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Slovo ředitele

V roce 2020 se nám podařilo rozšiřovat naše aktivity, byť byly poznamenané celosvětovou pandemií 
Covid- 19. Byly zaměřené nejen na podporu seniorů, kdy se otevřela další pobočka Senior Pointu v 
Moravskoslezském kraji, ale věnovali jsme se intenzivním přípravám v rámci chystaných oslav 200. 
výročí narození otce genetiky a opata augustiniánského řádu na Starém Brně – G.J. Mendela. 
Nadále pokračujeme v realizaci projektu přeshraniční spolupráce Rakousko-Česká republika Cent-
rum obnovy společného kulturního dědictví. Věnujeme se propagaci Gregora Mendela pro Opatství 
Staré Brno Řádu sv. Augustina a předali jsme realizaci projektu modernizace UAN Zvonařka.

V rámci naší společnosti dochází k obměně týmu, což s sebou nese další výzvy. Každopádně děkuji 
všem stávajícím a minulým kolegům, ať už z řad zaměstnanců, dobrovolníků nebo členů kontrolních 
orgánů.

Věřím, že i v následujících letech se nám bude dařit při udržení současných aktivit, přicházet s 
dalšími projekty a výzvami.

V Brně 26. 7.  2021

Ing. Jakub Carda
 ředitel společnosti



O společnosti
Posláním společnosti je podpora rodinného života a mezigeneračních aktivit. Kromě této oblasti je 
naší hlavní náplní rozvoj a podpora proseniorských aktivit, dále komplexní strategické poradenství 
a analýzy v oblasti čerpání dotací ze strukturálních fondů. Od roku 2012 jsme členem Asociace ne-
státních neziskových organizací Jihomoravského kraje.

Aktivity společnosti
Pořádání společenských událostí a festivalů
Šíření povědomí o G. J. Mendelovi
Podpora rodinné politiky
Rozvoj sítě kontaktních míst – Senior Pointů
Podpora mezigeneračních aktivit – setkání, workshopy, konference
Rozvoj a podpora dalšího vzdělávání, zejména pro věkovou skupinu 55+
Komplexní strategické poradenství a analýzy v oblasti čerpání dotací 
Rozvoj občanských aktivit a udržitelného veřejného prostoru pro aktivní život

Základní údaje
název:     Společně, o.p.s.
právní subjektivita:   obecně prospěšná společnost
sídlo:      Mendlovo náměstí 1a, 603 00 Brno
IČ:      26976307
DIČ:      CZ26976307
bankovní spojení:    197883555/0300, ČSOB
zapsaná:     OR u Krajského soudu v Brně, O266
založení společnosti:   11. srpna 2005
tel.:      +420 543 212 870
web:      www.spolecne.info
e-mail:     info@spolecne.info
datová schránka:   sq4uys8

Organizační struktura
Společně, o.p.s. má tříčlennou správní radu a tříčlennou dozorčí radu. Statutárním orgánem spo-
lečnosti je ředitel společnosti. Členové správní i dozorčí rady zůstali stejní jako v minulé funkčním 
období. Dozorčí rada byla obměněna kompletně.
Ředitel společnosti: 
Ing. Jakub Carda
 
 Správní rada:
 Ing. Jan Kulhavý
 Jaroslava Báčková, Dis.
 Michaela Schwarzer 

 Zakladatel: 
 Sun Drive Communications s.r.o., IČ: 26941007

Dozorčí rada: 
PhDr. Zdeněk Papoušek
Ing. Hana Vojtková
Emil Józef Biernat, OSA

Lidé ve Společně
Na aktivitách Společně, o.p.s. se k 31. 12. 2020 podílelo 54 osob v rámci pracovně právního vzta-
hu a jedna osoba v rámci mandátního vztahu. Aktivity také podpořilo 26 dobrovolníků, především z 
řad seniorů.



Projekt Senior Point
Projekt Senior Point je zaměřen na podporu života seniorů formou realizace kontaktních míst v měs-
tech jednotlivých krajů. Primární cílovou skupinou jsou senioři (osoby starší 55 let). 
Na kontaktních místech působí vyškolený pracovník, poskytující seniorům informace z oblasti bez-
pečnosti, sociální a bytové problematiky, prevence, volnočasových aktivit a v neposlední řadě také 
kompletní služby projektu Senior Pas. Jednotlivé Senior Pointy jsou umístěny v dostupných lokali-
tách (knihovny, společenská centra, městské úřady, důležité dopravní uzly apod.). 
Snahou je zpřístupnit tuto službu co nejširšímu množství klientů.

