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Spolek Maborn má ve svých stanovách ukotveno pořádání aktivit spojených se vzděláváním jak 

v oblasti čajové kultury, tak v oblasti osobnostního rozvoje a podpory kreativního odpočinku.  

Všechny tyto body jsme v předešlém období naplnili a máme radost z toho, že počet akcí, degustací, 

přednášek, seminářů a mnoha dalších aktivit stále narůstá.  

Klidnou a tvořivou atmosféru jsme přenesli i za hranice naší malé čajovny. Například do dobříšské 

knihovny, kde jsme dodávali energii hráčům na fantasy víkendu BOoK! con 2018, na různé akce 

v Mníšku pod Brdy (Den pro Tibet, Tvořivý trh, atp.). 

  



Vzdělávací a rozvojové akce pro veřejnost 

V období 2018 jsme uspořádali 59 akcí 

Mimo níže uvedených akcí nabízí spolek ve svých prostorech Výměnný bazar oblečení, jehož cílem je 

navádět ženy k šetrnému nošení oblečení. Mnohdy se totiž stává, že nakupujeme oblečení, které 

nakonec ani nenosíme – takto máme možnost dát mu další život a navíc si udělat radost a pořídit si 

něco nového. 

 

Dále je možné se zapojit do projektu Komunitních nákupů – Nejsem produkt. Tento projekt šetří 

v první řadě obalové materiály a dává lidem prostor zamyslet se nad důležitostí ekologických nebo 

regionálních produktů. Navíc poukazuje na alternativy, které můžeme opakovaně používat v našich 

každodenních životech místo jednorázových plastů. Tyto alternativy jsme navíc implementovali do 

provozu čajovny – např. kovová brčka či kompostovatelné kelímky. 

 

Akce probíhající celý rok 

- Jóga v čajovně (2x týdně) – přibližně 50 lekcí / 261 účastníků 

V dnešní době je jóga samozřejmou součástí všech alternativnějších prostorů. Svou oblibu si 

získává díky kombinaci fyzického cvičení s emočním a duchovním zklidněním a meditací. Náš 

koncept se skládá z 60 minut cvičení a 30 minut relaxace/meditace. Unikátní je formou 

placení, nazývanou „Dar za dar“, kdy mohou účastníci zaplatit lekci dle spokojenosti a svých 

finančních možností. 



- Ženské kruhy - 8 setkání / 46 účastnic 

Ženský kruh je prostor pro ženy a ženskou podporu. Společně oslavujeme svátky během roku 

a témata s nimi spojené. Kruh je společenství, které ženy vyživuje a podporuje ve vlastním, 

ženském způsobu existence ve světě s převahou mužského přístupu. 

   

- Zenová meditace – 5 setkání / 12 účastníků 

Pravidelná praxe zenové meditace školy Kwan Um. Kwan Um je mezinárodní zenová škola, 

kterou v roce 1983 založil korejský zenový mistr Seung Sahn. Po celém světě sdružuje přes 

sto zenových center a skupin 

- Meditační setkání dětí – 7 setkání 

Meditace je vhodná pro děti ve věku 6 - 12 let. Zvyšuje schopnost koncentrace, empatie, 

schopnost učit se nové. Děti jsou klidnější a vyrovnanější. 

 



- Tajemství pánevního dna – 4 setkání (2x víkendový kurz, 2x docházkový) 

Svaly pánevního dna jsou významná část hlubokého stabilizačního systému našeho těla. Na 

kurzech Tajemství si ale ukážeme, že jsou nejen zodpovědné za udržení moči a podílejí na 

správném postoji těla. Jejich úžasný přínos je i v prožívání naší sexuality a emocí. Mají vliv na 

naše sebevědomí a radost ze života. 

Navíc cvičení svalů pánevního dna ovlivňuje i hormonální činnost a můžeme tak zlepšit 

menstruační a klimakterické potíže nebo problémy s otěhotněním. 

