
Silný příběh vynálezce Aleše Kaprála a ukázkový 
provoz řady ekotechnologií lákají na mlýn i vzdělávací 
akce dospělých, pro které připravujeme programy 
týkající se ekologicky šetrného stavitelství a nabízíme 
jim možnost dobrovolnické práce v ochraně přírody. 

Kaprálův mlýn se podílí na výuce studentů 2 fakult 
Masarykovy univerzity v oblasti environmentální 
výchovy. Samostatně na mlýně funguje Lesní mateřská 
školka Dobroděj provozovaná občanským sdružením 
Kaprálek.

Svébytnou oblastí vzdělávání dospělých je program 
pro dobrovolníky z ČR i zahraničí, kteří přichází na 
několikaměsíční až roční stáže. 

Junák svaz skautů a skautek ČR, Středisko ekologické 
výchovy Kaprálův mlýn (zkráceně Junák, Kaprálův mlýn) 
je zvláštní organizační jednotka Junáka – svazu skautů a 
skautek ČR. Jejím posláním je vychovávat děti a mládež 
k lásce a úctě k přírodě, rozvíjet znalosti, dovednosti a 
postoje, které vedou k environmentálně odpovědnému 
jednání. Opírá se při tom o prvky skautské výchovné 
metody a o Světový skautský program ochrany životního 
prostředí. K naplnění svého poslání provozuje základnu 
Kaprálův mlýn v údolí Říčky v jižní části Moravského 
krasu. 

Junák, Kaprálův mlýn realizuje především pobytové 
výukové programy pro střední školy a druhé stupně 
základních škol. Dále poskytuje zázemí pro další 
vzdělávací akce neziskových organizací, zejména dětí a 
mládeže, a poskytuje programy i pro tyto subjekty. 

Kaprálův mlýn není jenom budova, ale i zahrada a 
několik hektarů luk, na kterých se nalézají 3 tábořiště. 
V letních měsících se stává cílem táborů mnoha skupin 
skautů ze zahraničí. V případě tuzemských táborů 
jsou to především rodiny s dětmi, které ocení zázemí 
budovy.

V roce 2013 nabízel Junák, Kaprálův 
mlýn celkem 6 pobytových ekologic-
kých výukových programů pro školy 
v délce trvání 3-5 dnů, 4 exkurze Mo-
ravským krasem a 1 jednodenní eko-
logický výukový program zaměřený 
na ekotechnologie a 1 několikahodi-
nový program se stejným tématem. 

lidé Kaprálova mlýna

Rada Kaprálova mlýna
Rada, která je hlavní řídícím orgánem zvláštní organizační jednotky v roce 2013 se sešla celkem 
šestkrát a pracovala ve složení: Ivo Brzobohatý (předseda), Roman Dvořák, Jakub Hruška, Hana 
Odehnalová, Jiří Pospíšil, Petr Šabata, Magdalena Žárská (do února 2013), Jakub Straka (od 
února 2013). Členkami revizní komise byly Jarmila Bláhová, Oldřiška Skočíková a Lucie Vladová.

zaměstnanci
Zaměstnanci Junáka, Kaprálova mlýna byli Lenka Dvořáčková (DPP), 
Pavlína Hanáková (od července), Lukáš Klapil (DPP), Anna Mikysková 
(DPP), Jiří Pospíšil (do září), Svatava Samková (od července), Jana 
Staszeková (DPP), Victor Arturo Cabrera Vega (DPP).

Zaměstnanci financovaní prostřednictvím křížového financování v 
rámci projektu Středisko ekologické výchovy Kaprálův mlýn (OPŽP): 
Tomáš Blaha (do října), Eva Krásenská (0,5 úvazku od září), Michal 
Medek, Jiří Pospíšil (od září), Pavla Šlimarová (od září), Markéta 
Táborská (0,4 úvazku do října), Daniel Vejrosta (0,6 úvazku), Eliška 
Volková (DPP), Veronika Volková.

Na Kaprálově mlýně pracovali do ledna 2013 jako kuchařky zaměst-
nankyně Junáka, okresu Brno-město Jana Brzobohatá a Renata 
Kuchařová. Od ledna do prosince zde působil Tomáš Kandel jako 
člověk zodpovědný především za PR a propagaci.

