VÝROČNÍ ZPRÁVA
o činnosti za rok 2009

Lidové tradice a řemesla, o.p.s.
Zámecká č.p. 196, 687 24 Uherský Ostroh

Úvod
Po čtrnácti měsících od vzniku naší společnosti přemýšlíme o tom, co je třeba zmínit
jako první, kterou naši činnost vyzdvihnout, jak pojmenovat cíle, jenž se nám
podařilo naplnit a rovněž vyjádřit i radost a spokojenost našich zákazníků
a obchodních partnerů. Po osamostatnění ostrožského střediska od společnosti
Tradic Slovácka, o.p.s., Blatnička, v listopadu 2008, byl loňský rok průlomový, neboť
na nás kladl mnohé nové nároky a závazky, kterých bylo potřeba dostát. Lze
konstatovat, že v tomto náročném úkolu jsme dokázali se ctí obstát, poněvadž
po nastavení řízení společnosti, zajištění chodu střediska, tvoření si dobrého jména
a etablování se trhu s lidovými kroji, hospodaření společnosti bylo v černých číslech.
Tohoto hřejivého pocitu bylo dokázáno i za finanční podpory několika významných
sponzorů.
Čeho třeba si vážit, je přesvědčení našich vlastních pracovníků o smyslu jejich práce.
Ta se projevuje i tím, že přes stávající finanční podmínky každý den vstanou
a s upřímnou snahou pomoci jdou do práce, učí se novým věcem a technologickým
postupům, pracují na sobě, vydávají to nejlepší, co umí. Bez nich by si Lidové tradice
a řemesla, o.p.s., Uherský Ostroh, dobré renomé nevybudovalo.
Závěrem lze říci, že rok 2009 byl pro nás úspěšným rokem, nicméně nelze usnout
na vavřínech a je zapotřebí se stále rozvíjet. Tato výroční zpráva je taktéž našim
velkým poděkováním všem, kteří s námi spolupracují a nechají si u nás rádi ušít
na sebe lidový kroj.

Mgr. Vlastimil Vaněk
předseda správní rady
Dagmar Štěrbová
vedoucí střediska
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Základní údaje o organizaci
Společnost Lidové tradice řemesla, o.p.s., je obecně prospěšnou společností, jejíž
zakladatelem je město Uherský Ostroh. Organizace byla založena 8. prosince 2008
zápisem do Rejstříku obecně prospěšných společností vedeném na Krajském úřadě
v Brně, oddíl O, vložka 371.
Poslání
Posláním společnosti Lidové tradice a řemesla, o.p.s., je zachovat výrobu lidového
kroje a tradičních lidových technik. Jako jedni z mála se zabýváme výrobou krojů
a jejich součástí (klobouků, čepení, voniček a dalších) tradičním způsobem a zručné
švadleny a vyšívačky dokáží zhotovit kompletní kroj nejen z oblasti Moravského
Slovácka, ale i z různých jiných regionů. Spolupracujeme s institucemi, které
se odborně zabývají lidovou kulturou a ušité kroje proto odpovídají lidovým
tradicím v originálních vzorech výšivek, zdobení a střihu.
Kromě výroby krojů nabízíme zájemcům i opravy, praní a žehlení krojů a krojových
součástí. Kroje si u nás můžete nejen nechat ušít, opravit či vyprat, ale pro různé
příležitosti je rovněž půjčujeme. Další činností, jíž se zabýváme, je ruční tkaní,
kterým vyrábíme vlastní tradiční materiály. Z nich šijeme nejen součásti krojů,
ale i konfekci (často podle požadavků zájemců) a vyrábíme bytové doplňky a různé
dárkové předměty.
Cíle
Lidové tradice a řemesla, o.p.s., si kladou za cíl:
- Zachovat tradiční řemeslné techniky, a proto je součástí našeho areálu také školicí
středisko se speciálně uzpůsobenými pracovišti pro výuku tradičních lidových
technik (krosienka, pletení z proutí, ruční tkaní, paličkování, vyšívání, malba
na hedvábí atd.).
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-

-

-

Vytvářet foto archív všech krojových součástí, které naší dílnou projdou. Ať jsou
to kusy již historické nebo nově ušité, zaznamenané s přesnými rozměry
a důležitými detaily. Fotodokumentace je posléze využívána
Při šití nových součástí, ale nejen pro naši vlastní činnost. Možnost využít naší
dokumentace má i veřejnost.
Důležitou úlohu pro uchování přesných krojových součástí hrají také dobré
střihy, které se opět v naší společnosti pečlivě archivují.
Dalším cílem je seznamovat veřejnost s oblastí Moravského Slovácka, především
prezentovat jeho folklor, krásu lidového kroje, jeho odlišnosti a výjimečnosti.
Toto vše se děje při pravidelných exkurzích domácích i zahraničních turistů.
V rámci našich stále nových propagačních materiálů zpopularizovat a podpořit
uchování, případně rozšíření lidového kroje mezi více zájemců.

