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Rok 2014 byl druhým rokem provozu Kaprálova mlýna po kompletní rekonstrukci a zárove rokem, kdy
se za ala prokazovat jeho nan ní ivotaschopnost.
Malčina V lednu jsme získali certi kát Moravský kras, regionální produkt v oblasti ubytovacích slu eb.
Lysá Hora
V únoru se naplnil mnohaletý sen a Kaprál v mlýn se stal lenem sít SCENES (Scout Centres of
Excellence for Nature and Environment).
Švédův stůl Od b ezna na mlýn p sobili ji 4 mezinárodní dobrovolníci. V této oblasti jsme se mnohému nau ili a
doufáme, e celkem 8 mladých lidí z 6 východoevropských zemí bude na stá na Kaprálov mlýn v roce
Jezevčí hrady
2014 vzpomínat s vd ností. Významný posun nastal v e ení ubytování dobrovolník
v ervenci se
nám poda ilo získat prost edky na výstavbu slam ného domu, ve kterém budou od roku 2015
Netopýrkadobrovolníci ubytováni.
Desentérka
Hynštova
V dubnu se Kaprál v mlýn stal plátcem DPH, nutno p iznat, e pro organizaci na í velikosti to znamenalo
zát e.
Nad Smrkama
Jarmila výrazné zvý ení administrativní
V kv tnu podpo Ochozská
il Jihomoravskýj.kraj zlep ení kvality tábo i a ubytování, zejména v oblasti
bezpe nosti a zástupce Kaprálova mlýna byl Ministerstvem ivotního prost edí nominován do národní
pracovní skupiny pro environmentální vzd lávání, výchovu a osv tu.
Křížová
erven byl, stejn jako dal í m síce hlavní sezóny, zcela obsazen ekologickými vzd lávacími programy
Nad Výtokem
pro koly. T í nás, e se Kaprál v mlýn stal vyhledávaným místem pro tyto programy a koly se k nám
Kůlnička
pravideln vrací.
Slezákova díra
V srpnu Adlerova
skon ila podpora provozu ze Státního fondu ivotního prost edí v rámci tzv. k í ového
Pekárna
Tulácká
nancování, a od zá í 2014 se provoz mlýna samo nancuje. V praxi p íjmy za ubytování a stravu pokrývají
náklady na realizaci environmentálních program . Kaprál v mlýn se tak svým fungováním p iblí il tzv.
mokřad
meandry
sociálním podnik m. Vyhodnocení tohoto klí ového projektu se v rámci výro ní zprávy v nujeme
podrobn ji.
Za átkem zá í se konal i tradi ní den otev ených dve í pro ve ejnost a lesní mate ská kolka Dobrod j se
stavbou jurty roz í ila na dv t ídy.
Skalní výchozy
V íjnu prob hla ji druhá tradi ní brigáda p átel mlýna, kte í si íkají Mlýnská chasa a Kaprál v mlýn byl
p ijat za lena evropské skautské sít Goose Network.
V listopadu byl mlýn prezentován na dvou mezinárodních konferencích v Polsku a Velké Británii.
Skalní výchozy
Poslední
Vyvrcholením roku byl prosincový úsp ch v sout i o po ádání 23. konference mana er evropských
skautských základen.
Prostřední mlýn
Bajerova
Nic z toho by nebylo mo né bez maximálního úsilí v ech pracovník , externích spolupracovník a
dobrovolník Kaprálova mlýna.

ponor/vyv ra ka
jeskyn
skála

VÝRO NÍ ZPRÁVA 2014
co d láme

Horek

Junák svaz skaut a skautek R, St edisko ekologické výchovy Kaprál v mlýn, od 1. dubna 2015 Junák
eský skaut, Kaprál v mlýn, z.s. (zkrácen Junák, Kaprál v mlýn) je zvlá tní organiza ní jednotka
nejv t í organizace d tí a mláde e v R. Na ím posláním je vychovávat d ti a mláde k lásce a úct k
p írod , rozvíjet znalosti, dovednosti a postoje, které vedou k environmentáln odpov dnému