 

- Rodinné konstelace – 5 setkání / 26 účastníků 

Rodinné konstelace je název, pod kterým je tato metoda známa. Ačkoli označení „Rodinné“ 

nevystihuje přesně její rozmanitost. Pro lepší pochopení použiji druhý popisnější název - 

Systemické konstelace. Tato metoda totiž narovnává vše, co je součástí Vašeho systému – Vy 

a práce, Vy a zdraví, Vy a jednotlivé složky Vašeho Já atd. 

- Živě z čajovny – 8 koncertů / 122 účastníků 

Každý měsíc pořádáme v čajovně komorní koncerty. Prostor pro ukázku své tvorba mají jak 

místní umělci, tak umělci z celé republiky. 

o Oldřich Janota; folk, rock, duchovní hudba (únor, 21 návštěvníků) 

o Vašek Kenny  Nekolný; pop, rock (březen, 12 návštěvníků) 

o Uninvited; alternativní rock (duben, 20 návštěvníků) 

o Jakub Čermák a Souvar; alternativní folk (květen, 12 návštěvníků) 

o PE&PE; jazz (září, 8 návštěvníci) 

o Vojtěch Urbánek, folk (říjen, 11 návštěvníků) 



o Jiří Řehulka, pop-folk (listopad, 8 návštěvníků) 

o Martin E. Kyšperký, psychadelic-folk (30 návštěvníků) 

Kalendář pravidelných i nepravidelných akcí 

Leden 

- Jóga v čajovně, Zenová meditace, Meditační setkání dětí, Rodinné konstelace (více info výše) 

- Seminář s jógou a emočním tréningem s Jitkou Melicharovou (8 účastnic) 

Únor 

- Jóga v čajovně, Zenová meditace, Živě z čajovny – Oldřich Janota (více informací výše)  

- Jóga smíchu (4 účastníci) 

Březen 

- Jóga v čajovně, Živě z čajovny – Vašek Kenny Nekolný, Tajemství pánevního dna, Meditační 

setkání dětí, Rodinné konstelace, Ženský kruh – vykročení do jara (více informací výše) 

- Čajová degustace na Dni pro Tibet v MěK Mníšek pod Brdy (25 návštěvníků) 

 

- Představení dobříšské lesní školy (22 účastníků) 

- Přednáška Cykličnost ženy, vztahy a sexualita (16 účastníků) 

- Beseda Moje cesta k domácí škole (20 účastníků) 

- Veganský piknik (9 účastníků) 



Duben 

- Jóga v čajovně, Zenová meditace, Ženský kruh – Beltain, Živě z čajovny – Uninvited (více 

informací výše) 

- Přednáška Zrcadla ve vztazích (18 účastníků) 

- Přednáška Psychosomatika (12 účastníků) 

- Otevřené grilování + Živě z čajovny Uninvited (20 účastníků) 

- Řezbářsko-loutkařský kurz (6 účastníků) 

- Bylinková procházka (15 účastníků) 

Květen 

- Jóga v čajovně, Tajemství pánevního dna, Zenová meditace, Meditační setkání dětí, Živě 

z čajovny – Jakub Čermák - Souvar (více informací výše) 

- Představení projektu Zahrada U Čápa (15 účastníků) 

- Čajovna na Spring fashion bazaru 

- Přednáška Vesmír jako nastavené zrcadlo (6 účastníků) 

- Čajová degustace na knižním bazaru v MěK Mníšek pod Brdy 

Červen 

- Jóga v čajovně, Zenová meditace, Meditační setkání dětí, Ženský kruh letního slunovratu (více 

informací výše) 

- Mňam fest (30 účastníků)  

 

- Den bez obalu – pořádáno ve spolupráci s MěK Dobříš v jejích prostorách (50 účastníků) 

- Hravý seminář s jógou (8 účastníků) 

- Cestovatelská přednáška – Velký vandr po zemi z Čech až do Ománu (7 účastníků) 

 

 



- Čajová degustace a tvorba lapačů snů na Tvořivém trhu v Mníšku pod Brdy  

 

- Pravda vs. Mýty o zdravém opalování (4 účastnice) 

