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I. Základní informace
Název:

KRÁLOVSTVÍ PERNÍKU, z. s.

Sídlo:

Oplocený areál Perníkové chaloupky č. p. 38, 533 52 Ráby

IČ:

06622089

DIČ:

Bez registrace dle § 39a odst. 5 zákona č. 586/1992 Sb.

Založeno:

Schůze zakládajících členů dne 17. 11. 2017

Právní forma:

Zapsaný spolek (od 22. 11. 2017)

Spisová značka:

L 11535 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové

Účel spolku:

Realizace klubového programu KRÁLOVSTVÍ PERNÍKU®, ve kterém si jeho členové vyberou své zážitkové role (například žebrák, Jeníček nebo Mařenka, kantor
se žáky, tovaryš, kupec, řemeslník, statkář, hrabě s družinou,…) s jejich životními
dávkami dle hodnoty vstupního víza a navzájem se obdarovávají, navazují mezilidské kontakty a poskytují si rekvizity, gastronomické zážitky, zábavu, vzdělávání,
sportovní i kulturní aktivity.

Komunitní motto:

Mohou žebrat, prosit, poroučet. Ráčejí mít takové zážitky, jaké si udělají!

Počet testovacích členů:

Celkem 30.018 tzv. „cizinců“ na dobu určitou (v průběhu roku 2018)

Počet řádných členů:

Celkem 921 tzv. „domorodců“ na dobu neurčitou (k 31. 12. 2018)
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II. Právní a společenské
souvislosti
Na území České republiky za vnějšími hranicemi KRÁLOVSTVÍ PERNÍKU® se dějí věci ve svobodné zemi neslýchané! Soudně uznaný StBák a trestně stíhaný dotační
podvodník je premiérem, odsouzený vrah celebritou,
hulvát prezidentem…
Když si stát neváží svých občanů – živnostníků (prý
„fšetci kradnú“), když zavede proti nim nesmyslná represívní opatření s nepravdivým zdůvodněním o jakémsi „narovnání trhu“ (přičemž největší nerovnost
na trhu způsobují dotace do podnikání pana premiéra) a když vyhrožuje pokutami charakteru „ekonomického trestu smrti“, pak nejlepším východiskem ze
společenské dehonestace živnostníků je nabídnout
veřejnosti členství v privátním klubu…
Podobně jako za socialismu v konceptu „paralelní polis“ Václava Bendy (1978). Václav Havel ho v roce 1988
charakterizoval slovy: „Všichni samozřejmě dělají, co
musí dělat – volí, bojí se nadřízených a poslouchají je,
na nejrůznějších rovinách hierarchizované moci materializují vůli mocenského centra – nikdo však už vlastně
nevěří řečem, které tato moc vede. Lidé si prostě myslí
své a žijí, jak se dá. Pestře strukturovaný potenciál reálných společenských zájmů, jehož spektrum se klene od shánění západních elektronických produktů až
po shánění samizdatů, od rafinovaně vyvzdorovaného
uplatnění nejrůznějších koníčků až po kolektivní srozumění různých subkultur (ať už hudebních, náboženských či jakýchkoli jiných), od masového sledování západní televize až po svobodnou expresi názorů na svět
v pivnicích čtvrté kategorie, tento potenciál tedy sám
sebe uskutečňuje všemi za dané situace myslitelnými
způsoby, zcela mimo všechny předpoklady moci a zcela nezávisle na jejích intencích. Dalo by se dokonce říct,
že skutečnou a nejdůležitější „paralelní polis“ dnes nepředstavuje „disidentský svět“, ale svět smýšlení a privátních zájmů celé společnosti, která sice jednou rukou
dává totalitní moci to, co na ní bezpodmínečně vyžaduje, ale druhou si zároveň dělá vše, co sama chce a co
nemá s vůlí této moci pranic společného…“ (viz http://
www.moderni-dejiny.cz/clanek/vaclav-havel-duvody-ke-skepsi-a-zdroje-nadeje-1988/)