Základní údaje o společnosti
Název: Lidové tradice a řemesla, o.p.s.
Právní forma: Obecně prospěšná společnost
Sídlo: Zámecká č.p. 196, 687 24 Uherský Ostroh
Tel.: +420 / 572 503 697
E-mail: remesla@ostrozsko.cz
Web: www.remesla-tradice.cz
IČ: 283 09 146
DIČ: CZ 283 09 146
Bankovní účet: 43-3469140207/0100
Statutární zástupce: Mgr. Vlastimil Vaněk, předseda správní rady
Vedoucí střediska: Dagmar Štěrbová
Počet pracovníků: 10,5
Registrace: Rejstřík obecně prospěšných společností, vedeném Krajským soudem
v Brně, oddíl O, vložka 371
Datum vzniku: 8. prosince 2008
Datum založení: 10. září 2008
Zakladatel: Město Uherský Ostroh, Zámecká 24, 687 24 Uherský Ostroh
Změny v rejstříku OPS: V roce 2009 změny nebyly.
Změny v zakládací listině OPS: V roce 2009 změny nebyly.
Předmět činnosti
Druh obecně prospěšných služeb:
- Poskytování ucelené nabídky v oblasti výroby a údržby lidového kroje,
- doplňování a sběr informací v oblasti historie, vzniku a vývoje lidových krojů,
- zachování a obnova lidových krojů v oblasti Slovácka,
- zachování a rozvoj tradičních a řemeslných technik,
- propagace, prezentace a osvěta lidových krojů a tradičních technik ,
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vydávání informačních materiálů ve vztahu k lidovým krojům a tradičním
technikám,
výroba, prodej a půjčování lidových krojů a doplňků ke krojům,
výuka tradičních a řemeslných technik,
výroba ručně tkané metráže.

Doplňková činnost:
- Výroba textilních vláken a tkanin,
- výroba oděvů a oděvních doplňků (kromě kožešinových),
- výroba pletených a háčkovaných výrobků, řemeslné zpracování textilií,
- výroba brašnářského a sedlářského zboží (kromě prostředků ortopedické
povahy),
- výroba obuvi (kromě ortopedické),
- opravy obuvi, brašnářského a sedlářského zboží,
- praní, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží,
- specializovaný maloobchod a obchod se smíšeným zbožím,
- zprostředkování obchodu a služeb,
- pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí.