Škrupová
Velkolom Mokrá
Bělkův mlýn

lidé Kaprálova mlýna

vzd lávací programy

Rada Junáka, Kaprálova mlýna

V roce 2014 zredukoval Junák, Kaprál v mlýn na základ zájmu kol po et pobytových vzd lávacích
program ze 6 na 4. Dále jsme nabízeli 4 exkurze Moravským krasem, 1 jednodenní ekologický výukový
program zam ený na ekotechnologie a prohlídku ekotechnologií Kaprálova mlýna v trvání 30 minut a dvou
hodin. ada skupin si v rámci svého n kolikadenního pobytu na Kaprálov mlýn objednala ást vzd lávacího
programu z na í nabídky a ást si zaji ovala sama, tyto programy jsou v p ehledu program uvedeny jako
jednodenní (v p ípad kol) nebo mimo kolní innost (v p ípad víkendovek a tábor ).
V p ehledu ne guruje výuka p edm t Environmentální výchova a Environmentální interpretace (FSS MU) a
Praktika ekologické a globální výchovy (FF MU), kterou zaji ovali na i zam stnanci a její ást se odehrávala
na Kaprálov mlýn . Proto e v ak neprobíhala na základ p ímého smluvního vztahu s uvedenými fakultami,
nevykazujeme ji do vlastní innosti. Do vysoko kolské výuky pat í i vedení a konzultace diplomových prací.
Rovn jsme se podíleli na vedení st edo kolské odborné innosti zam ené na výzkum bilance pr tok v
údolí í ky.
V p ehledu ne guruje vzd lávání vlastních pracovník a dobrovolník .
Do vzd lávacích akcí pro dosp lé jsou zapo ítány p edev ím odborné exkurze spojené s ekologickým
poradenstvím v oblasti ekologicky etrných technologií a dobrovolnické brigády. Akcí pro ve ejnost byl den
otev ených dve í.
Za v echny akce, pro n jsme zaji ovali p edev ím organiza ní zázemí, je pot eba zmínit jednak konferenci
WOSM (sv tové úst edí skautingu) s názvem Diversity and Inclusion, která osv d ila na i schopnost
organizovat rozsáhlej í mezinárodní akce. Dále pak konferenci Nadechnutí, kterou pro ekologické organizace
po ádal Zelený kruh a populární konferenci o p írodním stavitelství.

Rada, která je hlavní ídícím orgánem zvlá tní organiza ní jednotky se v roce 2014 se la celkem p tkrát a
pracovala ve slo ení: Ivo Brzobohatý (p edseda), Roman Dvo ák, Jakub Hru ka, Hana Odehnalová, Ji í
Pospí il, Petr abata, Jakub Straka (do zá í 2014). lenkami revizní komise byly Jarmila
Bláhová, Lucie Vladová a Old i ka Sko íková.

zam stnanci
Zam stnanci Junáka, Kaprálova mlýna v roce 2014 byli Pavlína Hanáková, Hana Kalová
(od íjna, do té doby DPP), Luká Klapil (DPP), Michal Medek (od zá í), Ji í Pospí il (od
zá í), Svatava Samková, Veronika Volková / Slová ková (od zá í), Pavla limarová (od
zá í), Jana Staszeková (DPP), Jaromír lesinger (DPP), Eli ka Volková (DPP).
Zam stnanci nancovaní prost ednictvím k í ového nancování v rámci projektu St edisko ekologické výchovy
Kaprál v mlýn (OP P) do zá í: Eva Krásenská (0,5 úvazku do dubna), Darina Kvasnicová (DPP), Michal Medek, Pavel
Pracný (DPP), Ji í Pospí il, Pavla limarová, Daniel Vejrosta (0,6 úvazku), Eli ka Volková (DPP), Veronika Volková.
D le itou osobou pro Kaprál v mlýn je ú etní Iveta Kyví ová.