jektů spolkového práva od státu (viz např. Nález ÚS sp.
zn. I. ÚS 90/06).
Právní úprava vychází ze zásady, že „stát nemá spolkům
nic nařizovat a spolky si mají samy hledat cesty (způsoby), jak efektivně dosahovat stanovených cílů. Zákonná
úprava je benevolentní a umožňuje efektivní působení
malých místních spolků o několika členech, ale taktéž
velkým spolkům s mnohatisícovou členskou základnou
a členitou organizační strukturou. Pakliže zakladatelé
neupraví otázky fungování spolku ve stanovách odlišně, bude se na život spolku aplikovat zákonná úprava“
(DOBROZEMSKÝ, V.; STEJSKAL, J.; Nevýdělečné organizace v teorii, 2. aktualizované vydání, Praha Wolters
Kluwer 2016, s. 112–113).
Vnitřní poměry spolku včetně veškerých práv a povinností jeho členů jsou upraveny Stanovami Království Perníku®, které jsou nejdůležitějším jeho
dokumentem a které mohou být konkretizovány
v provozních řádech, směrnicích, vyhláškách, pokynech, instrukcích atp.
Svrchovanost spolkové samosprávy je důsledkem
ústavního principu odluky spolků od státu, má vlastní
kontrolní mechanismy (není kontrolována státními úřady) a požívá ochrany soudní moci. Není však bezbřehá:
spolek sice může vlastním jménem podnikat, ale nesmí
to být jeho hlavní činností a případný zisk musí být použit na podporu dosažení vlastních cílů spolku.
Výběr členských příspěvků dle Stanov není dle současného práva považován za výdělečnou činnost,
proto nemůže být zdrojem zisku, a tak se nevymyká
z neziskového účelu spolku.
Hlavním zdrojem příjmů KRÁLOVSTVÍ PERNÍKU, z. s.,
jsou členské příspěvky (tzv. vstupní víza), které i s případnými dalšími příjmy musí být v plné výši použity
k úhradě spotřebovaných rekvizit (tzv. životních dávek)
a ostatních nákladů s realizací účelu klubu, v němž „si
jeho členové vyberou své zážitkové role (například
žebrák, Jeníček nebo Mařenka, kantor se žáky, tovaryš,
kupec, řemeslník, statkář, hrabě s družinou,…) s jejich
životními dávkami dle hodnoty vstupního víza a navzájem se obdarovávají, navazují mezilidské kontakty
a poskytují si rekvizity, gastronomické zážitky, zábavu,
vzdělávání, sportovní i kulturní aktivity“.

Svrchovanost (suverenita) KRÁLOVSTVÍ PERNÍKU,
z. s., je odvozena od právních dokumentů Mezinárodního paktu o občanských a politických právech
(1966), Mezinárodního paktu o hospodářských, sociálních a kulturních právech (1966), Evropské úmluvy
o lidských právech (1950) a čl. 20 Listiny základních
práv a svobod (ze dne 16. prosince 1992).
KRÁLOVSTVÍ PERNÍKU, z. s., vzniklo 17. 11. 2017 samosprávným usnesením zakladatelů. Česká republika ho
oficiálně uznala již 22. 11. 2017 zápisem do spolkového
rejstříku, přičemž stát má velmi omezené možnosti zasahovat do záležitostí spolkové samosprávy, neboť mu
to zakazuje ústavně garantovaný princip odluky sub-
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III. Historie a činnost
spolku v roce 2018
Spolek (divadelní klub) KRÁLOVSTVÍ PERNÍKU, z. s., navázal na čtrnáctiletou činnost Muzea perníku v Perníkové chaloupce pod Kunětickou horou u Pardubic, které bylo provozováno od roku 2004 bez jediné koruny
dotací z veřejných zdrojů ve spotřebitelském vztahu
zákazníků s podnikatelem. Tento vztah zcela změnil
na komunitní, jenž je pro běžnou spotřebitelskou veřejnost zcela uzavřený za „železnou oponou“ a pohádkovou Celnicí Království perníku®.
Ačkoliv byl spolek založen symbolicky ve státní svátek
sametového konce socialismu 17. 11. 2017 samosprávným usnesením zakladatelů, komunitní zážitkové programy začal organizovat již od 3. 3. 2018. Jeho akce „Probuzení Ježibaby ze zimního spánku“ otevřela jubilejní
15. sezónu Muzea perníku novým komunitním projektem v režii spolkové samosprávy KRÁLOVSTVÍ PERNÍKU, z. s., kdy členové spolku se osobně začali podílet
na jeho obsahu v rolích, které si sami vybrali (kompars,
žebrák, Jeníček nebo Mařenka, tulák či turista, kantor se
žáky, kupec, statkář, rytíř se sluhou, hrabě s družinou,…),
a na které jako bonus dostali přiměřené životní dávky
Království perníku (DKP). Jejich hodnotu pak mohli vyžebrat, vyprosit, objednat anebo poručit za jídlo, pití,
perníky, upomínkové předměty a různé aktivity… DKP
lze jednoduše přirovnat ke stravenkám, k poukázkám,
k důchodu nebo ke královské měně či penězům.
Kdo si hraje, nezlobí! Medové zážitky® z Perníkové
chaloupky potěší všechny lidské smysly (zrak, hmat,
sluch, čich i chuť) a smysl pro humor. V duchu české
tradice ochotnického divadla a pohádek, zlé vrchnosti k nelibosti…