Dva zaměstnanci Kaprálova mlýna získali certifikát instruktorů 
skalního lezení a všichni pedagogové si udržovali platnou kvalifikaci 
zdravotníků zotavovacích akcí.

dobrovolníci
V rámci Evropské dobrovolné služby na 
Kaprálově mlýně působily Anya Belova 
z Ruska (od září) a Kristína Žulkovská ze 
Slovenska (od srpna). Spolu s nimi nám 
pomáhaly desítky dalších dobrovolníků, 
kterým patří srdečný dík, zvláště musí-
me poděkovat Ivovi Brzobohatému za 
neustálou a neúnavnou práci pro mlýn a 
Martinu Karáskovi za péči o naši počíta-
čovou síť.

V přehledu nefiguruje výuka předmětů Environmentální výchova (FSS MU) a Praktika ekologické a globální 
výchovy (FF MU), kterou zajišťovali naši zaměstnanci a jejíž část se odehrávala na Kaprálově mlýně, protože 
neprobíhala na základě přímého smluvního vztahu s uvedenými fakultami. Do vysokoškolské výuky patří i 
vedení a konzultace diplomových prací.  

Do vzdělávacích akcí pro dospělé jsou započítány především odborné exkurze spojené s ekologickým po-
radenstvím v oblasti ekologicky šetrných technologií a dále akce pro veřejnost – den otevřených dveří a 
dobrovolnické brigády.

Za všechny akce, pro něž jsme zajišťovali především organizační zázemí, je potřeba zmínit Svojsíkův závod, 
který s přibližně 350 organizátory a účastníky posunul laťku našich logistických možností.

vzdělávací programyco děláme

Řada skupin si v rámci svého několikaden-
ního pobytu na Kaprálově mlýně objednala 
část vzdělávacího programu z naší nabídky a 
část si zajišťovala sama, tyto programy jsou 
v přehledu programů jako jednodenní (v pří-
padě škol) nebo mimoškolní činnost (v přípa-
dě víkendovek a táborů). 

Rok 2013 byl prvním celým rokem provozu Kaprálova mlýna coby střediska 
ekologické výchovy po kompletní rekonstrukci, která proběhla v letech 
2011-12. Samostatná organizační jednotka Junák, Kaprálův mlýn byla za-
ložena teprve v prosinci 2012 a první měsíce následujícího roku tak byly 
věnovány tvorbě základních provozních dokumentů. 

Zároveň se do finální podoby dostávaly environmentální výukové progra-
my, které prošly odbornou oponenturou. Celý rok se intenzivně pracovalo 
na propagaci Kaprálova mlýna zejména v cílové skupině středních škol, 
kde byly naše síly znásobeny podporou Nadace Vodafone v rámci progra-
mu Rok jinak. 

V březnu byl po měsících příprav spuštěn ostrý provoz Lesní mateřské škol-
ky Dobroděj a v dubnu se konalo tradiční setkání dobrovolníků – Mlýnská 
chasa. V květnu si pocestní a účastníci vzdělávacích akcí mohli poprvé na-
koupit v našem obchůdku. V červnu jsme dokončili hřiště v zahradě a o 
prázdninách se na tábořiště mlýna vrátily skupiny zahraničních skautů.

V červenci byla zahájena výstavba domu pro dobrovolníky. Od srpna jsme 
přivítali první dobrovolnice v rámci Evropské dobrovolné služby, zatím ješ-
tě ubytované v provizorních prostorách. 

V září se na Kaprálově mlýně konal nejenom den otevřených dveří, ale i 
Svojsíkův závod. Říjen byl ve znamení účasti ředitele mlýna na mezinárod-
ních skautských akcích – setkání středisek SCENES a konferenci manaže-
rů evropských základen. V listopadu dostala tvar permakulturní zahrádka 
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úvod

www.kapraluvmlyn.cz

najdete nás i na facebooku

lesní mateřské školy a včelky z 
Kaprálova mlýna získaly svému 
včelaři zlatou medaili za medovi-
cový med roku 2013. 

Tečkou za povedeným rokem 
bylo prosincové přijetí Junáka, 
Kaprálův mlýn za řádného člena 
Sdružení středisek ekologické 
výchovy Pavučina.

