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Ledovec zdraví
Milí přátelé!
Sdružení Ledovec má za sebou první rok své činnosti. Protože nám prakticky nezbyl čas si
toto malé výročí náležitě připomenout, vezměte za vděk touto první výroční zprávou.
Najdete v ní nahuštěné základní informace o tom, co jsme celý rok na Ledovci dělali.
Jakkoli přesné údaje zde naleznete, nenajdete zde ledovcový život, naše každodenní radosti
i trápení, ledovcovou zimu i chvíle, které nás hřejí u srdce. To je třeba zažít a k tomu vás
na Ledovec zveme. Stále totiž platí motto, s nímž jsme Ledovec začínali: Ledovec - většina
není vidět. Přijïte se přesvědčit.
Martin Fojtíček, ředitel sdružení

Ledovec informuje
· Vznik Sdružení Ledovec iniciovali manželé Fojtíčkovi a pan Hubínek v zimě roku 2000.
· Sdružení bylo registrováno 22. ledna 2001 (IČO 265 17 051).
· Ustavující valná hromada Sdružení se sešla 3. února 2001. Na jejím zasedání byla
zvolena pětičlenná správní rada, jež byla během roku redukována na trojčlennou,
zasedají v ní pánové:
Mgr. Petr Hubínek (předseda)
Mgr. Paschal Petr Novák OFM
MUDr. Jiří Podlipný
· Rovněž byla jmenována dozorčí rada, v níž v roce 2001 zasedali:
JUDr. Jan Blažek
PaedDr. Vladimír Blažek
Jaroslav Hrubý
· Ředitelem Sdružení Ledovec byl radou jmenován Mgr. Mgr. Martin Fojtíček.
· Na konci roku 2001 mělo sdružení deset členů.

Ledovec bilancuje
Posláním Sdružení
Posláním Sdružení Ledovec je dle stanov následující:
· organizovat kulturní a společenské akce nekomerčního charakteru
· vybudovat zázemí pro volnočasové aktivity mládeže plzeňského regionu a využívat
je k pořádání akcí v křesanském duchu
· zřídit a provozovat terapeutické středisko pro osoby se zdravotním či sociálním handicapem a realizovat v tomto středisku terapeutické programy, založené na asistované seberealizaci zejména v oblasti uměleckých řemesel, zahradnictví a chovu domácích zvířat
V roce 2001 jsme podrželi všechny akce, které se ucházejí o to konstituovat tradici,
jak na poli kulturním (Velmi kulturní odpoledne, Na Ledovec!, …) tak na poli lidových
tradic (Hromnicové svíčkování, Velikonoční kraslicování, …). Přidali jsme další, které
chceme udržet i v příštích letech (Pouové veselí s Ledovcem, Adventní nešpory).
Pro lepší promotion našich aktivit jsme na jaře konali řadu dalších jednorázových
akcí (Den otevřených dveří, Velikonoční koncert, ...). Frekvenci akcí v druhé
polovině roku mírně omezilo vytížení Fojtíčkových v květnu narozeným synem
a podzimní rozjezd terapeutické tkalcovny. Během roku jsme na Ledovci hostili i řadu
společenských akcí (svatba, křtiny, zabijačka, …).