_________________________________________________________

Organizační struktura
Správní rada
Předseda:
Mgr. Vlastimil Vaněk, Hradišťská 566, 687 24 Uherský Ostroh
Funkční období: od 26.10.2009 do 26.10.2012
Členové:
Věra Hendrychová, Sídliště 842, 687 24 Uherský Ostroh
Funkční období: od 8.12.2008 do 8.12.2010
Bc. Vlastimil Kuřimský, Svatopluka Čecha 298, 687 24 Uherský Ostroh
Funkční období: od 8.12.2008 do 8.12.2011
V roce 2009 nenastaly žádné změny ve složení správní rady.
Dozorčí rada
Předseda:
Eva Zajícová, 687 23 Ostrožská Lhota č.p. 266
Funkční období: od 8.12.2008 do 8.12.2011
Členové:
Bohumila Straková, Studená 579, 687 24 Uherský Ostroh
Funkční období: od 8.12.2008 do 8.12.2010
Andrea Klaudová, Polní 665, 687 24 Uherský Ostroh
Funkční období: od 8.12.2008 do 8.12.2009
V roce 2009 nenastaly žádné změny ve složení dozorčí rady.
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Zpráva o činnosti za rok 2009
Hlavní (obecně prospěšná) činnost
Společnost zpracovávala kroje nejen z různých oblasti Slovácka, ale také regionu
Karlovarska, Valašska nebo Brněnska. Svoji činnost úspěšně propagovala
i do zahraničí. Jednou z významných zakázek bylo i zhotovení dámských krojů
pro FS Ekonóm Bratislava – viz reprezentativní materiály ke 40. výročí trvání
souboru..
Mediální prezentace střediska pravidelně probíhá v regionálním tisku, České televizi
a Českém rozhlase Brno, na webových stránkách Mikroregionu Ostrožsko.
V polovině ledna 2009 jsme předváděli přehlídku tradičních lidových řemesel
v rámci expozice Centrály cestovního ruchu Východní Morava, o.p.s., na veletrhu
cestovního ruchu Regiontour 2009 v Brně. Na Zelený čtvrtek tj. 9. dubnu 2009 jsme se
zúčastnili prezentace Regionu Slovácka v informačním středisku České centrály
cestovního ruchu - CzechTourismu na Staroměstském náměstí v Praze. Tato akce
byla velmi úspěšná a to hlavně mezi zahraničními turisty, jenž se rádi nechali
vyfotografovat s dívkou ve slováckém kroji. Dne 8. června 2009 jsme se zúčastnili
jarmarku u příležitosti celorepublikového setkání místních akčních skupin v Odrách.
Již tradiční je účast v září na Slavnostech vína a otevřených památek v Uherském
Hradišti. Mezi další zajímavé prezentace v květnu 2009 patří – Východní Slovácko
v českém centru ve Vídni, kde rakouským novinářům a pracovníkům v cestovním
ruchu byl představen náš region
Samozřejmá je i účast na různých jarmarcích, folklorních festivalech a lidových
slavnostech, kde vždy zaujmeme ukázkami z naší výroby. Jsou to např. – akce
ve skanzenu ve Strážnici (Fašanky, fašanky…, Abeceda řemesel, MFF, Dožínky,
Podzim na dědině), jarmarky v Uherském Hradišti, festival ve skanzenu v Rožnově
pod Radhoštěm, Horňácké slavnosti. Především však při kulturních akcích
pořádaných městem Uherský Ostroh otevíráme naši prodejnu nejen k možnosti
nákupu, ale i pro zájemce k prohlídkám celé dílny.
Spolupracovali jsme na realizaci Katalogu turistických zajímavostí Mikroregionu
Ostrožsko, jenž na třiceti stranách zevrubně popisuje náš region, jeho zajímavosti,
přírodní krásy apod. To vše je doplněno o podrobnou prezentaci lidového kroje
Ostrožského typu. Představuje se zde dámský slavnostní kroj v různých variacích
a při různých příležitostech (poutích, svatbách apod. ).
Organizace také naplňuje pro svého zakladatele realizaci a udržitelnost projektu
SROP, osa 3.1. - Přízámčí - rozvoj střediska školy lidové tvořivosti v Uherském
Ostrohu, v rámci kterého se zavázala vytvořit a udržet úvazek 10,5 pracovních míst
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a pravidelně pořádat kurzy a exkurze pro veřejnost. Veškeré nutné podklady
a zprávy k projektu jsou vždy včas a v plném rozsahu odevzdávány, vždy
bez dalších připomínek.
Doplňková (hospodářská) činnost
Organizace na poli doplňkové činnosti poskytuje služby týkající se údržby krojů,
tj. praní, žehlení krojů a veškeré jejich opravy (zejména opravy výšivek, klobouků,
rukávců). Z další činnosti zejména pro místní obyvatele jsou to opravy a praní oděvů
a zprovoznění prodejny galanterie a metráže.
V roce 2009 byla navázána spolupráce s obuvníkem p. Hejdou z Hluku, který
přednostně pro naši společnost vyrábí kožené krojové součásti (obuv, opasky).
Z kurzů, které proběhly jsou to především – malování na hedvábí, květinové vazby,
krojové vyšívání, krojové šití. Kurzy byly opakovány vždy v jarním a podzimním
běhu.

_________________________________________________________

Finanční zpráva
Roční finační závěrka
Rozvaha ke dni 31.12.2009 (v celých tisících Kč)
Stav k prvnímu dni účetního období:
-1Stav k poslednímu dni účetního období: - 2 AKTIVA
A.
A.I.
A.II.
A.III.
A.IV.
B.
B.I.
1.
5.
B.II.
1.
B.III
1.
3.