dobrovolníci
jednání. Opíráme se p i tom o prvky skautské výchovné metody a o Sv tový skautský program ochrany
ivotního prost edí. K napln ní svého poslání provozujeme základnu Kaprál v mlýn v údolí í ky v ji ní
ásti Moravského krasu.
Junák, Kaprál v mlýn realizuje p edev ím pobytové výukové programy pro koly. Dále poskytuje
zázemí pro dal í vzd lávací akce neziskových organizací, zejména d tí a mláde e, a nabízí programy i
pro tyto subjekty. Silný p íb h vynálezce Ale e Kaprála a ukázkový provoz ady ekotechnologií lákají na
mlýn i vzd lávací akce dosp lých, pro které p ipravujeme programy týkající se ekologicky etrného
stavitelství a nabízíme jim mo nost dobrovolnické práce v ochran p írody. Kaprál v mlýn se podílí na
výuce student 2 fakult Masarykovy univerzity v oblasti environmentální výchovy a interpretace
p írodního a kulturního d dictví. Samostatn na mlýn funguje Lesní mate ská kolka Dobrod j
provozovaná samostatným ob anským sdru ením.
Svébytnou oblastí vzd lávání dosp lých je program pro dobrovolníky z R i zahrani í, kte í p ichází na
n kolikam sí ní a ro ní stá e. Jedná se o mladé lidi na po átku své profesní kariéry.
Kaprál v mlýn není jenom budova, ale i zahrada a n kolik hektar luk, na kterých se nalézají 3 tábo i t .
V letních m sících se stává cílem tábor mnoha skupin skaut ze zahrani í. V p ípad tuzemských
tábor jsou to p edev ím rodiny s d tmi, které ocení zázemí budovy.
Pozoruhodné na Kaprálov mlýn je, e jeho provoz není závislý na dotacích. Fungujeme tak podobn
jako sociální podnik, který ve keré zisky investuje do environmentálních program pro d ti a mláde .

Michal Medek

V rámci Evropské dobrovolnické slu by na Kaprálov mlýn p sobily do zá í Anya Belova z Ruska, Inez
J drzejewska z Polska, Jana Michnovec z B loruska a Kristína ulkovská ze Slovenska. Od zá í potom Alin Cristian
Ciocea z Rumunska, Patrik Mesáro ze Slovenska, Olga Temnikova z Ruska a Myroslava Vasylykiv z Ukrajiny.
Dobrovolníci v rámci stá í získávají pracovní návyky, pomáhají s provozem mlýna a je pro n p ipraven vzd lávací
program.
Na dlouhodobém dobrovolnickém pobytu u nás byly
Martina Babejová, Martina Hladilová, Lucie Kadlecová, Jara
Molina, Radek Papá ek, Tatiana Razmakhninová, Hana
ulerová, Zuzana Van ková a Monika Venclová v em pat í
pod kování za dobrovolnickou pomoc v rozsahu týdn a
m síc .
Spolu s nimi nám pomáhaly desítky dal ích dobrovolník ,
kterým pat í srde ný dík, zvlá t musíme pod kovat Ivovi
Brzobohatému za ob tavou práci pro mlýn, Martinu
Karáskovi za pé i o na i po íta ovou sí a Nikole Kolá ové za
pé i o interiéry mlýna.
Koordinátory dobrovolník byli do zá í Dan Vejrosta a od zá í
Pavla limarová.
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dobrovolnické programy a ochrana p írody
Junák, Kaprál v mlýn poskytuje prostor pro adu mo ností dobrovolnické práce. Jednak je to Evropská
dobrovolnická slu ba, kde byl v roce 2014 realizovány 2 projekty pro 8 dobrovolník , kte í absolvují esti a
dvanáctim sí ní stá e. Akce, které se konají na mlýn , mají mo nost dobrovolnické práce jednak v areálu, ale i p i
projektech ochrany p írody. V roce 2014 jsme spolupracovali se Z HB Klub p átel Lukova a pomáhali ob anskému
sdru ení Rezekvítek s pracemi v prostoru Hád . V kv tnu jsme spolu s dobrovolníky z rmy Provident Financial
uklízeli ji ní ást Moravského krasu.
Dvakrát ro n se na mlýn koná setkání tzv. Mlýnské chasy p átel Kaprálova mlýna, kte í rádi p ilo í ruku k dílu,
soust edili jsme se jednak na výsadby v areálu mlýna a na p ípravu stavby pro d m pro dobrovolníky. Zam stnanci
mlýna vykonávají pro správu chrán né krajinné oblasti Moravský kras strá ní slu bu v údolí í ky. Pro správu této
CHKO jsme rovn provád li zna ení národních p írodních rezervací Bý í skála a Výv ry Punkvy.

