Výroční zpráva za rok 2020
Výroční zpráva je zpracována za období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020.
Věříme, že se nám společně daří naplňovat hlavní cíle Společnosti jízdy králů, tedy přispívat svou
činností a konkrétními aktivitami k uchování jízdy králů ve Vlčnově, podporovat oblékání a pořizování
krojů a vyvíjet publikační činnost, zejména se zaměřením na jízdu králů, její historii a tradiční lidovou
kulturu v obci.
K 31. 12. 2020 měla společnost 210 členů.

Vedení Společnosti
Dne 11 1. 2020 se konala výroční členská schůze Společnosti v Klubu sportu a kultury Vlčnov. Na
této schůzi byl zvolen nový výbor ve složení:
Josef Kužela
Marie Schubertová
Zdeňka Brandysová
Jan Pijáček
Miroslava Vráblíková
Marie Podškubková
Otto Holeček Marta
Kondová ml..
Na následné výborové schůzi byl jednohlasně zvolen předsedou pan Jan Pijáček.
Výbor Společnosti jízdy králů po celý rok 2020 nezahálel a společně se podařilo uskutečnit nebo
rozpracovat projekty, které si naplánoval. Pokud to covidová opatření dovolovala, výbor se scházel,
posléze komunikoval na dálku.
Na členské schůzi byly přijati čestní členové:
Ing. Antonín Pavelčík, zakladatel a dlouhodobý předseda společnosti
Šimon Pešl, král roku 2016
Martin Darek Franta, král roku 2018
David Chaloupka, král roku 2019

Podpora jízdy králů
Rok 2020 byl pro nás všechny náročný a bohužel se stalo také to, co si nikdo z nás nedokázal
představit - poprvé od roku 1965 se ve Vlčnově jízda králů nejela. Krojový ples s představení krále
a ročníku se ještě uskutečnil 25. ledna. Jak již je zvykem, člen výboru daroval děvčatům ročníku růže.
Ostatní aktivity už nebylo možné uskutečnit.

Publikační činnost
Podařilo se i letos vydat kalendář, který se vždy sestavuje z fotografií pořízených během jízdy králů.
Z pochopitelných důvodů tomu tak nemohlo být, a proto jsme oslovili velké i malé Vlčnovjany, členy
folklorních souborů a sborů, aby se nechali pro náš kalendář vyfotografovat. V předvánoční době
byl rozeslán členům i s dopisem předsedy společnosti. Celkem se tisklo 1800 kalendáříků. Firmy si
na propagaci objednali 1370 ks, drobný prodej - 120 ks, zdarma pro členy Společnosti a na propagaci
– 310 ks.

Pořizování a půjčování krojů
Byl pořízen nový chlapecký kroj pro krále a ihned zapůjčen králi Pepíku Pavelčíkovi, který se v něm
představil na krojovém plese.

Projekt „Pamětníci pro budoucnost jízdy králů I“
Podařilo se realizovat projekt Pamětníci pro budoucnost jízdy králů, který podpořilo Ministerstvo
kultury ČR. V jeho rámci byl natočen rozhovor s Františkem Klabačkou, králem roku 1958 a také celý
postup výroby růží ke zdobení koní. Postup předvedla paní Pavla Kučerová, komentář namluvila
Miroslava Vráblíková, kameraman pan Snížek.

Webové stránky
V říjnu jsme ve spolupráci se Střední uměleckoprůmyslovou školou v Uherském Hradišti oborem
Multimédia začali pracovat na nové podobě webových stránek Společnosti. Stránky získají nejen
novou vizuální podobu, ale budou především aktuálním a funkčním nástrojem pro prezentování
činnosti Společnosti a vlčnovských tradic.

Zpráva o hospodaření
Příjmy:
Členské příspěvky
kalendářů
Dotace Ministerstva kultury ČR
Vrácený přeplatek daně
Úroky
Celkem

15 650,00 Prodej
84 170,00
32 000,00
960,00
18,88
132 798,88

Výdaje:
Projekt Pamětníci pro budoucnost I.
Tisk kalendářů 2020, 2021
Ušití chlapeckého kroje
Ostatní – režije
Silniční daň za rok 2019
Poplatky banky
Celkem

50 412,00
86 065,00
10 000,00
6 762,00
250,00
790,00
154 279,00

Zůstatek z roku 2019
Příjmy
Výdaje

247 791,58
132 798,88
154 279,00

Zůstatek k 31. 12. 2020

Ve Vlčnově 30. 4. 2021
Jan Pijáček v. r., předseda Společnosti Jízdy králů, z. s.

225 736,46