Projekt Senior Point funguje v Jihomoravském kraji od začátku září 2011. Postupně vznikla síť kon-
taktních míst, která v současné době pokrývá celý Jihomoravský kraj, Moravskoslezský kraj, dále se 
nachází pobočky v kraji Vysočina, Zlínském, Středočeském, Pardubickém, Jihočeském 
a v Praze. V roce 2020 bylo v provozu 39 kontaktních míst v 8 krajích České republiky. 
Síť se snažíme nadále rozšiřovat.

V lednu roku 2020 se otvírala nová pobočka 
v Moravskoslezském kraji ve městě Orlová.



Mapa kontaktních míst

Obrázek 1: rozmístění poboček kontaktních míst 
Senior Point k 31. 12. 2020

Kompletní seznam kontaktních míst

(v závorce počet míst ve městě)
 
Boskovice (1)
Brandýs n. L. – S. Boleslav (1)
Brno (7)
Bruntál (1)
Břeclav (1)
České Budějovice (2)
Český Těšín (1)
Frýdek-Místek (1)
Frýdlant nad Ostravicí (1)
Havlíčkův Brod (1)
Hodonín (1)
Jablunkov (1)
Jihlava (1)
Karviná (1)
Kopřivnice (1)
Vyškov (1)
Zlín (1)
Znojmo (1)
Žďár nad Sázavou (1)

Krnov (1)
Nový Jičín (1)
Opava (1)
Orlová (1)
Ostrava (2)
Pelhřimov (1)
Písek (1)
Praha 5 (1)
Prachatice (1)
Příbram (1)
Třebíč (1)
Třinec (1)
Vítkov (1)
Vysoké Mýto (1)



Krizová a psychologická „povídací“ linka

Krizová linka
V březnu roku 2020 byl vyhlášen nouzový stav státu kvůli pandemii COVID-19. Senioři, jako nej-
ohroženější skupina, měli z bezpečnostních důvodů zůstávat ve svém obydlí a vycházet pouze v 
neodkladných záležitostech. Na tuto situaci jsme museli pohotově reagovat. Kontaktní místa (Seni-
or Pointy), kam jsou senioři zvyklí chodit pro informace, řešit své problémy a trávit volný čas, musela 
být uzavřena. Senioři tak zůstali odstřiženi od kontaktu s ostatními a často i od rodiny, protože se 
doporučovalo seniory nenavštěvovat z důvodu šíření nákazy koronaviru. 
Na nastalou situaci jsme reagovali pohotově a zprovoznili jsme ve spolupráci s projektem Senior 
Pas celorepublikovou nonstop krizovou linku pod číslem 840 111 122, která byla k dispozici senio-
rům k předání informací o současném stavu, vyvrácení nejasností, aktuálním přehledu opatření a 
řešení problémů. Linka byla zpočátku enormně přetížená. 
Řešili jsme přes 250 hovorů denně.

Psychologická „povídací“ linka
Psychologická „povídací“ linka byla zřízena nedlouho po krizové vzhledem k tomu, že se u seniorů 
čím dál častěji začaly objevovat problémy psychologického rázu. Řada seniorů se potřebovala pou-
ze vypovídat a sdělit svoje pocity. Hovory byly dlouhé mezi 30 až 120 minutami, a to jsme si nemohli 
dovolit vzhledem k náporu krizové linky. Zřídili jsme proto bezplatnou psychologickou „povídací“ 
nonstop linku na čísle: 800 190 011. Linku obsluhovali dobrovolníci z řad studentů psychologických 
oborů. Hovorů zde bylo méně, avšak několikanásobně delších.

Pomocí těchto linek jsme mohli být seniorům blíže a pomáhat jim lépe zvládnout tuto tíživou 
situaci.