- Beseda Já a můj bezobalový život v MěK Mníšek pod Brdy (6 účastníků) 

- Otevřené grilování (15 účastníků) 

- Čajovna na Dni dětí s Čápem v Novém Kníně 

Červenec, srpen  

- Otevřené grilování (20 účastníků) 

- Čajovna pod kaštany v Mníšku pod Brdy 

Září 

- Jóga v čajovně, Meditační setkání dětí, Ženský kruh – podzimní rovnodennost, Docházkový 

kurz Tajemství pánevního dna 

- Živě z čajovny – Pe&Pe – Acousic music (6 účastníků) 

Říjen 

- Jóga v čajovně, Docházkový kurz Tajemství pánevního dna, Meditační setkání dětí, Živě 

z čajovny – Vojtěch Urbánek 

- Přednáška Rodiče a děti (4 účastníci) 

  



- Čajová degustace v týdnu knihoven v MěK Dobříš 

 

- Porodní příběhy (6 žen) 

- Přednáška Přechodové rituály (35 účastníků) 

- Beseda Já a můj bezobalový život v Památníku Karla Čapka na Dni Středočeského kraje 

- Přednáška Rodiče a děti (10 účastníků) 

Listopad 

- Jóga v čajovně, Meditační setkání dětí, Živě z čajovny – Jirka Řehulka, Rodinné konstelace, 

Dušičkový ženský kruh 

- Přednáška Psychosomatika od A do Z (9 účastníků) 

- Čajovna na BOoK! Conu v MěK Dobříš 

 



Prosinec 

- Jóga v čajovně, Živě z čajovny – Martin E. Kyšperský, Ženský kruh – zimní slunovrat 

- Přednáška o Indii (12 účastníků) 

 

  



Finanční bilance 

Příjmy spolku Maborn se skládají z členských příspěvků na hlavní činnost spolku a z vedlejší činnosti. 

Za uplynulé období se vybrali členské příspěvky v celkové výši 148.144Kč. Nejčastěji se členské 

příspěvky skládali ze „vstupného“ na aktivity, které jsou popsané výše. Dále pak z konzumace čajů a 

čajových nápojů při návštěvě čajovny. 

Dále spolek přijal finance z vedlejší spolkové činnosti a to zejména: 

- Tvorba propagačních materiálů – 11.000Kč 

- z pronájmu prostor čajovny – 7.165Kč 

- ze stánkového prodeje – 2.859Kč 

Finance z vedlejší činnosti jsou použity pro činnost hlavní a k podpoře fungování spolku. 

 

Výdaje se skládají převážně: 

- z příspěvku na média v sídle spolku – 1.953Kč měsíčně, rozhlasové a televizní poplatky 

- z nákupu čaje a dalších provozních potřeb (proměnlivá částka)  

- z financování reklamy, propagace, tisk materiálů (proměnlivá částka) 

Ke konci kalendářního roku 2018 je finanční stav spolku +8.656Kč 

Hodnocení roku 2018 a výhled 2019 

V loňském roce jsme si stanovili, že chceme dosáhnout na příspěvek od města na pořádání koncertů 

Živě z čajovny. Přesto, že jsme získali nízký příspěvek mohli jsme díky němu řádně propagovat komorní 

koncerty. Počet aktivit v letošním roce byl vyšší než v roce 2017, návštěvnost se bohužel trochu snížila, 

což připisujeme tomu, že již nejsme „exkluzivní“ novinkou. Když však spočítáme počet návštěvníků, 

dosáhli jsme stejného čísla jako v roce 2016/2017. Jsme tedy s rokem 2018 velmi spokojeni. Získali 

jsme stálou klientelu a zjistili, jaké akcí jsou pro veřejnost nejaktraktivnější – patří mezi ne Otevřené 

grilování, Mňam festy a samozřejmě Jóga v čajovně. 

V roce 2019 plánujeme udržet standart, který jsme v uplynulých letech nastavili.  

 

Zpracovala Mgr. Kateřina Försterová 

Schválil předseda spolku Radek Hasák 

Dne 20. 3. 2019 