publikace
Junák, Kaprál v mlýn v roce 2014 aktivn p ispíval do asopisu pro ekogramotnost Bedrník. Zárove jsme
dokon ili podklady pro anglické vydání knihy Zdeny Kaprálové Zítra bude líp a p ipravovali druhé eské vydání
knihy. Osud elektronického vydání v angli tin nyní zále í na dohod sester Kaprálových.
Programové know-how Kaprálova mlýna jsme sdíleli jednak v rámci Veletrhu ekologických výukových program
(2 workshopy), tak v rámci poradenství a kolení pro kolegy z dal ích neziskových organizací, nap íklad v rámci
CVVZ celostátního setkání pracovník s d tmi a mláde í.
Výsledkem dlouhodobé spolupráce se znalcem Moravského krasu Ladislavem Slezákem je online vydání jeho
geologického pr vodce dostupného na adrese www.moravskesvycarsko.cz.

projekty
projekty realizované s partnery:
V roce 2014 byl uzav en rozsáhlý projekt St edisko ekologické výchovy Kaprál v mlýn, v jeho rámci prob hla
rekonstrukce základny. Nositelem projektu je Junák svaz skaut a skautek R, okres Brno-m sto. Do zá í se
do erpávalo tzv. k í ové nancování, podpora v roce 2014 inila 1 425 262,- K .
Dal ím projektem realizovaným spole n se skautským okresem Brno-m sto byl projekt D m pro dobrovolníky v
ekologické výchov a ochran p írody. V rámci Osy VII OP P se nám poda ilo získat 3 066 916,45,- K na dostavbu
domku pro dobrovolníky, po nezbytných formalitách byla stavba zahájena 1. prosince.
Oprava chatky u Kaprálova mlýna s vý í dotace 20 000,- K z M MT rovn prob hla ve spolupráci s brn nským
skautským okresem. Dotace byla vyu ita na po ízení fotovoltaického panelu, nízkonap ové rozvody a dal í
úpravy pot ebné ke zprovozn ní chatky u tábo i t .
Díky spolupráci s Katedrou environmentálních studií FSS Masarykovy univerzity jsme se stali jako modelový
sociální podnik partnery mezinárodního akademického projektu Competencies for a Sustainable SocioEconomic Development, realizace aktivit projektu bude probíhat v letech 2015-17.
V rámci programu Erasmus plus jsme partnery n kolika mezinárodních projekt , pro které zaji ujeme
dobrovolníky z eské republiky. Na imi partnery byly Cerceta ii României (Rumunská národní skautská
organizace), DAPHNE - In titút aplikovanej ekológie (Slovensko), Nadácia Badena Powella (Slovensko), Slovenský
Skauting (Slovensko), Stowarzyszenie EKOSKOP (Polsko).
samostatn jsme realizovali tyto projekty:
Odstran ní závad, zejména v oblasti bezpe nosti a hygieny, na základn Kaprál v mlýn (Jihomoravský kraj, 198
000,- K ) díky projektu se zejména bezpe n zp ístupnila tábo i t , vyrobily venkovní sprchy a do e ila
bezpe nost v interiérech.
Kapraluv mlyn Volunteer Centre (Agentura Mláde , 22 500,- ) projekt Evropské dobrovolnické slu by pro 4
ú astníky, který byl zahájen v srpnu 2013 a trval do srpna 2014.
Environmental Volunteer Centre (D m zahrani ní spolupráce, 29 664,- ) projekt Evropské dobrovolnické slu by,
který byl zahájen v zá í 2014 a potrvá do srpna 2015.
Junák, Kaprál v mlýn, podpora provozu 2014 (Magistrát m sta Brna, 36 000,- K ) díky této podpo e bylo mo né
udr et nízké ceny pro vzd lávací akce organizací d tí a mláde e z Brna (330 osobonocí za symbolickou cenu 50
K /noc). Samotná dotace byla vyu ita na pokrytí ásti provozních náklad
elekt inu, i t ní odpadních vod
apod.
Díky Ú adu práce R, krajskému pracovi ti v Brn a Jihomoravskému kraji jsme b hem roku erpali p ísp vky na 3
spole ensky ú elná pracovní místa.