Michal Medek

Junák – svaz skautů a skautek ČR, 
Středisko ekologické výchovy Kaprálův mlýn  

http://www.kapraluvmlyn.cz
http://www.facebook.com/groups/111486602202489
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Název účtuČíslo 
účtu

Koncový
stav

Obraty
rozdíl

Obraty za
období D

Obraty za
období MD

Počáteční
stav

Aktiva
19 455,00 12 378,73-7 076,2719 455,0012 378,73Materiál na skladě112

12 378,73-7 076,2712 378,7319 455,00Materiál na skladě 19 455,00112100

11x Materiál 12 378,73 19 455,00 12 378,73-7 076,2719 455,00

0,00 136 503,99136 503,990,00136 503,99Zboží na skladě a v prodejnách132
136 503,99136 503,99136 503,990,00Zboží na skladě a v prodejnách 0,00132100

13x Zboží 136 503,99 0,00 136 503,99136 503,990,00

15 325,00 62 246,0046 921,00812 499,00859 420,00Pokladna211
62 097,0046 772,00829 880,0015 325,00Hlavní pokladna 783 108,00211100

149,00149,0029 540,000,00Pokladna - obchod 29 391,00211200

21x Peníze 859 420,00 812 499,00 62 246,0046 921,0015 325,00

57 246,00 712 652,95655 406,953 584 840,174 240 247,12Bankovní účet221
712 652,95655 406,954 240 247,1257 246,00Fio banka - běžný účet 3 584 840,17221100

22x Účty v bankách 4 240 247,12 3 584 840,17 712 652,95655 406,9557 246,00

0,00 0,000,00323 565,00323 565,00Peníze na cestě261
0,000,00323 565,000,00Peníze na cestě 323 565,00261100

26x Převody mezi finančními účty 323 565,00 323 565,00 0,000,000,00

0,00 83 711,0083 711,002 015 090,852 098 801,85Odběratelé311
83 711,0083 711,002 098 801,850,00Odběratelé 2 015 090,85311100

0,00 28 710,0028 710,009 917,0038 627,00Poskytnuté provozní zálohy a zálohy na zásoby314
28 710,0028 710,0038 627,000,00Poskytnuté provozní zálohy a zálohy na zásoby 9 917,00314100

0,00 486,00486,00402 013,77402 499,77Ostatní pohledávky315
486,00486,00402 499,770,00Ostatní pohledávky 402 013,77315100

31x Pohledávky 2 539 928,62 2 427 021,62 112 907,00112 907,000,00

0,00 99 000,0099 000,00940 100,001 039 100,00Jiné pohledávky378
99 000,0099 000,001 039 100,000,00BRJ - pohledávky - půjčky 940 100,00378100

37x Jiné pohledávky a závazky 1 039 100,00 940 100,00 99 000,0099 000,000,00

0,00 -457 674,60-457 674,60578 182,50120 507,90Náklady příštích období381
-457 674,60-457 674,60120 507,900,00Náklady příštích období 578 182,50381100

0,00 1 937,001 937,000,001 937,00Dohadné účty aktivní388
1 937,001 937,001 937,000,00Dohadné účty aktivní 0,00388100

38x Přechodné účty aktiv a pasiv 122 444,90 578 182,50 -455 737,60-455 737,600,00

Aktiva celkem 92 026,00 679 951,07587 925,078 685 663,299 273 588,36

Pasiva
37 798,96 175 760,06137 961,101 779 387,731 641 426,63Dodavatelé321

175 760,06137 961,101 641 426,6337 798,96Dodavatelé 1 779 387,73321100

0,00 21 780,0021 780,00184 540,00162 760,00Přijaté zálohy324
21 780,0021 780,00162 760,000,00Přijaté zálohy 184 540,00324100

IČO

příslušnému finančnímu
orgánu

1 x
Účetní jednotka doručí:

22707816

Junák, Kaprálův mlýn
Ochoz u Brna 235
Ochoz u Brna
664 02

Název a sídlo účetní jednotky( v haléřích )
k 31.12.2013

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY V ZJEDNODUŠENÉM ROZSAHU
Výkaz zisku a ztráty
podle Přílohy č. 2
vyhlášky č. 504/2002 Sb

Číslo
řádkuNázev ukazatele

5

Celkem

7

Činnosti

Hlavní

6

HospodářskáOznačení

NákladyA. 1

Spotřebované nákupy celkem 2 1 413 288,78945 824,27 467 464,51I.