Statistika využití projektu

Návštěvnost jednotlivých lokalit je závislá na spolupráci s místními partnery, propagací projektu a 
doprovodných aktivitách v dané lokalitě. Zatímco Brno, Mendlovo náměstí má návštěvnost cca 550 
seniorů za měsíc, ostatní okresní města se pohybují v řádu desítek (cca 20-40 návštěv za měsíc 
bez přednášek a klubových setkání), což je dáno jednak kratší otvírací dobou (zpravidla 8-10 hodin 
týdně) a menší cílovou skupinou v dané lokalitě.

Samostatnou oblastí jsou přednášky odborných partnerů a další volnočasové aktivity, které do sta-
tistik neuvádíme. Průměrně na přednášky chodí cca 10–15 seniorů (dle časových možností, tématu 
a roční doby). V každé lokalitě je zpravidla 4–6 přednášek / rok, které jsou pořádány pod hlavičkou 
Senior Pointu ve spolupráci s některým z partnerů nebo jiných organizací.

V tomto roce značně ovlivnila chod kontaktních míst pandemie COVID-19, kvůli které jsme byli 
nuceni fungovat po část období bezkontaktně.

Struktura dotazů

Struktura dotazů na Senior Pointech je různá. Velká poptávka je po volnočasových aktivitách, které 
jsme v letošním roce posílili a snažili se více rozvíjet. Například v Brně na Mendlově náměstí jsme 
zavedli pravidelné úterky s aktivitou, které za pěkného počasí probíhali v zahradách opatství.
Rozšířili se i dotazy z oblasti sociální. Na tuto problematiku jsme reagovali zavedením sociálních 
konzultací v rámci základního poradenství. Tuto aktivitu plánujeme dále rozvíjet v následujícím roce.



Fotografie z aktivit z roku 2020

Projekt podporují:

Moravskoslezský kraj
Město Příbram
Nadace ČEZ
Jihomoravský kraj

Město Frýdek-Místek
Město Brno
Město Vyškov
A další

Tímto děkujeme za podporu!



Festival Mendel 2020

V pořadí pátý ročník Festivalu Mendel se uskutečnil 17.-19. července 2020. I přesto, že rok 2020 
byl poznamenán celosvětovou pandemií COVID-19 a byla vydána vládní opatření omezující život 
ve všech sférách společnosti, podařilo se i v tomto roce uspořádat festival za dodržování přísných 
hygienických opatření.
 
Festival oslavující život a dílo otce genetika, Gregora Johanna Mendela má za cíl šířit ve společnosti 
vědomosti o Mendelově odkazu, přiblížit jej široké veřejnosti. 

Festivalu se v roce 2020 zúčastnilo více než 2600 osob, přičemž v pátek 1200 osob na více místech 
v Brně, v sobotu 953 osob v areálu Augustiniánského opatství na Mendlově náměstí, v neděli dal-
ších 400 osob na mši svaté v bazilice a na výstavě Mendelova rukopisu.

Přes sociální sítě jsme oslovili před 83 tisíc lidí.

Tento ročník festivalu přinesl řadu novinek, byl vystaven originál Mendelova rukopisu, byl předsta-
ven Mendel Box, byly plně obsazeny všechny komentované prohlídky Mendelova muzea Masa-
rykovy univerzity a Augustiniánského opatství. Kvůli omezením shromažďování byly streamovány 
odborné přednášky i část kulturního programu. Na festival zavítal i „živý“ Gregor Johann Mendel, 
který provázel festivalem. Největším lákadlem festivalu byl velký zelený nafukovací hrášek, který se 
objevoval na několika místech v Brně a svou cestu zakončil na festivalových dnech na Mendlově 
náměstí. 

Před zahájením samotného festivalu jsme pořádali propagační akce, za účelem rozšíření povědomí 
o festivalu. Festival Mendel jsme propagovali v Brně konkrétně v Avion shopping parku, VIDA! Sci-
ence centru, Hvězdárně a planetáriu Brno, Zoo Brno, Knihovně Jiřího Mahena, Botanické zahradě 
MU, Arboretu MENDELU, Vražném, Znojmu a na Bioskopu MU.

Na pódiu v zahradě opatství dne 18.7.2020 měli návštěvníci možnost vidět vystoupení kouzelníka, 
zábavné pokusy, kapelu pro děti a na závěr koncert členů Filharmonie Brno s filmovými melodiemi.
 