V klí ové oblasti program pro koly ilustruje srovnání plánovaných a skute n dosa ených hodnot následující
tabulka:

jednodenní programy pro děti a
mládež
účastníkohodiny

Žádost –
první rok
provozu

Skutečnost
2013 +
pilotní
provoz (IX‐
XII 2012)

Žádost –
běžný rok
provozu

Revize
hodnot pro
běžný rok

Skutečnost
2014

V interiérech byly p edev ím dopln ny záv sy a vybudován odpo inkový prostor
ajovna. Ke zútuln ní
p isp ly obrázky na st nách, funk nost sálu významn zvý ila akustická izolace stropu.
Na tábo i tích byla rozvedena pitná voda, vybudovány mobilní sprchy a zejména schody umo ující bezpe ný
p ístup na horní tábo i t a k umývárnám. Bylo dokon eno h i t v zahrad mlýna a elekti kován altán na dvo e.
Opravy a elektri kace se do kala chatka u tábo i t na hlavní louce.
Od prosince byly obnoveny práce na domku pro dobrovolníky, který byl od roku 2013 zakonzervován ve stavu
zast e ené d ev né konstrukce. Od léta 2015 by se do n j m la p esunout komunita mlýnských dobrovolník ,
ím se nejenom zvý í standard pro na e stá isty a roz í í ubytovací kapacita Kaprálova mlýna. Zárove vznikne i
dal í vzd lávací prostor dopl ující portfolio Kaprálova mlýna jako modelové ekologicky etrné budovy o d m z
p írodních materiál a fotovoltaickou instalaci.
Ut en se zabydlela permakulturní zahrádka lesní mate ské kolky Dobrod j a do sadu byly dosazeny dal í
jablon tradi ních odr d.

ŃQÒŒŐŔŃ
exkurze

1800

2400

2189

2322

2400

ostatní programy

1260

4260

2714
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mezinárodní spolupráce

3060

6660

4980

6146

6400

11664

18984

3794

16031

16000

2600

4420

561

3588

4000

Rozsáhlou mezinárodní spolupráci realizuje Kaprál v mlýn v oblasti dobrovolnických pobyt , jak zahrani ních
stá ist v R, tak mladých lidí z eské republiky v zahrani í. Cílen se zam ujeme na státy východní Evropy, kde
máme partnery v Polsku, B lorusku, Slovensku, Ukrajin , Rumunsku a Rusku.
Velkou ctí nám je ú ast v projektu Wirtschaftsuniversität Wien, který slu uje n kolik desítek partner z
evropských i mimoevropských univerzit, korporátní a neziskové sféry. Projekt usp l jako jeden z esti v
konkurenci 230 projekt podaných do kategorie knowledge alliance v rámci programu Erasmus plus. Jeho cílem
je vytvo it akademické kurikulum pro oblast zelené ekonomiky.
Pavla limarová se zú astnila v partnerském Kandersteg International Scout Centre kolení v rámci spole ného
projektu Greenpeace a WOSM (sv tové úst edí skautingu) Scouts Go Solar.
Pozornost získal Kaprál v mlýn na dvou mezinárodních konferencích v Polsku (ekologicky etrný provoz
budovy) a Velké Británii (konference Real World Learning).
Organiza n jsme zaji ovali mezinárodní evropskou skautskou konferenci Diversity and Inclusion zam enou
na integraci men in a znevýhodn ných skupin do skautingu.
Presti ní zále itostí byl zisk po adatelství konference mana er evropských skautských základen pro rok 2015.
Samoz ejmostí je vyu ívání tábo i u Kaprálova mlýna skupinami zahrani ních skaut , v roce 2014 jsme p ivítali
skauty z Belgie, Nizozemska, Rakouska, Slovenska (skauti ma arské národnosti) a Velké Británie. Výrazn se zvý il
zájem t chto skupin o programy poskytované Kaprálovým mlýnem.
V obch dku Kaprálova mlýna lze nalézt krom výrobk fair-trade, zrakov posti ených a skautských pot eb i
n kolik p edm t , jejich nákupem je mo né podpo it vybudování skautského ekologického centra v Brazílii.

