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ROSTEME V LUČNÍM SADU
 V LUČNÍM SADU během roku pořádáme několik brigád; na jaře

kultivujeme pozemek před osetím jetelotravní směsí, vyséváme na
celém pozemku louku, ořezáváme mladé stromy, budujeme Bylinnou
zahradu s vyvýšenými záhony, společně s dětmi a dobrovolníky ji
osazujeme. Z velkých lipových kmenů - daru města Opava - a také z
darovaných palet budujeme mobiliář - lavičky, kompost. Brigád se
účastní desítky dobrovolníků dospělých i dětí. 
Na podzim pořádáme velkou sousedskou slavnost S LÁSKOU SKLIZENO -
s jarmarkem místních výpěstků, opékáním a komentovanou prohlídkou
ke Dni stromů. V sadu přibývají dvě včelstva a květinová zahrada.
Vysazujeme spolu s dětmi ZŠ soustavu jedlých keřů a dosazujeme
několik stromů, jež uhynuly. V rámci Design&Build workshopu chystáme
první etapu výstavby zastřešeného zázemí pro návštěvníky, jež bude
dokončena v roce 2022.
V kontextu široké i daleké konvenčně obhospodařovávané zemědělské
krajiny nám pod rukama doslova roste biodiverzní 2 ha ostrůvek. V něm
se vyskytují všechna patra (bylinné, keřové, stromové) a poskytuje
útočiště mnoha druhům ptáků či hmyzu. Ostrůvek naděje pro krajinu…

VYŠÍVÁME TRIČKO

Tradiční FASHION-CAFE-MUSIC BAZAR plánujeme po zkušenostech z
předchozího roku i s ohledem na kovidovou situaci rovnou na září.
Logisticky zjednodušujeme sbírku a zveme dárce k nošení darů přímo do
prostoru obchodního centra Slezanka - kde bazar proběhne -
bezprostředně ve dnech před jeho otevřením. Přebytky darů předáváme
do Armády spásy, Eurotopia.cz, Psychiatrické nemocnice Opava,
MOMENT charitativních obchodů. 

S MĚSTEM ZA ZÁDY

ROK 21 V KAPRADÍ

Jsme neziskovka sdružující nadšence, jež spojuje péče o místo, ve kterém
žijí. Rok 2021 přichází jako výzva k posunu a profesionalizaci spolku
Kapradí. Od ledna máme již 2 zaměstnankyně, spouštíme nový web
kapradi.org. Přihlašujeme se do půlročního fundraisingového programu
FRIN a také do Impact First - akcelerátoru pro komunitní leadery.
Rozvíjíme Luční sad, rozjíždíme pilotní projekt lučních a sezónních Kytek
z Kapradí, pořádáme Fashion bazar i Příběh trička, startujeme projekt
Sad k (ne)zaplacení na DARUJME.CZ, nabíráme dobrovolníky, oslovujeme
firmy s nabídkou k partnerství. 



PĚSTUJEME RADOST DO VÁZY 

PĚSTUJEME KVĚTINY, STROMY A VZTAHY

V návaznosti na bazar probíhají také výukové/osvětové programy PŘÍBĚH
JEDNOHO TRIČKA pro děti středních škol, jedněmi z výstupů jsou
autorské pohlednice či studentské plakáty k tématu fast fashion.
Instalace těchto výtvorů ve veřejném prostoru města, ale také spoluúčast
na instalaci výstavy Fair trade - ŽIVOT V BAVLNĚ - naše téma udržitelnosti
v módě souběžně provází… 

VYPRÁVÍME PŘÍBĚH TRIČKA

Činnost spolku stojí na pomoci desítek dobrovolníků a jejich rodin.
Vnímáme, že se komunita okolo spolku síťuje a rozrůstá a považujeme
každého z příchozích za její důležitou součást. Ať už to jsou sadaři-srdcaři,
přátelé sadu, lidé pomáhající s přípravami bazaru nebo “noví dobrovolníci”,
kteří přicházejí se sympatií k našim aktivitám a ochotou nám pomoci.
Malými krůčky se inspirujeme navzájem… A tím se staráme o svět kolem
nás.