Dlouhodobý majetek
Dlouhodobý nehmotný majetek
celkem
Dlouhodobý hmotný majetek celkem
Dlouhodobý finační majetek celkem
Oprávky
celkem

k dlouhodobému

PASIVA

-1- -2-

majetku

Krátkodobý majetek celkem
Zásoby celkem
Materiál na skladě
Výrobky
Pohledávky celkem
Odběratelé
Krátkodobý finační majetek celkem
Pokladna
Účty v bankách

B.IV. Jiná aktiva celkem
1. Náklady příštích období

AKTIVA CELKEM (součet A+B)

0
0

0 A.
0 A.I.

0
0
0

0
1. Vlastní jmění
0
2. Fondy
0 A.II. Výsledek hospodaření celkem

460
377
159
218
20
20
63
63
0

687
512
259
253
31
31
143
29
114

2.
B.
B.I.
B.II.
B.III.
1.
3.
5.
7.

0
0

1
1

9.
10.
17.
22.
B.IV.

460

687
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Vlastní zdroje celkem
Jmění celkem

-1- -2211
347

454
211

347
0
- 136

347
- 136
243

Výsledek ve schvalovacím řízení
Cizí zdroje
Rezervy celkem
Dlouhodobé závazky celkem
Krátkodobé závazky celkem
Dodavatelé
Přijaté zálohy
Zaměstnanci
Závazky
k institucím
sociál.
zabezpečení a zdrav. pojištění
Ostatní přímé daně
Daň z přidané hodnoty
Jiné závazky
Dohadné účty pasivní
Jiná pasiva celkem

- 136
248
0
0
248
58
10
108
60

0
233
0
0
233
-2
5
110
59

3
0
0
9
0

7
42
12
0
0

PASIVA CELKEM (součet A+B)

459

687

Aktiva: 686.620,74 Kč
Pasiva: 686.620,74 Kč
Výkaz zisku a ztrát ke dni 31.12.2009 (v celých tisících Kč)
Činnost hlavní: - 1 Činnost vedlejší : - 2 Činnost celkem: - 3 NÁKLADY
A.I.
1.
2.
A.II.
5.
6.
7.
8.
A.III.
9.
10.
13.
A.IV.
A.V.
24.
A.VI.
A.VII.
A.VIII.

- 1 - - 2 - - 3-

Spotřebované nákupy celkem

589

232

821 B.I.

Spotřeba materiálu
Spotřeba energie
Služby celkem

520
69
72

202
30
34

722
1.
99
2.
106 B.II.

Opravy a udržování

Cestovné
Náklady na reprezentaci
Ostatní služby
Osobní náklady celkem

2
5
0
65
1 379

Mzdové náklady
1 077
Zákonné sociální pojištění
302
Ostatní sociální náklady
0
Daně a poplatky
0
Ostatní náklady celkem
4
Jiné ostatní náklady
4
Odpisy, prodaný majetek,
0
tvorba rezerv celkem
Poskytnuté příspěvky celkem
0
Daň z příjmu celkem
0
NÁKLADY CELKEM

Náklady:
Výnosy:

2 044

hlavní činnost
2,044.351,53 Kč
2,463.683,48 Kč

0
2
6.
1
6 B.III.
1
1 B.IV.
32
97
18.
601 1 980 B.V.

VÝNOSY

Tržby za vlastní výkony 1 839
a zboží celkem
Tržby za vlastní výrobky
1 623
Tržby z prodeje služeb
216
Změny stavu vnitroorgan.
-8
zásob celkem
Změna stavu zásob výrobků
-8
Aktivace celkem
0
Ostatní výnosy celkem
0
Jiné ostatní výnosy
0
Tržby z prodeje majetku,
0
zúčtování rezerv celkem
Přijaté příspěvky celkem
20
Přijaté příspěvky (dary)
20
Provozní dotace celkem
613
Provozní dotace
613
VÝNOSY CELKEM
2 464

473 1 550 B.VI.
124
426
27.
4
4 B.VII.
0
0
29.
13
17
13
17
0
0 C.
Výsledek hospodaření před
zdaněním
0
0
34. Daň z příjmů
0
0 D.
Výsledek hospodaření po
zdanění
880 2 924

doplňková činnost
879.497,27 Kč
703.410,60 Kč

- 1 - - 2 - - 3-

rok 2009:

doplňková činnost
-176.086,67 Kč

43
0
96
96
0

35
0
96
96
0

0
20
0
20
0
613
0
613
703 3 167
- 177

243

0
420

0
- 177

0
243

celkem
2,923.848,80 Kč
3,167.094,08 Kč

hospodaření celkem
243.245,28 Kč

_________________________________________________________
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421 2 044
143
359
43
35