Služby celkem 3 588 971,45370 732,67 218 238,78II.

Osobní náklady celkem 4 589 629,64450 598,11 139 031,53III.

Daně a poplatky celkem 5 5 500,003 397,90 2 102,10IV.

Ostatní náklady celkem 6 29 319,915 757,84 23 562,07V.

Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek celkem 7VI.

Poskytnuté příspěvky celkem 8VII.

Daň z příjmů celkem 9VIII.

Náklady celkem 10 2 626 709,781 776 310,79 850 398,99

VýnosyB. 11

Tržby za vlastní výkony a zboží celkem 12 2 348 240,851 375 261,85 972 979,00I.

Změna stavu vnitroorganizačních zásob celkem 13II.

Aktivace celkem 14III.

Ostatní výnosy celkem 15 11 754,50352,50 11 402,00IV.

Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a 
opravných položek celkem

V. 16

Přijaté příspěvky celkem 17 215 600,00215 600,00VI.

Provozní dotace celkem 18 470 507,90470 507,90VII.

Výnosy celkem 19 3 046 103,252 061 722,25 984 381,00

Výsledek hospodaření před zdaněním 419 393,47285 411,46 133 982,01C. 20

Výsledek hospodaření po zdanění 419 393,47285 411,46 133 982,01D. 21

Poskytování služeb v oblasti výchovy a
vzdělávání, enviromentální výchova

Pozn.:Předmět podnikáníPrávní forma účetní jednotky

Sestaveno dne: 19.06.2014 Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky
nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou

mezinárodní spolupráce
Kaprálův mlýn se aktivně zapojil do spolupráce v rámci me-
zinárodního skautingu. V srpnu se Michal Medek účastnil 
semináře o ochraně klimatu ve SCENES (Scout Centres of Ex-
cellence for Nature and Environment) středisku Westerno-
he v Německu. Zde jsme navázali partnerství se skautským 
domem Nocrich v Rumunsku, kterému jsme metodicky po-
máhali se strategickým plánováním a v rumunské skautské 
organizaci Cercetașii României získali partnera pro výměnu 
dobrovolníků. Společně s Nocrich, polskými a ukrajinskými 
partnery jsme připravili mezinárodní skautský projekt na 
léto 2014. 

V září a říjnu probíhalo setkání SCENES středisek v Kostarice. 
Na aktivní zapojení Kaprálova mlýna do sítě navazoval au-
dit z dánského střediska Naesbycentre, který posoudil naše 
možnosti stát se jedním z dvaceti skautských ekologických 
středisek na světě. Koncem října jsme měli příležitost načer-
pat na evropském setkání manažerů skautských základen v 
Lucembursku zkušenosti ze dvou tuctů podobných zařízení. 

V obchůdku Kaprálova mlýna naleznete kromě výrobků 
fair-trade a skautských potřeb i několik předmětů, jejichž 
nákupem je možné podpořit vybudování skautského eko-
logického centra v Brazílii.

Rozvaha a Výkaz zisku a ztráty OJ pro účely registrace
Hospodářský výkaz za rok: 2013 Evidenční číslo jednotky: 900.12

Aktiva Pasiva
Položka výkazu Částka Položka výkazu Částka
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 0,00 Kč A.I. Jmění

A.II. Dlouhodobý hmotný majetek 0,00 Kč A.II. Výsledek hospodaření

z toho: A.II.1 Pozemky 0,00 Kč B.I. Rezervy 0,00 Kč

z toho: A.II.3 Stavby 0,00 Kč B.II. Dlouhodobé závazky

A.III. Dlouhodobý finanční majetek 0,00 Kč B.III. Krátkodobé závazky

A.IV. Oprávky k dlouhodobému majetku 0,00 Kč B.IV. Jiná pasiva 0,00 Kč

z toho: A.IV.6 Oprávky ke stavbám 0,00 Kč Pasiva celkem:
B.II. Pohledávky

B.III. Krátkodobý finanční majetek

z toho: B.III.1 Pokladna

z toho: B.III.3 Účty v bankách

B.IV. Jiná aktiva

Aktiva celkem:

Náklady Výnosy

Položka výkazu Částka Položka výkazu Částka
A.I. Spotřebované nákupy B.I. Tržby za vlastní výkony a za zboží

A.II. Služby B.II. Změny stavu vnitroorganizačních zásob 0,00 Kč

A.III. Osobní náklady B.III. Aktivace 0,00 Kč

A.IV. Daně a poplatky B.IV. Ostatní výnosy

A.V. Ostatní náklady B.V. Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a oprav. a položek 0,00 Kč

A.VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek 0,00 Kč B.VI. Přijaté příspěvky

A.VII. Poskytnuté příspěvky 0,00 Kč z toho: B.VI.26 Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami 0,00 Kč

z toho: A.VII.31 Poskytnuté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami 0,00 Kč z toho: B.VI.27 Přijaté příspěvky (dary)

A.VIII. Daň z příjmů 0,00 Kč z toho: B.VI.28 Přijaté členské příspěvky 0,00 Kč

Náklady celkem: B.VII. Poskytnuté dotace

Výnosy celkem:

Výnosy celkem Poznámky a další informace:

Souhrn Částka
C. Výsledek hospodaření před zdaněním

34. Daň z příjmu 0,00 Kč

D. Výsledek hospodaření po zdanění

Odložený termín pro podání daňového přiznání: Ano

Odevzdání hospodářského výkazu ve skautISu:

14 759,04 Kč

419 393,47 Kč

48 000,00 Kč

353 435,06 Kč

835 587,57 Kč

340 770,50 Kč

774 898,95 Kč

62 246,00 Kč

712 652,95 Kč

-457 674,60 Kč

835 587,57 Kč

1 413 288,78 Kč 2 348 240,85 Kč

588 971,45 Kč

589 629,64 Kč

5 500,00 Kč 11 754,50 Kč

29 319,91 Kč

215 600,00 Kč

215 600,00 Kč

2 626 709,78 Kč 470 507,90 Kč

3 046 103,25 Kč

419 393,47 Kč

419 393,47 Kč

Na začátku roku 2013 se pomalu zabíhal provoz v 
nově rekonstruovaných prostorách, milosrdný sníh 
překrýval na zahradě kopce hlíny a kamení a marně 
jsme si lámali hlavu, proč jsme v zázemí tábořiště 
nenaplánovali sprchy a jak využijeme neobyvatelnou 
chatku v areálu mlýna.

Začátkem roku proběhlo pod vedením Hanky Syrové 
plánování budoucí podoby prostoru zahrady. Na jaře 
se začalo s jejím úklidem a budováním hřiště. Veškeré 
práce zbrzdila dlouhá zima provázená několikadenními 
výpadky elektřiny, které nás vedly k nákupu generátoru 
a zkouškám krizových scénářů. Z jasanového kmene 
vznikly přírodní lavečky pro návštěvníky a během 
roku zmizely kopce materiálu. Proměnou prošel svah u 
venkovních toalet: Honza Pospíšil zde postavil schody 
a během prázdnin pomohli lukovští brontosauři 
zpevnit prudké svahy kameny. Na podzim se především 
činností občanského sdružení Kaprálek vybudovala 
permakulturní zahrádka pro lesní mateřskou školu. V 
zahradě mlýna jsme pomocí Mlýnské chasy dosadili 
pod odborným vedením Tomáše Blahy několik stromků 
tradičních odrůd jabloní.

V interiérech probíhal v roce 2013 pozvolný proces 
zhezčování, který nabral na obrátkách po příchodu 
Pavly Šlimarové do mlýnského týmu. Největší proměnou 
prošly dva prostory: jednak sklad, kde se za pomocí 
firemních dobrovolníků se postavily skladovací police 
a koncem roku se zaklopil strop. A dále obchůdek, 
který se z postavebního skladiště přeměnil v pultovou 
prodejničku a pracoviště dobrovolníků.

