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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.  

Začátkem roku 2019 se proměnil koncept čajovny spíše na občajovnu – občasnou čajovnu. Klasická 

otevírací doba byla zrušena, díky čemuž vznikl prostor pro pořádání dalších akcí. Velmi oblíbené se 

naše prostory staly pro jógu, která se u v roce 2019 cvičila 4x týdně. Dvě lekce z toho byly věnovány 

seniorům. I nadále probíhaly v čajovně vzdělávací, seberozvojové a tvořivé aktivity, koncerty a cvičení. 

 

 

  



Vzdělávací a rozvojové akce pro veřejnost 

V období 2019 jsme uspořádali 65 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. 

 

 

  



Akce probíhající celý rok 

- Jóga v čajovně (2x týdně) – přibližně 80 lekcí  

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 - 3 setkání / 15 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. Jedno setkání bylo 

věnováno ženské bylinné napářce. 

- 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. 

 

- Sheng Zhen je qi- gong (cvičení, práce s energií) pomáhající kultivovat a posilovat vaši Qi – 

životní energii. Zahrnuje formy, které provádíte buď ve stoje, v sedě anebo na židli. Součástí 

jsou i meditace, při nichž pracujete se svojí vnitřní energií. – od října proběhlo 13 lekcí po 

přibližně 6 účastnících 

- Živě z čajovny – 7 koncertů / 123 účastníků 

V čajovně pořádáme komorní koncerty. Prostor pro ukázku své tvorba mají jak místní umělci, 

tak umělci z celé republiky. 



o Petr Jasinčuk – přednáška + koncert hry na brumle (březen, 10 účastníků) 

o Inženýr Vladimír (květen, 15 účastníků) 

o TeaJazz Trio, jazz (červenec, 30 účastníků) 

o Amelancha (září, 1 účastník) 

o Dan Vertígo (říjen, 12 účastníků) 

o Zu&Cello (listopad, 35 účastníků) 

o CtiHang (prosinec, 20 účastníků) 

Nepravidelné akce 

Leden 

- Jóga v čajovně, Meditační setkání dětí 

- Předporodní rituál (soukromá akce) 

- Ženský kruh – Nové začátky (4 účastnice) 

Únor 

- Jóga v čajovně, Meditační setkání dětí 

- Přednáška – Vše, co jste chtěli vědět o kurzu Tajemství pánevního dna (8 účastnic) 

- Přednáška Duševní metabolismus aneb řeč emocí (24 účastníků) 

- Tajemství pánevního dna – docházkový kurz (3x4 účastnice) 

 

 



Březen 

- Jóga v čajovně, Meditační setkání dětí 

- Deskohrátky v čajovně (12 účastníků) 

- Ženský kruh – Jarní rovnodennost (6 účastnic) 

- Přednáška Duševní metabolismus aneb řeč emocí II. (10 účastníků) 

- Živě z čajovny – přednáška + koncert na brumle Petr Jasinčuk (10 účastníků) 

 

Duben 

- Jóga v čajovně, Meditační setkání dětí, Rodinné konstelace 

- Deskohrátky v čajovně (13 účastníků) 

- Čajovna na dobříšských regionální trzích 

- Čajovna na Dni Země (výroba voskovaných ubrousků) 

- Grilování s příbramskými piráty (15 účastníků) 

Květen 

- Jóga v čajovně, Meditační setkání dětí 

- Deskohrátky v čajovně (7 účastníků) 

- Čajovna na dobříšských regionálních trzích 

- Živě z čajovny – Inženýr Vladimír (15 účastníků) 

- Čajovna na Tvořivém trhu v Mníšku pod Brdy – degustace 

  



- Docházkový kurz Tajemství pánevního dna 1/4, 2/4 (2x4 účastnice) 

- Rodinné konstelace (7 účastníků) 

- Cestovatelský večer s Vítem Dzaridzem (24 návštěvníků) 

Červen 

- Jóga v čajovně, Meditační setkání dětí 

- Otevřené grilování (17 účastníků) 