níku v Perníkové chaloupce. Každý vzdělaný člověk ví,
že Ježibaba z Perníkové chaloupky děti nejí. To je jenom
pomluva, že chtěla sníst Jeníčka a Mařenku! Bránila jen
svůj majetek a oheň v peci zapálila dle pradávného
moudra: „Kdo lže a krade, do pekla se hrabe! Ohnivou
cestou, skrz rozpálenou pec…“. Ježibaba má ráda prasečí, a tak pro ni i pro příchozí gratulanty Království perníku® připravilo vepřové hody v útulně U všech čertů.
Velikonoce s Bílým perníkem (31. 3.–1. 4.), jenž je světovým unikátem a který se poprvé představil o Bílé
sobotě 2009 v Perníkové chaloupce. Jedná se o kombinaci dvou tradičních perníkářských postupů. Základní
tvar perníku se vyrobí z dřevěné formy a potom se perník ještě navíc zdobí bílou cukrovou polevou. Na Bílý
perník® je zapotřebí speciálních dřevěných forem, kde
je ponechán prostor na závěrečné zdobení. Formy
na Bílý perník® vyřezává Aleš Vostřez, ten také základní tvary Bílého perníku peče, a cukrovou polevou je
potom zdobí perníkářka Dana Holmanová. Pod jejíma
šikovnýma rukama dostává Bílý perník® svoji krásnou
podobu. V roce 2011 Bílý perník® slavil velké úspěchy
ve slovinské Radovljici při prvním summitu evropských
muzeí perníku, neboť ve 21. století kombinuje tradiční
metodu vytlačování do forem, rozšířenou po celé Evropě do konce 19. století, se zdobením cukrovou polevou, jež je produktem 20.století a v němž lze již sledovat národní specifika.
Tradiční Setkání Jeníčků a Mařenek u Perníkové chaloupky (8. 5.) s Mistrem Janem Přeučilem – předním
českým hercem a pedagogem, který si připravil několik
hereckých etud pro praktický improvizovaný kurz s výukou, jak nejlépe žebrat, prosit a poroučet!Podobně
jako v minulých letech zážitkový program obohatilo
show kariaturisty Jana Honzy Lušovského.