 



Ročník 2020 prohloubil odbornou sekci festivalu, veřejnosti byly nabídnuty přednášky významných 
odborníků na genetiku, a to:

prof. RNDr. Šárka Pospíšilová, Ph.D., prorektorky pro výzkum a doktorské studium 
Masarykovy univerzity
prof. MUDr. Michael Doubek, Ph.D., zástupce přednosty kliniky – Interní hematologická 
a onkologická klinika
RNDr. Pavel Lízal, Ph.D., lektor II – Oddělení genetiky a molekulární biologie
prof. RNDr. Jan Konvalinka, CSc., prorektor pro vědeckou činnost
prof. MUDr. Milan Macek, jr., DrSc., Společnost lékařské genetiky a genomiky 
České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, z. s.

Celý festival uzavřela nedělní mše svatá v bazilice Nanebevzetí Panny Marie, na které poutavě 
promluvil Marek Orko Vácha. 

Festival Mendel byl realizován za finanční podpory statutárního města Brna.





Dramaturgický plán oslav výročí 200 let narození Gregora Johanna Mendela v roce 2022  

Další aktivitou spojenou s propagací Mendelova odkazu bylo sestavení dramaturgického týmu, kte-
rý měl za úkol sestavit dramaturgický plán oslav výročí 200 let od narození G.J. Mendela v roce 
2022. Tým byl složený z odborníků na vědu, kulturu, marketing, konkrétně:                     

Blanka Křížová, ředitelka Mendelova muzea Masarykovy univerzity
Miriam Kolářová, kunsthistorička, sekce umění, sakrální umění
Vladimír Maňas, muzikolog na FF MU, sekce umění, stará hudba
Jiří Zahrádka, muzikolog, odborník na Leoše Janáčka
Kateřina Šedá, odbornice na sociální hry a akce ve veřejném prostoru
Jana Janulíková, ředitelka TIC Brno
Jan Press, ředitel Moravské galerie
Ondřej Chrobák, kurátor Moravské galerie
Marek Vácha, kněz, etik
Ing. Petr Vídeňský, promotér
Karolína Štorková, expertka na obsahový marketing neziskových organizací

Dramaturgický tým stanovil cílové skupiny oslav, základní východiska, časové rámce oslav. Vytipo-
val také lokace, na kterých oslavy proběhnou a zajistil základní popis plánovaných aktivit, sloužící 
k dalšímu rozpracování.

Projekt byl realizován za finanční podpory statutárního města Brna.

Memorandum o spolupráci
Společně, o.p.s., organizačně-technicky zabezpečovalo podpis významného dokumentu, Memo-
randu o spolupráci, které dne 6.1.2020 podepsali Jihomoravský kraj, statutární město Brno a Opat-
ství Staré Brno Řádu sv. Augustina. V memorandu se tyto subjekty zavázaly pečovat o Mendelův 
odkaz. K memorandu se následně připojily Masarykova univerzita, Mendelova univerzita v Brně, 
Moravské zemské muzeum, Vysoké učení technické v Brně a Ministerstvo kultury České republiky.

Pracovní skupina Mendel 2022+
Pracovní skupina navázala na podpis Memoranda o spolupráci, do této skupiny je Společně, o.p.s., 
zapojena. Skupina je složena ze zástupců statutárního města Brna, Jihomoravského kraje a jejich 
příspěvkových organizací, jakož i dalších subjektů, které se angažují při aktivitách spojených s 
šířením Mendelova odkazu. Na pravidelných schůzkách jsou plánovány aktivity v průběhu roku, 
koncepční záležitosti apod.



Mezinárodní genetická konference
Byly zahájeny přípravy na uspořádání Mezinárodní genetické konference, která se uskuteční ve 
dnech 20.-22.7. 2022. Společně, o.p.s. bude mít na starost organizačně-technické zabezpečení 
konference, organizátory dále jsou Masarykova univerzita, Mendelova univerzita v Brně a Morav-
ské zemské muzeum. 

Výstava Mendelova rukopisu v zahraničí
Společně, o.p.s., ve spolupráci s Opatstvím Staré Brno Řádu sv. Augustina zahájilo přípravy 
na celosvětovou putovní výstavu originálu Mendelova rukopisu. 