programy lesní mateřské školky
celkem
pobytové programy pro děti a mládež
účastníkohodiny
účastníkodny

Jak v oblasti jednodenních, tak v oblasti pobytových program pro koly se da í napl ovat plánované hodnoty na
více ne 90%. To pova ujeme za úctyhodné s ohledem na fakt, e hovo íme teprve o druhém celém roce provozu
Kaprálova mlýna.
Situaci v dal ích oblastech innosti ilustruje následující tabulka:

mimoškolní výchova dětí a mládeže
účastníkohodiny

Žádost –
první rok
provozu

Skutečnost
2013 +
pilotní
provoz (IX‐
XII 2012)

Žádost –
běžný rok
provozu

Revize
hodnot pro
běžný rok

Skutečnost
2014

členské kluby

4320

4320

0

0

0

tematická klubová činnost

3720

3720

0

0

0

vzdělávání víkendových akcí

1920

2240

2301

2997

3000

hospoda ení

Rozvaha a Výkaz zisku a ztráty OJ pro účely registrace

vzdělávání dospělých
vzdělávání pedagogů a VŠ

Hospodářský výkaz za rok: 2014

864

2592

1682

2875

2800

24

1800

0

0

0

vícegenerační víkendové akce

288

864

ekologické poradenství

240

240

1882

1824

1800

akce neziskových organizací

0

0

vzdělávací programy pro dobrovolníky

0

0

exkurze Moravským krasem

0

3280

3000

Krom ji zmi ovaných p eká ek v oblasti mimo kolní výchovy jsme nerealizovali exkurze Moravským krasem pro
turisty. Na vzniku této slu by se nicmén podílíme metodicky kolením pracovník nov vznikajícího Domu
p írody Moravského krasu.
Podíváme-li se celkov na objem innosti ve v ech programových oblastech, napl oval Kaprál v mlýn v 1. roce
innosti 56% plánovaných hodnot a ve druhém roce innosti 80% m eno po tem ú astníkohodin program .
Pokud ov em z p vodního plánu ode teme ú astníkohodiny dvou aktivit v mimo kolní výchov , které Kaprál v
mlýn nem e realizovat z d vodu svého statusu ( lenské kluby a tematická klubová innost), potom jsme v roce
2014 dosáhli objemu program 99% oproti hodnotám plánovaným v roce 2009.
SF P byla proto navr ena revize projektu spo ívající v za azení nových oblasti innosti (jsou vyzna eny
podtr ením) a zru ení jiných (vyzna eny p e krtnutím). Kvantitativní zp esn ní projektu pro následující roky
p edstavuje poslední sloupec tabulek.
Nemén p esn se poda ilo naplnit p edpokládaný rozpo et b ného roku innosti, který byl v projektové ádosti
situován do roku 2015. Pro zachování srovnatelnosti s rokem 2014 jsou do osobních náklad po ítány náklady
nancované prost ednictvím k í ového nancování, které se ov em neobjevuje na p íjmové stran této bilance.

Evidenční číslo jednotky: 900.12

Aktiva
Položka
Nm
jmŽi _ tvýkazu
Ši _xs
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek
A.II. Dlouhodobý hmotný majetek
z toho: A.II.1 Pozemky
z toho: A.II.3 Stavby
A.III. Dlouhodobý finanční majetek
A.IV. Oprávky k dlouhodobému majetku
z toho: A.IV.6 Oprávky ke stavbám

Pasiva
Částka
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč

B.I. Zásoby

133 756,78 Kč

B.II. Pohledávky

521 835,48 Kč

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:

A.I. Spotřebované nákupy
A.II. Služby
A.III. Osobní náklady
A.IV. Daně a poplatky
A.V. Ostatní náklady
A.VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných
položek
A.VII. Poskytnuté příspěvky
z toho: A.VII.31 Poskytnuté příspěvky zúčtované mezi
organizačními složkami
A.VIII. Daň z příjmů

Náklady celkem:

napln ní projektu St edisko ekologické výchovy Kaprál v mlýn
Podpora rekonstrukce Kaprálova mlýna byla podmín na realizací environmentální výchovy po dobu 20 let. V
dob p íprav projektu jsme vedli adu jednání, b hem kterých jsme se setkávali se skeptickým postojem k
projektu, za asto ze strany organizací p sobících v oblasti ekovýchovy. U p íle itosti uzav ení projektu k 31. srpnu
2014 jsme mohli bilancovat, jak se poda ilo plánovaný rozsah innosti a nan ní analýzu projektu naplnit.
Z hlediska struktury programového mixu program se v klí ových programových oblastech poda ilo plán innosti
naplnit p ekvapiv p esn . Ni í je podíl program mimo kolní výchovy, naopak p ibylo p vodn neplánované
vzd lávání dobrovolník . D vodem pro nenapln ní podílu i kvantitativních ukazatel v oblasti mimo kolní
výchovy je nemo nost provozu vlastní skupiny d tí i mláde e, kterou vylu uje status Kaprálova mlýna v rámci
Junáka. Jednodu e e eno, jako zvlá tní organiza ní jednotka nem eme suplovat innost oddíl , vytvá íme pro
n pouze podp rné programy. Tato skute nost se vykrystalizovala a koncem roku 2012 v souvislosti se vznikem
zvlá tní organiza ní jednotky Junák, Kaprál v mlýn.

plán

skute nost

předpoklad v žádosti „plný
provoz 2015“

Souhrn

skutečnost 2014

výdaje celkem

3 961 072,00 Kč

3 575 113,00 Kč

příjmy celkem

3 440 845,00 Kč

3 253 616,00 Kč

‐496 827,00 Kč

‐321 497,00 Kč

0,00 Kč

559 990,00 Kč

bilance bez externích zdrojů
sponzorské příspěvky/dary/projekty

Sponzorské p ísp vky a p íjmy z grant vykrývají schodek v bilanci p íjm a výdaj z b né innosti Kaprálova
mlýna. Pozitivní je, e schodek tvo í mén ne 10% bilance. Prokázání neziskovosti projektu bylo základní
podmínkou pro získání dotace ze SF P na rekonstrukci Kaprálova mlýna v maximální mo né vý i 90%.
Pro zachování kompatibility s projektovou ádostí, nejsou do bilance zapo ítány potraviny nakupované pro úsek
stravy (jedná se z hlediska bilance o neutrální polo ku, která z tohoto d vodu nebyla ani sou ásti projektové
ádosti). Ze stejných d vod není zapo ítána ani dotace na Evropskou dobrovolnickou slu bu, kterou prakticky
pouze p eú továváme dobrovolník m.
Vý e uvedené údaje sv d í o tom, e projekt St edisko ekologické výchovy Kaprál v mlýn byl v roce 2009
pe liv a erudovan p ipravený a Kaprál v mlýn je schopen jej i v dal ích letech napl ovat.

rozvoj základny
V roce 2014 se na e pozornost zam ila jednak na zvelebování interiér Kaprálova mlýna, dále na rozvoj tábo i a
doslova skokem kup edu bylo obnovení stavebních prací na domku pro dobrovolníky.