KRÁLOVSTVÍ PERNÍKU v roce 2018 nemělo stálou provozní dobu, ale otevíralo se zpravidla půl hodiny před
začátkem klubového zážitkového programu, který byl
ohlášen na internetu.
Zatímco pro děti v rolích Jeníčka a Mařenky bylo připraveno neobvyklé zamyšlení nad pohádkou „O perníkové
chaloupce“, dospělé členy spolku v těchto rolích zaujala
historie perníkářského řemesla a pardubického perníku s předvedením tradičního řemesla v Perníkářské dílně Ježibaby, a také velká výstava mistrovských perníků
z různých soutěží.
Z ostatních zážitkových rolí byl největší zájem o role
žebráka – kdo byl ale hrabě, mohl poroučet! Nejčastěji
vyžebranou či poručenou spotřební rekvizitou byl medový perník (11.155 ks v nakoupené hodnotě 447.620
Kč), s velkým odstupem následuje káva (3.785 porcí
za 136.695 Kč), pivo (celkem 3.623 v hodnotě 70.885 Kč)
a další spotřební rekvizity…
Celoroční zážitkové programy v roce 2018 ozvláštnily
hlavně následující klubové akce:
Probuzení Ježibaby ze zimního spánku (3. 3.) – slavnostní a veselé zahájení jubilejní 15. sezóny Muzea per-

Medobraní (30. 6.–1. 7.) – rodinný program, připravený
ve spolupráci s rodinou včelaře pana Josefa Vlacha, se
uskutečnil v expozici „Medárium“ s naučnou stezkou
o včelách v areálu a v obnovených historických sálech
Perníkové chaloupky pod Kunětickou horou u Pardubic. Členové spolku se seznámili nejen s technikou
a způsobem odběru plástů ze včelích úlů, ale také s vytáčením čerstvého medu a jeho dalším zpracováním.
Přelet pivních píp (14. 7.) – festival malých pivovarů
pro členy spolku v roli pivní tovaryš. Dětem se alkohol
nenaléval, pod dozorem za ně odpovědných rodičů se
mohly věnovat pouze teorii, anebo mohly v rolích Je-
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níčků a Mařenek navštívit paní Ježibabu v Perníkové
chaloupce.
Svatováclavská Tlačenice perníku (28. 9.), aby si každý člen spolku mohl staré řemeslo vyzkoušet: vytlačit,
vykrojit a upéci staročeský perníček – třeba právě ten
s motivem českého krále.

spolku, zda, koho a za jakých podmínek přijme do řad
svých členů“ (DOBROZEMSKÝ, V.; STEJSKAL, J.; Nevýdělečné organizace v teorii, 2. aktualizované vydání, Praha
Wolters Kluwer 2016, s. 116).
Stanovy mohou určit různé druhy členství s různým
rozsahem členských práv a povinností. Zákon také svěřuje do pravomoci spolku rozhodnout, zda povede seznam členů (zda bude zpracovávat jejich osobní údaje)
či nikoliv, aby např. nemusel řešit a garantovat ochranu
osobních údajů, když je k realizaci účelu spolku nepotřebuje.
Stanovy KRÁLOVSTVÍ PERNÍKU, z. s., proto nabízejí
možnost stát se anonymním testovacím členem (tzv.
cizincem) na zkoušku členství řádného.

Běh Perníková devítka (10. 11.) – 14. ročník běhu kolem Kunětické hory pro děti i dospělé, pro profesionální i amatérské sportovce.
Předvánoční Kuňkání pod Kuňkou (17. 11.) za účasti
kamarádů z různých koutů České republiky, kteří spontánně podle své nálady předvedli své řezbářské umění,
a to i motorovou pilou, v příjemné pohodě si popovídali a zazpívali spolu se známými trampskými a folkovými
kapelami nebo se sólovými muzikanty. Přitom slovo
“kuňkání” má v Království perníku® mnoho významů
a může označovat cokoliv, například zazpívat si, napít
se dobrého piva či ponořit se do dobrého jídla… Pohodová výroční členská schůze spolku.
Silvestrovské Ukládání Ježibaby k zimnímu spánku
(31. 12.) – slavnostní a veselé ukončení 15. sezóny Muzea perníku. Ježibaba vylezla na pec, nařídila si budík
na první sobotu v březnu a ulehla k zimnímu spánku
(leden – únor).