Během roku se také ukázaly první reklamace, se kterými 
bylo nutné u novostavby počítat: průsak podzemní 
vody podél prostupů do strojovny, parkety podél vlhké 
zdi v sále, nevhodná svítidla na chodbách, kondenzace 
vody ve vzduchotechnice a několik dalších drobností. 
Nutno podotknout, že stavební firma TOMA a.s. na tyto 
podněty reagovala vyřešením uvedených problémů.

dobrovolnické programy a ochrana 
přírody
Junák, Kaprálův mlýn poskytuje prostor pro řadu mož-
ností dobrovolnické práce. Jednak je to Evropská dob-
rovolná služba, kde byl v roce 2013 realizován projekt 
se 2 dobrovolníky, kteří absolvují šesti a dvanáctiměsíč-
ní stáže. Akce, které se konají na mlýně, mají možnost 
dobrovolnické práce jednak v areálu, ale i při projektech 
ochrany přírody. V roce 2013 jsme spolu se ZČHB Klub 
přátel Lukova kosili orchidejové louky u Holštejna, lou-
ku u Sloupu a pomáhali občanskému sdružení Rezekví-
tek s pracemi v přírodních památkách Velká Klajdovka a 
Medlánecké kopce. V květnu jsme spolu s dobrovolníky 
z firmy Provident Financial uklízeli jižní část Moravské-
ho krasu. Dvakrát ročně se na mlýně koná setkání tzv. 
Mlýnské chasy – přátel Kaprálova mlýna, kteří rádi při-
loží ruku k dílu, během jarní akce se uklízelo po rekon-
strukci a na podzim se dosazovaly staré odrůdy jabloní 
do zahrady mlýna. Naopak zaměstnanci mlýna vykoná-
vají pro správu chráněné krajinné oblasti Moravský kras 
strážní službu v údolí Říčky. 

publikace
Junák, Kaprálův mlýn v roce 2013 aktivně přispíval do 
skautských periodik a časopisu pro ekogramotnost 
Bedrník. Zároveň jsme připravovali podklady pro ang-
lické vydání knihy Zdeny Kaprálové Zítra bude líp. Vý-
sledky výzkumu tepelných ztrát světlovody Kaprálova 
mlýna, který prováděla Fakulta stavební VUT Brno byly 
publikovány na portálu tzb-info.cz. Finančně jsme pod-
pořili vydání publikace Jana Himmela Ponorná Říčka a 
její přítoky.

poděkování
Děkujeme spolupracujícím institucím, zejména Ju-
náku, svazu skautů a skautek ČR, okres Brno-město, 
České národní agentuře Mládež, Jihomoravskému 
kraji, Katedře environmentálních studií FSS MU, 
občanskému sdružení Kaprálek, Sdružení TEREZA, 
Společnosti Provident Financial s.r.o., Správě CHKO 
Moravský kras, Statutárnímu městu Brnu a dále Eko-
centru Paleta, EVC Švýcárna, Fakultě stavební VUT, 
Hnutí Brontosaurus, zejména Klubu přátel Lukova, 
Místní akční skupině Moravský kras, Nadaci Voda-
fone, firmě ProEx 2000, Rezekvítku, Sdružení pro 
interpretaci místního dědictví ČR, Sdružení středi-
sek ekologické výchovy Pavučina, Ústavu pedago-
gických věd FF MU, Vzdělávacímu a informačnímu 
středisku Bílé Karpaty, zahraničnímu a ekologické-
mu odboru Junáka, ZO ČSOP Veronica, obci Ochoz 
u Brna.

projekty

Řadu projektů jsme v roce 2013 realizovali ve spo-
lupráci s naší téměř mateřskou organizací, kterou je 
Junák, svaz skautů a skautek ČR, okres Brno-město. 
Jednalo se jednak o tzv. křížové financování v rámci 
projektu Středisko ekologické výchovy Kaprálův mlýn 
(SFŽP ČR, v roce 2013 činila podpora 1 715 641,- Kč) 
a dále o projekt Rok jinak Nadace Vodafone, v rám-
ci kterého na Kaprálově mlýně působil Tomáš Kandel 
coby expert na public relations, marketing a propaga-
ci. V závěrečných měsících roku se takto ve spolupráci 
zpracovával investiční projekt Dům pro dobrovolníky 
v ekologické výchově a ochraně přírody.