VZDĚLÁVÁME (SE)
 V rámci zvyšování kvality neformálního vzdělávání organizujeme

Projektové dny, v roce 2021 jsme realizovali tyto: O člověku a půdě, Příběh
trička III, Řezbářské odpoledne, Odpoledne s kovářem, Kaligrafie, Dotkni se
hlíny a Orientační běh.
Organizovali jsme i několik akcí pro veřejnost: vícegenerační řezbářský
kurz, online besedu O PŮDĚ, O PŘÍRODĚ, O NADĚJI, komentovanou
prohlídku sadu a komentovaný Příběh včelí královny o ekologickém chovu
včel v Lučním sadu.  
Naše aktivity po odborné stránce konzultujeme s experty a odborníky na
konkrétní témata a přizýváme je ke spolupráci (Nadace pro půdu, AOPK,
SŠPU Opava, Slezské bylinářství, Mgr. Radim Lokoč, Ing. Ondřej Macháč).

ŽIJEME KOMUNITOU

V roce 2021 testujeme pilotní pěstování Kytek z Kapradí - pro nás malý
zázrak přírody a velká radost ve váze. Chceme nabízet sezónní květiny,
které vykvetly nedaleko za Opavou a jsou vypěstované s ohleduplností ke
krajině, půdě a lidem. S respektem k přirozenému ročnímu cyklu a se
sociálním přesahem. Jejich prodejem financujeme částečně
environmentální aktivity a aktivita s tím spojená do budoucna může
znamenat potenciální zaměstnání znevýhodněných na trhu práce.



Radim Jarošek, Petr Valeček, Jitka Vavrečková, Kateřina Šenková, Karel
Wolf, Petr Sedláček, Jana Glosová, Eliška Vařejková, Veronika Frélichová,
Jiří Rybář, Blanka Kostřicová, Adam Turnovský, Simona Nováková, Jelena
Štohanzlová, Michal Jedlička, Michal Vícha, Michaela Müllerová, Lenka
Zemanová, Zuzana Pavelková, Jan Urbánek, MIlan Freiberg, Lukáš
Hartmann, Alexandra Vejclová, Pavlína Felgentragerová, Martin Žůrek,
Alena Wranová, David a Renáta Padrtovi, Zdeněk Pouba, Veronika
Kudláčková, Milan Žažo, Jan Kotůlek, Iveta Bulawová, Karin Jaške, Markéta
Janečková, Daniel Zembol, Vladislav Rouchal, Soňa Jirousková Masariková,
Pavel Tuleja, Jan Kroupa, Martin Pietraszek

Statutární město Opava, Witzenmann Opava, spol. s.r.o., Carman Wood,
MM Level s.r.o., Nadace České spořitelny, Česká spořitelna - sociální
bankovnictví, České centrum fundraisingu, Jógový ateliér Luna, Slezská
univerzita v Opavě, Transfúzní oddělení Slezské nemocnice v Opavě, Rada
dětí a mládeže Moravskoslezského kraje, z.s.

Financování aktivit spolku Kapradí je vícezdrojové. Spolek byl v roce 2021
příjemcem dvou dotací z veřejných zdrojů (Statutární město Opava, Rada
dětí a mládeže Moravskoslezského kraje, z. s.). Zbývající část rozpočtu je
pokryta především dary individuálních a firemních dárců a příjmy z
vedlejší činnosti spolku. 