IV. Členská základna
a organizační struktura
spolku
Nejcennější hodnotou KRÁLOVSTVÍ PERNÍKU, z. s., je
jeho členská základna, jež je organizována na zásadě
dobrovolnosti: „Nikdo nesmí být nucen k účasti ve spolku a nikomu nesmí být bráněno vystoupit z něho. Členové spolku neručí za jeho dluhy“ (viz § 215 zákona
č. 89/2012).
Zákon s výjimkou vzniku a zániku členství neurčuje,
jaká má mít člen práva a povinnosti, tuto úpravu svěřuje stanovám. Také samotnou proceduru vzniku členství
počínaje projevem zájmu uchazeče, přes vnitřní procesy ve spolku při rozhodování o přijetí, až po samotný
vznik členství, nechává zákon na spolkové samosprávě:
„Jako nelze nutit nikoho k účasti ve spolku, nelze nutit spolek, aby přijal za člena kteroukoliv osobu. Je věcí

Podmínkou vzniku členství pro „cizince“ je vyjádření souhlasu s účelem spolku a zaplacení vstupního
víza k úhradě spotřebních rekvizit (životních dávek)
jimi zvolené zážitkové role. Zaplacené vstupní vízum
je členským příspěvkem na dobu určitou, platným
do opuštění prostoru klubovny. Uplynutím doby vstupního víza členství „cizince“ zaniká.
Základní podmínkou vzniku členství řádného (pro
tzv. „domorodce“) je vyjádření souhlasu s plným zněním stanov. Jejich osobní údaje jsou evidovány v ne-

veřejném seznamu a užívány v rámci spolkové samosprávy i ke komunikaci s řádnými členy. Domorodec je
oprávněn vracet se na území Království perníku® přes
Celnici (v jejích úředních hodinách), avšak nemusí platit vstupní víza jako tzv. „cizinci“ (anonymní členové
spolku). Platí pouze dobrovolné členské příspěvky (tzv.
úplatky) k úhradě spotřebních rekvizit, které při komunitním zážitkovém programu ve své roli prožije, vypije,
sní a spotřebuje.
Nejvyšším orgánem spolku KRÁLOVSTVÍ PERNÍKU
je schůze zakládajících členů, která volí správce (statutární orgán spolku) a svolává členskou schůzi řádných členů.
Ustavující schůze spolku se dne 17. 11. 2017 usnesla,
že činnost správce spolku bude vykonávat společnost
KAM NA PARDUBICKU s. r. o., která je od roku 1998 vlastníkem internetové domény kralovstvi.cz, od roku 2003
je nájemcem a vlastníkem části nebytových prostor
vhodných pro činnost spolku, je zmocněna umístit sídlo spolku do budovy tzv. Perníkové chaloupky (Ráby
č. p. 38) a je od roku 2009 vlastníkem ochranné znám-
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celku, atraktivní oblasti s kvalitní nabídkou a sítí služeb.
Spokojenosti návštěvníků oblasti Pardubicko chce spolek dosáhnout důrazem na kvalitu poskytovaných služeb a také síťováním a propojováním aktérů cestovního
ruchu v oblasti Pardubicko.