C. Výsledek hospodaření před zdaněním
34. Daň z příjmu
D. Výsledek hospodaření po zdanění

Pasiva celkem:

Částka
611 683,93 Kč
857 897,87 Kč
0,00 Kč
30 000,00 Kč
388 162,67 Kč
0,00 Kč

1 887 744,47 Kč

1 887 744,47 Kč

Výnosy
Částka
1 697 655,17 Kč
1 001 668,06 Kč
1 703 459,47 Kč
139 358,38 Kč
5 106,78 Kč
0,00 Kč

Položka výkazu
B.I. Tržby za vlastní výkony a za zboží
B.II. Změny stavu vnitroorganizačních zásob
B.III. Aktivace
B.IV. Ostatní výnosy
B.V. Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a
B.VI. Přijaté příspěvky

0,00 Kč z toho: B.VI.26 Přijaté příspěvky zúčtované mezi
z toho: B.VI.27 Přijaté příspěvky (dary)
0,00 Kč
0,00 Kč z toho: B.VI.28 Přijaté členské příspěvky

4 547 247,86 Kč B.VII. Poskytnuté dotace
Výnosy celkem:

Výnosy celkem

Srovnání plánovaného rozpočtu
Kaprálova mlýna se skutečností

A.I. Jmění
A.II. Výsledek hospodaření
B.I. Rezervy
B.II. Dlouhodobé závazky
B.III. Krátkodobé závazky
B.IV. Jiná pasiva

1 808 729,66
29 631,00 Kč
1 779 098,66 Kč
-576 577,45 Kč

Náklady
Položka výkazu

Položka výkazu

Částka
4 186 559,98 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
23 701,88 Kč
0,00 Kč
295 990,00 Kč
0,00 Kč
295 990,00 Kč
0,00 Kč
960 263,87 Kč

5 466 515,73 Kč

Poznámky a další informace:
Částka
919 267,87 Kč
61 370,00 Kč
857 897,87 Kč

pod kování
D kujeme spolupracujícím institucím, zejména Junáku, svazu skaut a skautek R, okres Brno-m sto, Domu
zahrani ní spolupráce, Jihomoravskému kraji, Kated e environmentálních studií FSS MU, LM Dobrod j, z.s., m stu
Blansku, Sdru ení TEREZA, Spole nosti Provident Financial s.r.o., Správ CHKO Moravský kras, Statutárnímu m stu
Brnu a dále Ekocentru Paleta, EVC výcárna, Fakult stavební VUT, Hnutí Brontosaurus, zejména Klubu p átel
Lukova, Ministerstvu kolství mláde e a t lovýchovy, Ministerstvu ivotního prost edí, Místní ak ní skupin
Moravský kras, Nadácii Badena Powella, Rezekvítku, Sdru ení pro interpretaci místního d dictví R, Sdru ení
st edisek ekologické výchovy Pavu ina, SOZE Sdru ení ob an zabývajících se emigranty, Státnímu fondu
ivotního prost edí, rm TOMA Olomouc, a.s., Ty oCentru Brno, o.p.s, Ústavu pedagogických v d FF MU,
Vzd lávacímu a informa nímu st edisku Bílé Karpaty, zahrani nímu a ekologickému odboru Junáka, ZO SOP
Veronica, obci Ochoz u Brna.
a dále t mto jednotlivc m
Tomá i Blahovi, Stanislavu Bo kovi, rodin Brzobohatých z Mokré, Richardu Cendelínovi, Janu in erovi, Vojt chu
Dabrowskému, Svatopluku Dojivovi, Romanu Dvo ákovi, Myriam Heidelberger Kaufmann, Robertu Helbichovi,
Martin Hladilové, bratr m Petru a Janu Himmelovým, Tomá i Imrichovi, Jozefu Jan ovi, Han Jane kové,
man el m Kalouskovým, Martinu Karáskovi, Tomá i Ka mierskému, Nikol Kolá ové, Bohuslavu Kouteckému, Ivet
Kyví ové, Vilému Leonhardovi, Jarmile Lerchové, Blance a Petru Li kovým, Martinu Macharikovi, Veronice
Mar álkové, Natalii Medved, man el m Pakostovým, Barbo e Pletichové, Josefu Pokornému, Janu Pospí ilovi, Petru
Revendovi, Ladislavu Slezákovi, Adamu Slová kovi, Dian Sutea, man el m abatovým, Ann lechtové, Monice
pa kové, Leo i tefkovi, Markét Táborské, Antonínu T movi, man el m Uzlovým, sestrám Van kovým, Ivet
Zieglové a v em zam stnanc m, jejich partner m a rodinám, dobrovolník m a dal ím podporovatel m Kaprálova
mlýna.