OHLEDUPLNĚ K PŮDĚ, KRAJINĚ A LIDEM

PODĚKOVÁNÍ DÁRCŮM ROKU 2021

ZDROJE PŘÍJMŮ

Aktivity spolku jsou závislé na dobrovolnické činnosti. Realizace
vzdělávacích akcí, slavností, bazaru, rozvoj pěstování květin, péče o
komunitní sad i o komunitu samotnou - to je spousta drobných na sebe
navazujících činností vyžadujících mnoho účastných rukou. Děkujeme
desítkám dobrovolníků i jejich rodinám za vstřícnou spolupráci a
přítomnost vždy, když je potřeba. 

PODĚKOVÁNÍ DOBROVOLNÍKŮM 



Na základě absolvovaných rozvíjejících a sebevzdělávacích aktivit
potřebujeme v rámci organizace aplikovat změny, nastavit vnitřní vztahy,
role a procesy, zkoumat dále vztahy v komunitě, posouvat aktivity Kapradí
postupně od nezisku k zisku. Rozvíjíme nadále projekt Lučního sadu, v
němž proběhnou další fáze výstavby přístřeší, čeká nás dostavba Bylinné
zahrady, realizace naučné Půdní stezky aneb Co si myslí žížaly?,
organizace několika vzdělávacích kurzů, besed, slavností a brigád.

Vzdělávání v různých oblastech neformální cestou zaštítí i nadále
Projektové dny, podrobněji uchopit a rozpracovat si zaslouží také PŘÍBĚH
TRIČKA. Dalším projektem S MĚSTEM ZA ZÁDY by mohlo být vybudování
mokřadu za Opavou.
Našim přáním je, aby se udržitelnost stala jednou ze základních hodnot
společnosti. Jako pilíř udržitelného rozvoje vnímáme vzdělávání. Tak aby
každý jedinec mohl jednat otevřeně, zodpovědně a v souladu se svým
svědomím.

S OHLEDEM K PŮDĚ, KRAJINĚ A LIDEM

PLÁNUJEME V ROCE 22…

“KAPRADÍ”,  SPOLEK
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Rozvaha pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, ve zkráceném rozsahu

ke dni 31.12.2021

(v celých tisících Kč)

Daňový subjekt: "Kapradí", spolek

IČ / DIČ: 02692716 / CZ02692716

Sídlo účetní jednotky: B.němcové 1308/7, 74601 Opava

A K T I V A stav k prvnímu
dni účetního

období

stav k
poslednímu dni
účetního období

1 2

A. Dlouhodobý majetek celkem 7 7
A.II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem 7 7
B. Krátkodobý majetek celkem 685 656
B.II. Pohledávky celkem 195 109
B.III. Krátkodobý finanční majetek celkem 490 547

Aktiva celkem 692 663

P A S I V A stav k prvnímu
dni účetního

období

stav k
poslednímu dni
účetního období

1 2

A. Vlastní zdroje celkem 518 534
A.II. Výsledek hospodaření celkem 518 534
B. Cizí zdroje celkem 174 129
B.III. Krátkodobé závazky celkem 174 129

PASIVA CELKEM 692 663



Výkaz zisku a ztráty pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání	, ve zkráceném rozsahu

ke dni 31.12.2021

(v celých tisících Kč)

Daňový subjekt: "Kapradí", spolek

IČ / DIČ: 02692716 / CZ02692716

Sídlo účetní jednotky: B.němcové 1308/7, 74601 Opava

Název položky činnost
hlavní

činnost
hospodářská

celkem

1 2 3

A. Náklady 566 0 0
A.I. Spotřebované nákupy a nakupované služby 290 0 0
A.III. Osobní náklady 272 0 0
A.V. Ostatní náklady 4 0 0

Náklady celkem 566 0 0
B. Výnosy 540 42 0
B.I. Provozní dotace 167 0 0
B.II. Přijaté příspěvky 79 0 0
B.III. Tržby za vlastní výkony a za zboží 294 42 0

Výnosy celkem 540 42 0
C. Výsledek hospodaření před zdaněním -26 42 0
D. Výsledek hospodaření po zdanění -26 42 0