V. Hospodaření spolku
v roce 2018
ky KRÁLOVSTVÍ PERNÍKU®. Správce zajistí zápis spolku
do spolkového rejstříku. Návrh byl schválen všemi hlasy.
Přítomní zakládající členové se v diskusi shodli na tom,
že pro naplnění účelu spolku bude rozhodující nábor
nových členů se zájmem provozovat ochotnické divadlo na náměty tradičních českých pohádek. Pověřili
správce spolku přípravou divadelní scény Království
perníku® a scénářů, rekvizit a pomůcek pro jednotlivé
zážitkové role.
Cílem je vzbudit zájem široké veřejnosti o krátkodobé anonymní testovací členství k následnému přechodu na členství řádné.
Na podporu tohoto záměru byl vydán Cestovní pas
Království perníku® a bylo zahájeno budování sítě Ambasád Království perníku® v turistických informačních
centrech na území České republiky (Heřmanův Městec,
Jilemnice, Litomyšl, Pardubice, Selibov, další v jednání).
Rádi konstatujeme, že v průběhu roku 2018 bylo
přímo na Celnici Království perníku® vydáno celkem
30.018 vstupních víz pro anonymní testovací členy (tzv. „cizince“), z nichž se celkem 921 stalo členy
řádnými (tzv. „domorodci“). Řádné členství ve spolku
každému domorodci potvrzuje na jeho jméno zaregistrovaný Cestovní pas Království perníku®.
Ustavující schůze spolku také rozhodla, že členská
schůze bude svolána v závislosti na vývoji členské základny a potřebách spolku nejpozději do konce příštího
roku. První výroční členská schůze spolku se uskutečnila v neformální atmosféře v rámci akce Kuňkání pod
Kuňkou dne 17. 11. 2018, aniž by bylo navrženo nějaké
usnesení. Členové vyjadřovali souhlas s fungováním
spolku a neformálně sdělovali správci náměty pro další
schůzi zakládajících členů na počátku roku 2019.
Koncem roku 2018 se klub KRÁLOVSTVÍ PERNÍKU, z. s.,
stal členem destinační společnosti turistické oblasti
Pardubicko – Perníkové srdce Čech, z. s. Tento spolek
byl založen k 1. červenci 2017 na základě shody zakládajících členů. Mezi tyto zakládající členy patří: Město
Pardubice, MAS Region Kunětické hory, MAS Bohdanečsko, MAS Holicko a MAS Železnohorský region.
Za svůj cíl si spolek klade komunikaci, koordinaci a kooperaci cestovního ruchu v oblasti Pardubicko a do budoucna i tvorbu produktů oblasti Pardubicko a také
marketingovou komunikaci Pardubicka coby jednoho

Spolek (divadelní klub) KRÁLOVSTVÍ PERNÍKU, z. s., je
nevýdělečná (nezisková) právnická osoba, založená
dle § 214 zákona č. 89/2012 Sb., sloužící svým členům
v rozsahu jimi zvolené zážitkové role a s ní spojeného
finančního příspěvku. Hlavním zdrojem příjmů klubu
jsou proto členské příspěvky (vstupní víza), které i s případnými dalšími příjmy musí být v plné výši použity
k úhradě spotřebovaných rekvizit (životních dávek)
a ostatních nákladů s realizací účelu klubu. Správce
klubu je oprávněn rozhodnout, které potřeby k plnění
účelu klubu bude klub zajišťovat vlastními členy a které dodavatelsky třetími osobami. Členové klubu neručí za případné dluhy klubu. V případě zániku klubu se
jeho majetek použije na poslední klubovou akci.
Spolek KRÁLOVSTVÍ PERNÍKU, z. s., je veřejně prospěšným poplatníkem podle § 17a zákona č. 586/1992 Sb.,
o daních z příjmů, a tak v souladu s § 39a odst. 5 zákona
o daních z příjmů není povinen podat přihlášku k registraci jako poplatník daně z příjmů právnických osob,
neboť přijímá pouze příjmy, které nejsou předmětem
daně nebo jsou osvobozené od daně (členské příspěvky podle Stanov dle § 19 odst. 1 písm. a) bodu 2 zákona
o daních z příjmů) a nebo je z nich daň vybíraná srážkou podle zvláštní sazby daně. Za těchto podmínek pak
spolku ani nevzniká povinnost podávat přiznání k dani
z příjmů právnických osob (a povinnost toto oznamovat), a to na základě § 38mb písm. a) a § 38mc zákona
o daních z příjmů.
KRÁLOVSTVÍ PERNÍKU, z. s., vykonává výhradně hlavní nepodnikatelskou činnost dle schválených Stanov,
a tak dle § 3 odst. 1b zákona č. 112/2016 Sb., o elektronické evidenci tržeb, není subjektem evidence tržeb.
Evidovanou tržbou dle § 12 odst. 3 písm. h) tohoto zákona nejsou ani případné „tržby z drobné vedlejší podnikatelské činnosti veřejně prospěšných poplatníků“.
V této záležitosti dne 14. 8. 2018 uskutečnil Finanční
úřad pro Pardubický kraj místní šetření dle § 80 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, v oploceném území
KRÁLOVSTVÍ PERNÍKU, z. s., které protokolárně popsalo
fungování spolku i finanční operace a po právním prověření skončilo bez jakýchkoli opatření a dalších navazujících správních řízení.
Členské příspěvky podle stanov přijaté spolkem, který
není organizací zaměstnavatelů, jsou od daně osvobozeny podle § 19 odst. 1 písm. a) bodu 2 zákona
č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. Podmínkou není,
aby se příjmy a výdaje spolku za kalendářní rok rovnaly, tj. aby členské příspěvky byly každoročně vyčerpány
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Výsledek hospodaření v roce 2018 (k 31. 12. 2018):