Samostatně jsme realizovali tyto projekty:

Kaprálův mlýn – rozjezd v prvním roce provozu (Jiho-
moravský kraj, 180 000,- Kč) cílem projektu bylo poří-
zení základního vybavení pro údržbu Kaprálova mlý-
na po kompletní rekonstrukci, vybavení pro zvýšení 
ubytovací kapacity a budování zázemí tábořišť.

Kapraluv mlyn Volunteer Centre (Agentura Mládež, 
22 500,- €) projekt Evropské dobrovolné služby pro 4 
účastníky, který byl zahájen v srpnu 2013 a potrvá až 
do srpna 2014.

Kaprálův mlýn – podpora provozu v roce rozjezdu 
(Magistrát města Brna, 50 000,- Kč) díky této podpoře 
bylo možné udržet nízké ceny pro vzdělávací akce or-
ganizací dětí a mládeže z Brna, zejména Junáka (330 
osobonocí za symbolickou cenu 50 Kč/noc). Dotace 
byla využita na pokrytí části provozních nákladů – 
elektřinu, čištění odpadních vod apod.

Díky Úřadu práce ČR, krajskému pracovišti v Brně a 
Jihomoravskému kraji jsme získali příspěvky na dvě 
společensky účelná pracovní místa.

V závorkách je vždy uvedena výše dotace, kofinan-
cování se u jednotlivých projektů lišilo. Projekt Rok 
jinak pokrýval především mzdové náklady jednoho 
zaměstnance, proto jeho výši nezveřejňujeme.

V červnu Rada Kaprálova mlýna rozhodla o zahájení 
stavby domku pro dobrovolníky a do září zde pod 
vedením Honzy Pospíšila vyrostla zastřešená hrubá 
stavba, ve které bylo možné uskladnit slaměné balíky 
– budoucí izolační materiál stěn domu. Rovněž pod 
vedením Honzy Pospíšila a díky účastníkům jeho 
semináře se v září zazelenala střecha altánů na dvoře.

Rozrostla se i zvířena chovaná na pozemcích Kaprálova 
mlýna: kromě koní sousedního Ranče u Jelena je od 
dubna začaly využívat i včely Petra Pakosty. Pochybnosti 
o výběru vhodného pozemku na nevyužívané louce 
pod Lysou horou byly rozptýleny na podzim, kdy med 
z těchto úlů získal zlatou medaili jako medovicový 
Med roku 2013. Ačkoliv jsme nechali několik kilogramů 
medu rozlít do minilahviček, do Vánoc se po nich v 
našem obchůdku jen zaprášilo.

a dále těmto jednotlivcům

Janě a Ivu Brzobohatým, Vojtěchu Dabrowskému, 
Svatopluku Dojivovi, Romanu Dvořákovi, Robertu 
Helbichovi, Petru Himmelovi, Aleši Chrastilovi, Jo-
zefu Jančovi, manželům Kalouskovým, Martinu Ka-
ráskovi,  Tomáši Kažmierskému, Milanu Kolčavovi, 
Kateřině Komínkové, Bohuslavu Kouteckému, Ive-
tě Kyvířové, Ewě Lachiewicz, Vilému Leonhardovi, 
Jarmile Lerchové, Blance a Petru Ličkovým, Martinu 
Macharikovi, Veronice Maršálkové, Natalii Medved, 
Petře a Petru Pakostovým, Barboře Pletichové, Jo-
sefu Pokornému, Janu Pospíšilovi, Karlu Pospíšilovi, 
Petru Revendovi, Evě Kapral Searle, Ladislavu Slezá-
kovi, Adamu Slováčkovi, Dianě Sutea, Hance Syrové, 
Petře Šimonové, Anně Šlechtové, Monice Špačkové, 
Leoši Štefkovi, Karlu Tomečkovi, Antonínu Tůmovi, 
Václavu Uzlovi, Františku Vlachovi, Ivetě Zieglové a 
všem zaměstnancům, dobrovolníkům a dalším pod-
porovatelům Kaprálova mlýna.

rozvoj základny