Návštěvnost akcí na Ledovci celkově proti předchozím letům stoupla, zejména
při řemeslně orientovaných akcích Ledovec často praskal ve švech.
Lidé kolem Ledovce jsou tradičními organizátory letního putovního tábora vozíčkářů
Festina Lente. Proto je Ledovec uveden jako spoluorganizítor společně
s Občanským sdružením Náruč, které drží nad Festinou záštitu již pět let.
Na odpovídající prostor pro pobyty skupin návštěvníků stále čekáme. Vzhledem
k tomu, že dosud jsou návštěvníci Ledovce do velké míry návštěvníky Fojtíčkových
(kuchyně) a Kopeckých (toalety, koupelna), hostili jsme pobytové akce prakticky
pouze do narození Kryštofa Fojtíčka.
Několikrát u nás přebývaly skupiny z farnosti Plzeň - severní předměstí, jednou
skupina žáků výtvarného odboru ZUŠ Plzeň Lochotín, v létě jazz band z Anglie,
který účinkoval na plzeňském festivalu Jazz na ulici.
Samostatná jednotka pro skupiny návštěvníků (víceúčelový pokoj, kuchyně, sociální
zařízení) vznikne na faře po rekonstrukci v roce 2002.
Nejnáročnějším a dlouhodobým úkolem Ledovce je projekt terapeutického centra Ledovec.
Pro financování projektu jsme během roku podávali množství grantů, kontaktovali
řadu úřadů, firem i soukromých osob. Ve prospěch Ledovce jsme organizovali benefiční koncert v katedrále Sv. Bartoloměje, jehož výtěžek zdvojnásobuje
Nadace Divoké husy. Druhou benefiční akci v náš prospěch pořádal
v divadle Alfa před vánocemi Rotary klub Plzeň.
Kontaktovali jsme několik podobných institucí v zahraničí. Výsledkem je příslib
vybavení naší tkalcovské dílny holandskou a francouzskou komunitou a finanční dar
komunity Delrow z Velké Británie.
Od dubna fungují nové webové stránky Ledovec na adrese www.ledovec.cz.
Od května chováme na Ledovci první hospodářská zvířata (ovce a slepice). Získali
jsme do péče zahradu kolem kostela a možnost vypásat zahradu za ledovcovou stodolou.
V říjnu jsme podepsali nájemní smlouvu na budovu fary, zahradu a jednu ze stodol
s biskupstvím plzeňským, která nám umožňuje plánovat naše aktivity v Ledcích
se slušnou časovou perspektivou. Pronájem druhé stodoly je předjednán. Zároveň je
smluvně dojednána první část rekonstrukce farní budovy z fondů biskupství, která
proběhne v příštím roce.
V říjnu na Ledovci začala pracovat Drahuška Franzová, se kterou jsme připravili
k otevření terapeutickou tkalcovnu pro první klienty.
Terapeutická tkalcovna pracuje od 16. listopadu vždy ve středu a v pátek.
V listopadu a prosinci nám v práci vypomáhaly další dvě pomocnice. V tkalcovně
se střídalo pět klientů. Další klienti byli během prosince kontaktováni. Oslovili jsme
také řadu lékařů a sociálních pracovníků v regionu. Po dovybavení tkalcovny
dalšími stavy v příštím roce tak budeme moci již přímo pozvat další klienty,
kteří už o naši aktivitu projevili zájem.
Pro potenciální klienty, jejich lékaře a sociální pracovníky jsme v listopadu vydali
informační leták o našem terapeutickém středisku.
V listopadu a prosinci nám ve středisku pravidelně vždy jeden den v týdnu
pomáhaly dvě dobrovolnice (z Německa a z Finska) zprostředkované
dobrovolnickým centrem Totem.

Ledovec vykazuje
Akce Sdružení Ledovec v roce 2001
1) Veřejné akce
3.2.
10.2.
17.2.
18.2.
11.3.
7. 4.
15.4.

21.4.

19.5.
2.6.
29.7.
12.10.
10.11.
1.12.

Hromnicové svíčkování - ruční výroba svíček ze včelího vosku
i parafinu, přijelo přes 50 lidí
Kalokagathická neděle - filosoficko-sportovní akce
na Církevním gymnáziu Plzeň, 15 lidí
Farní zabijačka - masopustní akce františkánské farnosti,
nakonec bez prasete, přes 100 lidí
Brigáda - úklid po akci, příprava chléva pro ovce, 15 lidí
Pocta Václavu Brožíkovi - společně se Společností Václava Brožíka,
mše sv. a občerstvení na faře (70 účastníků)
Velikonoční kraslicování - zdobení kraslic a pečení
velikonočního cukroví, 80 lidí
Den otevřených dveří na Ledovci - představní projektu
terapeutického centra, prohlídka historických sklepů,
výpal keramiky v přírodní peci, koncert folklórního
souboru Mladinka, přes 50 návštěvníků
Velikonoční koncert pro Ledovec - benefiční koncert v katedrále
sv. Bartoloměje v Plzni, sbor Česká píseň, sólisté,
Musica Placonia a další (250 diváků)
Velmi kulturní odpoledne - divadlo, Standa Kahuda, Poitín, výstava obrazů, kouzelník a další kulturnosti (150 lidí)
Dětský den - hry, soutěže, loutkové divadlo (70 účastníků)
Pouové veselí s Ledovcem - dudácká kapela, jarmareční písně, ukázky
řemesel, prohlídky kostela (cca 100 návštěvníků)
Záhrada - romantická noc motivovaná stejnojmenným filmem (12 lidí)
Na Ledovec! - festival amatérských bigbítových kapel ve farní stodole (80 lidí)
Adventní nešpory - gregoriánský chorál v kostele sv. Jakuba (30 lidí)