420

Zhodnocení údajů v účetní závěrce
Lidové tradice a řemesla, o.p.s. v roce 2009 hospodařily s tímto výsledkem:
hlavní činnost
419.331,95 Kč

564 2 403

Zpráva nezávislého auditora
Účetní jednotka, sídlo:

IČO:
Předmět činnosti
Příjemce:
Auditorskou zprávu vypracoval:

Datum vypracování zprávy:

Lidové tradice a řemesla, o.p.s.
Zámecká 196
687 24 Uherský Ostroh
28309146
Zachování a obnova lidových krojů
oblasti Slovácka
Správní rada
Ing. Ivan Kučera,
Na Zápovědi 428, PSČ 686 01 Uh. Hradiště,
licence KAČR č. 353
4.6.2010

Ověřil jsem přiloženou účetní závěrku Lidové tradice a řemesla, o.p.s., Uherský
Ostroh, Zámecká 196, PSČ: 68724, tj. rozvahu k 31.12.2009, výkaz zisku a ztrát
za období od 8.12.2009 do 31.12.2009.
Odpovědnost statutárního orgánu účetní jednotky za účetní závěrku
Za sestavení a věrné zobrazení účetní závěrky v souladu s českými účetními
předpisy odpovídá statutární orgán Lidové tradice a řemesla, o.p.s., Uherský
Ostroh, Zámecká 196, PSČ: 687 24. Součástí této odpovědnosti je navrhnout, zavést
a zajistit vnitřní kontroly nad sestavováním a věrným zobrazením účetní závěrky
tak, aby neobsahovala významné nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou,
zvolit a uplatňovat vhodné účetní metody a provádět dané situaci přiměřené účetní
odhady.
Odpovědnost auditora
Mým úkolem je vydat na základě provedeného auditu výrok k této účetní závěrce.
Audit jsme provedl v souladu se zákonem o auditorech a Mezinárodními
auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů
České republiky. V souladu s těmito předpisy jsem povinen dodržovat etické normy
a naplánovat a provést audit tak, abych získal přiměřenou jistotu, že účetní závěrka
neobsahuje významné nesprávnosti.
Audit zahrnuje provedení auditorských postupů, jejichž cílem je získat důkazní
informace o částkách a skutečnostech uvedených v účetní závěrce. Výběr
auditorských postupů závisí na úsudku auditora, včetně posouzení rizik, že účetní
závěrka obsahuje významné nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou.
Při posuzování těchto rizik auditor přihlédne k vnitřním kontrolám, které jsou
relevantní pro sestavení a věrné zobrazení účetní závěrky. Cílem posouzení vnitřních
kontrol je navrhnout vhodné auditorské postupy, nikoli vyjádřit se k účinnosti
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vnitřních kontrol. Audit též zahrnuje posouzení vhodnosti použitých účetních
metod, přiměřenosti účetních odhadů provedených vedením i posouzení celkové
prezentace účetní závěrky.
Domníváme se, že získané důkazní informace tvoří dostatečný a vhodný základ pro
vyjádření mého výroku.

Výrok auditora
Podle mého názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv, pasiv a
finanční situace společnosti Lidové tradice a řemesla, o.p.s., Uherský Ostroh,
Zámecká 196, PSČ: 68724 k 31.12.2009 a nákladů, výnosů a výsledku jejího
hospodaření za účetní období od 8.12. do 31.12.2009 v souladu s českými účetními
předpisy.
V Uherském Hradišti dne 4.6.2010
Ing. Ivan Kučera
auditor

_________________________________________________________

Závěr
Jak jste asi poznali po přečtení této výroční zprávy, tak loňský rok 2009 byl úspěšný.
Dokázali jsme nastartovat chod společnosti tak, aby v následujících letech
na Moravském Slovácku byla zachována tradice výroby lidových krojů a lidových
řemesel. Dostali jsme se povědomí široké veřejnosti a připravili si půdu
pro úspěšnou práci v roce 2010.
Děkujeme všem kteří nás podpořili a pomohli v začátcích fungování naší společnosti,
našim stálým zákazníkům, dodavatelům a všem spolupracujícím společnostem.
Zvláštní poděkování patří městu Uherský Ostroh za celoroční podporu.
Na závěr děkujeme všem, kteří nám v loňském roce 2009 poskytli finanční
příspěvek nebo jinou formu podpory:
- Město Uherský Ostroh
- OHL ŽPSV, a.s., Uherský Ostroh
- Stavby, a.s., Boršice
- FILTAKLEEN, Praha
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