- Docházkový kurz Tajemství pánevního dna 3/4, 4/4 (2x4 

účastnice) 

- Deskohrátky v čajovně (13 účastníků) 

- Svatební hostina v čajovně (soukromá akce) 

- Rodinné konstelace (6 účastníků) 

Červenec 

- Jóga v čajovně 

- Otevřené grilování + živě z čajovny Tea Jazz Trio (30 účastníků) 

- Zastávka v čajovně v rámci putovní oslavy (soukromá akce) 

- Deskohrátky v čajovně (9 účastníků) 

- Ženský kruh – bylinná napářka (5 účastnic) 

Srpen 

- Jóga v čajovně 

- Víkendový kurz šití Barefoot bot (11 účastnic) 

- Grilování s příbramskými piráty (16 účastníků) 

- Kurz vyřezávání (6 účastníků)  

Září 

- Jóga v čajovně, Meditační setkání dětí 

- Čajová degustace a ochutnávka jógy na akci Zažít město jinak 

- Den bez obalu v dobříšské knihovně 

- Živě z čajovny – Amelancha (1 účastník) 



Říjen 

- Jóga v čajovně, Meditační setkání dětí, Qi-gong 

- Kurz vyřezávání pro Děti bez mobilu (6 účastníků) 

- Deskohrátky v čajovně (10 účastníků) 

- Čajovna na dobříšských regionálních trzích 

- Živě z čajovny – Dan Vertígp (12 účastníků) 

- Cvičení Pět Tiběťanů (2 účastníci) 

- Schůzka Dobříšských rebelů pro život (soukromá akce) 

Listopad 

- Jóga v čajovně, Meditační setkání dětí, Qi-

gong 

- Čteme s porozuměním každý den (soukromá 

akce) 

- Živě z čajovny + tvořivé odpoledne (výroba 

lapačů snů) Zu&Cello (35 účastníků) 

 

Prosinec 

- Jóga v čajovně, Meditační setkání dětí, Qi-

Gong 

- Čajovna na dobříšských regionálních trzích 

- Čajovna na adventních trzích na zámku 

- Živě z čajovny – Cti Hang (20 účastníků) 

- Silvestr v čajovně (15 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 120.569Kč. 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: 

- z pronájmu prostor čajovny – 7.050Kč 

- ze stánkového prodeje – 19.555Kč 

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) 

V roce 2019 jsme obnovili zařízení čajovny. Koupili jsme myčku, rychlovarné konvice a další drobné 

elektro. Také jsme pořídili stoličku na bylinnou napářku, kterou půjčujeme zájemkyním. 

 

Ke konci kalendářního roku 2019 je finanční stav spolku +3.685Kč 

  



Hodnocení roku 2019 a výhled 2020 

I přes omezení provozní doby, které jsme začátkem roku 2019 zavedli je čajovna stále navštěvované 

místo, kde samovolně vznikla komunita lidí, kteří vyhledávají společnost a prostředí řekněme 

nemainstramové. Obávali jsme se, že se omezení podepíše na návštěvnosti spolku, ale je tomu naopak. 

Díky poptávce o využívání prostoru spolku se rozšířila nabídka našich aktivit například o pravidelné 

cvičení Shneg zhen qi-gongu nebo večerů s deskovými hrami. Díky příspěvku od města jsme mohli i 

nadále pořádat komorní koncerty. Proběhlo jich sice méně než v roce 2018, ale za to byl vyšší počet 

návštěvníků.  

Velmi oblíbené jsou stále akce Otevřené grilování, kdy si návštěvníci přinesou vlastní jídlo a my 

poskytujeme gril a samozřejmě čajové osvěžení v podobě rozličných nápojů. 

V roce 2020 plánujeme udržet standart, který jsme v uplynulých letech nastavili.  

 

 

 

 

Zpracovala Mgr. Kateřina Försterová 

Schválil předseda spolku Radek Hasák 

Dne 13. 2. 2020 


