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1.

VZNIK
o.s. Krása v srdci vzniklo dne 16. 3. 2009.

2. POSLÁNÍ
Sdružení „Krása v srdci“ bylo založeno pro pořádání kulturních, společenských, sportovních
a vzdělávacích akcí zaměřených na podporu a propagaci zdravého životního stylu, zdravé
stravy, zdravého pohybu, ochrany životního prostředí, ekologické výchov, osvětě o drogové
závislosti a osvětě poruch příjmu potravy. Dalšími cíli jsou podpora a pomoc sociálně slabším
a problematickým skupinám prostřednictvím akcí realizovaných sdružením, jakož i hmotná
a nehmotná pomoc zdravotnickým zařízením a ústavům, případně dalším osobám na obecně
prospěšné účely. Cílem sdružení je rovněž zajištění a rozvoj spolupráce s tuzemskými
a zahraničními subjekty s podobným programovým zaměřením.

3.

VIZE

Pilotním projektem sdružení je již 3 roky fungující projekt „Dívka Šumavy“ koncipovaný na
základech soutěže krásy, propagující zdravou krásu, vzdělávání mladých dívek v oblastech, ve
kterých nejsou standardně, v rámci svých studií, vzdělávány. Přiblížení oblastí sociálně
slabších a problematických skupin mladým dívkám prostřednictvím lákavého prostředí
soutěže krásy. Celoroční intenzivní spolupráce s dívkami, aktivní zapojení do charitativní
a dobrovolné činnosti.
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4. ČINNOST V ROCE 2009
DÍVKA ŠUMAVY 2009
Přípravy 4. ročníku projektu Dívka Šumavy 2009 byly zahájeny již pod křídly o.s. Krása v srdci.
Záštitu nad IV. ročníkem převzal starosta jihočeského města Vimperk a toto městečko se
zhostí i finálového galavečera.
Výběr soutěžících dívek se uskutečnil v dubnu v Plzni. Na výběrové kolo se sjelo přes 70 dívek
z Jižních Čech a Plzeňského kraje. Do soutěže se mohly zapojit pouze dívky ze 3 okresů
Jihočeského a 3 okresů Plzeňského kraje. Vybráno bylo 12 finalistek. Dívky absolvovaly první
soustředění s nabitým programem, školily se v oblastech společenského protokolu, etiky,
etikety, stolování, rétoriky pod vedením profesionální lektorky Hany Zmekové. Tým studia
Design Block je vyškolil v oblasti image, péče o tělo a pleť. Centrum STOP PPP je seznámilo
také s problematikou poruch příjmu potravy. Následovalo focení a šňůra akcí nejen po
Šumavě, kde byly finalistky představeny veřejnosti. Zúčastnily se také besedy se zástupci
CHKO Šumava, seznámily se s krásami, ale i útrapami této krásné krajiny, vydaly se „uklízet
Šumavu“ na Boubínsku a užily si i předfinálové soustředění v krásném prostředí hotelu
Frymburk na březích Lipna. Podílely se na charitativní akci v OFFPARKU Sušice pro Diakonie
Merklín, zúčastnily se dětského dne v DOZP Bystřice, navštívily Dětské centrum ve
Strakonicích.
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Velkolepý finálový galavečer, na jehož přípravách se podílelo celé městečko Vimperk, se
konal 3. října 2009 v místním kulturním domě.
Večerem provedla bývalá Miss Československo, paní Ivana Christová s hercem Janem
Čenským. Jako host vystoupil zpěvák Marek Ztracený. Zúčastnil se i hejtman Jihočeského
kraje Jiří Zimola.

V porotě zasedli zástupci hlavních partnerů, dalších partnerských měst, ale i významné
osobnosti ze světa sportu a kultury, jako hokejista Martin Straka, modelka Inna Puhajková,
či mistr světa ve sportovním aerobiku David Huf.

Vítězkou IV. ročníku se stala Jana Chodová z Pačejova.
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Po všech oficialitách následovalo zahájení slavnostního rautu s dražbou korunky vítězky, tu
vydražil za 17.000,- Kč hokejový král, Martin Straka. Částka byla poskytnuta na dokončení
rekonstrukce rehabilitace Dětského centra Jihočeského kraje.

CHARITATIVNÍ KALENDÁŘ- DŠ 2009
Všechny finalistky společně s generálním partnerem soutěže, Městským pivovarem
Strakonice, nafotily exkluzivní kalendář. Zorganizovali jsme tour po jihočeských a plzeňských
městech s prodejem těchto kalendářů. Výtěžek 13.007,- Kč byl rozdělen na dvě poloviny.

I. polovina přispěla na o.s. Stanislavy Chumanové, kterému se podařilo shromáždit částku na
zakoupení zvedáku pro nepohyblivé pacinety ve Vimperské nemocnici. II. polovina přispěla
do SOS - útulku pro staré, týrané a nechtěné koně v Miřkově na Domažlicku a byla použita na
zakoupení krmiva a vitamínových přípravků pro koně.

6

Krása v srdci o.s.
Kolmá 314
330 08 Zruč – Senec

5.

EKONOMICKÉ ÚDAJE

Přehled příjmů a výdajů za rok 2009
Příjem za hlavní činnost

Výdaje

Příjem z reklamy

98000,00

Nedaňové příjmy
Příjmy celkem

Zůstatek v pokladně k
31.12.2009

na hlavní činnost

258169,0

Výdaje na reklamu

91752,00

282285,00

Dary

16998,00

380285,00

Výdaje celkem

366919,00

Výsledek
hospodaření

13 366,00

460
v bance

13366,17

Děkujeme všem našim partnerům, sponzorům, participujícím dobrovolníkům za spolupráci
v roce 2009.

Pavlína Brunclíková
Předsedkyně sdružení
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