AKTIVA:

Peníze

PASIVA:

Závazky z obchodních vztahů

tisíc Kč

Kč

102

102.087

-102

-101.727

0

360

Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení

tisíc Kč
VÝNOSY:

Členské příspěvky dle Stanov

2.813

2.813.230

0

0

-2.732

-2.732.220

-81

-80.650

0

360

Dotace z veřejných zdrojů (EU, ČR, kraje, obce)
NÁKLADY:

Spotřebované rekvizity

Kč

Nakupované služby
Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení

(důležité je, aby se jednalo o členské příspěvky podle
stanov a spolek nebyl organizací zaměstnavatelů).

Umožnit členům spolku vzdělávání v hereckém projevu a v onikání, které Království perníku® ozvláštňuje.

Schůze zakládajících členů při schvalování této Výroční zprávy rozhodla, že kladný výsledek hospodaření
KRÁLOVSTVÍ PERNÍKU, z. s., za rok 2018 (uspořené či
neutracené členské příspěvky) ve výši 360 Kč bude
zaúčtován do provozního fondu k použití v příštích
letech.

Vytvořit nový srozumitelný web.

VI. Výhled do budoucna

Ačkoliv KRÁLOVSTVÍ PERNÍKU, z. s., nemusí ze zákona
vytvářet a zveřejňovat výroční zprávu, neboť mu takovou povinnost neukládá zákon č. 89/2012, občanský
zákoník, a ani nedosahuje parametrů v ust. § 20 a násl.
zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví (záleží na celkových aktivech, ročním úhrnu čistého obratu a na průměrném počtu zaměstnanců v průběhu účetního období), vyhotovilo Výroční zprávu o své činnosti ze své
vůle a především pro své členy.

Schůze zakládajících členů považuje za prioritní zejména následující úkoly správce:
Předložit ke schválení drobné úpravy Stanov KRÁLOVSTVÍ PERNÍKU, z. s., na základě zkušeností z praktického
fungování spolku v prvním roce a s využitím námětů
členské základny k případné možnosti zastupování seskupení členů spolku ve funkci odborové organizace
před zaměstnavateli i státem.
Koordinovat činnost spolku s aktivitami destinační společnosti Pardubicko – Perníkové srdce Čech, z. s., jejímž
je členem.
Přihlásit KRÁLOVSTVÍ PERNÍKU, z. s., do zastřešujících
organizací podobného zaměření.

Zajistit platební terminál pro bezhotovostní placení
členských příspěvků na Celnici Království perníku®.

VII. Schvalovací doložka

Tato výroční zpráva KRÁLOVSTVÍ PERNÍKU, z. s., byla
schválena na výroční schůzi zakládajících členů dne
5. 2. 2019.
Luděk Šorm, jménem správce
KAM NA PARDUBICKU s.r.o.
V Perníkové chaloupce č. p. 38
533 52 Ráby u Pardubic

Rozšiřovat nábor nových členů se zájmem provozovat
ochotnické divadlo na náměty tradičních českých pohádek. Cílem je vzbudit zájem široké veřejnosti o krátkodobé anonymní testovací členství k následnému přechodu na členství řádné.
Budovat síť ambasád KRÁLOVSTVÍ PERNÍKU, z. s., na pomoc rozšiřování jeho členské základny.
Připravit a uskutečnit plánované akce na území Království perníku®.
Trvale zlepšovat divadelní scény Království perníku®,
scénáře, kostýmy, rekvizity a pomůcky pro jednotlivé
zážitkové role.
Výroční zpráva zapsaného spolku KRÁLOVSTVÍ PERNÍKU za rok 2018
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