2) Další akce pro specifické skupiny návštěvníků
31.1.
Výjezdní zasedání společenství Slonisko (8 lidí)
10.-11.3.
Brigáda Jeronýmova společenství (5 lidí)
29.3.-1.4.
Víkend výtvarného odboru 5. ZUŠ (12 dětí)
8.4.
Přednáška doc. Kratochvíla z FF UK Praha (30 účastníků)
30.6.-7.7.
Festina Lente 2001 - putovní tábor pro vozíčkáře (40 účastníků)
26.7.
Farewel party - party se studenty odjíždějícími do ciziny (12 lidí)
8.8.
John Martin Kvintet na Jazzu na ulici - zajištění pobytu anglické kapely
30.8.
Meditační den pro učitele CG (20 účastníků)
15.9.
Křtiny Kryštofa Fojtíčka a Alžběty Frouzové (80 lidí)
22.9.
Svatba Hanky a Karla (50 lidí)
13.10.
Setkání animátorů farnosti Plzeň - Severní předměstí (15 lidí)
30.10.
Brigáda (8 lidí)

Ledovec děkuje
· za finanční a materiální podporu slečně Zelenkové, pánům Kaasovi, Liškovi,
Mlnárikovi, Kulichovi, Pešovi, Valešovi a Zellnerovi, firmám Copy General, West
Media, Beta Records, Koření od Antonína, Finivero s. r.o., Advokátní kancelář Horák
a dalším štědrým dárcům
· za vstřícnost Magistrátu města Plzně, Okresnímu úřadu Plzeň - sever, Krajskému
úřadu Plzeňského kraje, obecnímu úřadu v Ledcích a dalším institucím
· za obětavost všem dobrovolným pomocníkům na Ledovci

Ledovec prosí
· všechny o přízeň, pomoc a podporu v roce 2002, kdy bude probíhat nákladná
rekonstrukce budovy, kdy hodláme dovybavit tkalcovnu a rozšířit její činnost na pět
dní v týdnu, získat finanční prostředky na automobil na svoz klientů a provádět
další finančně i organizačně náročné aktivity, to vše za udržení plné nabídky
tradičních kulturních a řemeslných akcí

Ledovec účtuje
Přehled příjmů a výdajů
Příjmy:
Členské příspěvky
Dary
Finanční příspěvek Magistrátu města Plzně
Příjmy ze vstupného na akce (vč. benefice)
Nájem podnájemníků (11-12/01)
Úroky
celkem

5
61
35
40
2

000,00
733,85
000,00
270,00
400,00
188,56
144 592,41

Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč

18
17
13
5
8
2
3

Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč

Výdaje:
Rekonstrukce kachlových kamen
Tkalcovský stav
Odměny pracovníkům
Telefon, poštovné, doména
Zajištění akcí a propagace
Kancelářské potřeby, kopírování, ověřování listin
Náklady na dopravu
Materiál pro dílnu
Bankovní poplatky
Ostatní (dovoz paliva, malta, CD ROM)
celkem

000,00
800,00
000,00
408,40
421,40
804,30
061,30
923,80
342,00
3 265,90
73 027,10

Ledovec zve
Těšíme se, že se s vámi na Ledovci setkáme.
Sdružení Ledovec
Ledce 1
330 14
tel.: 019/ 795 82 56
E-mail: ledovec@ledovec.cz
URL: http://www.ledovec.cz
Bankovní spojení: KB Plzeň 78 - 1584620207/0100