Záštity na aktivity spojené s Gregorem Johannem Mendelem
V průběhu realizace projektu dramaturgického týmu byl vypracován podklad pro nominaci výročí a 
oslav G.J. Mendela v roce 2022-2023 na seznam významných výročí UNESCO. Ministerstvo za-
hraničních věcí tuto nominaci schválilo a Česká republika tak oslavy nominovala jako svou jedinou 
žádost.

Současně byla také akcím vyjednána podpora a vyjednáno udělení záštity Úřadu vlády ČR, 
po dobu českého předsednictví Radě EU, které začíná v červenci 2022. 

Projekt obnovy Mendelova skleníku
V roce 2020 byly realizovány projektové práce na stavební akci s názvem „Obnova Mendelova 
skleníku“. Byla vypracována projektová dokumentace pro stavební povolení a současně byla při-
pravována žádost o dotaci na tuto akci.
Cílem je obnova Mendelova skleníku, kde vznikne polyfunkční prostor určený pro kulturní a vě-
decké akce. Následnou realizací projektu chceme zvýšit povědomí o Mendelově odkazu a obnovit 
kulturní památku, která je vnímána jako symbol genetiky.

Vizualizace Kryštof Chybík



Projekt Centrum obnovy společného kulturního dědictví

Stavební práce probíhaly v souladu se Smlouvou o dílo. Poskytovatel dotace schválil prodloužení 
realizace projektu do 31. 12. 2021, což umožní dokončit stavbu v plánovaném rozsahu a kvalitě. V 
tomto monitorovacím období byl poskytovateli dotace předložen ke schválení Dodatek č. 2 k SoD, 
jehož obsahem je změna termínu dokončení stavebních prací. Hlavními aktivitami byla příprava a 
realizace COL – Conference #4 formou online eventu s předtočenými přednáškami. Dále natáčení 
a zpracování video materiálů pro virtuální podobu COL – Conference #4 včetně zajištění překladu. 
Dalšími aktivitami pak byla příprava 5 tematických workshopů, jejichž realizace byla ale znemož-
něna kvůli COVID-19. Na základě toho došlo k transformování měkkých aktivit projektu do digitální 
formy. V souvislosti s digitální formou se natáčely video materiály pro virtuální podobu COL – Con-
ference #4 a video materiály pro video dokumenty nahrazující plánovaná témata workshopů. V 
rámci období 2020 došlo také k několika setkáním, která probíhala ve Znojmě, v Krems, Telči apod. 
než došlo ke zhoršení situace ohledně COVID-19.



Dotační a grantové poradenství

V roce 2020 jsme úspěšně realizovali projektový management v rámci projektu Modernizace ÚAN 
Zvonařka Brno, který byl spolufinancován z Integrovaného regionálního operačního programu. 
Výše dotace činila 74 200 000 Kč.

Cílem projektu byla celková modernizace stávajícího autobusového terminálu, především zvýšení 
funkčnosti, orientace a estetického sjednocení prostoru Ústředního autobusového nádraží 
Brno – Zvonařka.



Projekt Živé Město

V současné době projekt orientujeme jako informační portál, který je propojen se stránkami sociál-
ních sítí Facebook a Instagram Živé město Brno. Na těchto sociálních sítích jsou prezentovány jak 
mendelovské aktivity, tak další aktivity Společně, o.p.s. Dalším směřováním projektu jsou domluve-
ná partnerství s kulturními institucemi Brna za účelem například nižšího vstupného. 

Umělecké dílo k 200. výročí narození 
Gregora Johanna Mendela

Cílem projektu je navázat na mimořádné úsilí při budování Mendelova pomníku ze začátku 20. 
století a spojit síly při zhotovení uměleckého díla v originálním a moderním pojetí, které se stane 
atraktivním a důstojným odkazem G. J. Mendela a oslavou genetiky. Dílo bude odrážet jak Mende-
lův život, tak význam jeho objevu a jeho zásadní dopad na lidstvo. 
Výsledkem bude socha či monument, umístěný tematicky přímo na Mendlově náměstí. Stane se 
tak atrakcí a korunou místa, které kvůli výročí 200 let od Mendelova narození projde moderní re-
konstrukcí, aby mělo toto umělecké dílo náležitě reprezentativní zázemí. 



Účetnictví (výkaz zisku a ztrát, rozvaha, zpráva auditora)




































