seberealizaci a podporujeme nápady a podněty, které vedou k rozšíření nabídky programů.
Náš realizační tým se skládá z osob ochotných dobrovolně pomáhat na provozu bez nároku na finanční
odměnu, ale s bonusy, které naše centrum poskytuje, jako volné vstupy na akce, zahradní slavnost pro členy,
veřejné poděkování a hlavně dobrý pocit z pomoci komunitě.
Web:www.fcas.cz
FB: klub FČAS, https://www.facebook.com/klubFCAS/?fref=ts

