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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) a odborová organizace

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 a sociální pomoc včetně činností nezávislé odborové
organizace s cílem chránit a prosazovat hospodářské a sociální zájmy tzv. seskupení řádných členů před zaměstnavateli i státem.

Komunitní motto:

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

Počet testovacích členů:

Celkem 21.003 tzv. „cizinců“ na dobu určitou (v průběhu roku 2021)

Počet řádných členů:

Celkem 4.414 tzv. „domorodců“ na dobu neurčitou (k 31. 12. 2021)

II. Založení
Království perníku
KRÁLOVSTVÍ PERNÍKU, z. s., vzniklo symbolicky ve
státní svátek sametového konce socialismu 17. listopadu 2017 samosprávným usnesením zakladatelů.
Jeho svrchovanost (suverenita) 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.
2 („Státní moc lze uplatňovat jen v případech a v mezích
stanovených zákonem, a to způsobem, který zákon stanoví. Každý může činit, co není zákonem zakázáno, a nikdo nesmí být nucen činit, co zákon neukládá.“), čl. 17
(„Svoboda projevu a právo na informace jsou zaručeny.
Každý má právo vyjadřovat své názory slovem, písmem,
tiskem, obrazem nebo jiným způsobem, jakož i svobodně
vyhledávat, přijímat a rozšiřovat ideje a informace bez
ohledu na hranice státu. Cenzura je nepřípustná.“), čl.20
(„Právo svobodně se sdružovat je zaručeno. Každý má
právo spolu s jinými se sdružovat ve spolcích, společnostech a jiných sdruženích.“) a čl. 27 („Každý má právo svobodně se sdružovat s jinými na ochranu svých hospodářských a sociálních zájmů. Odborové organizace vznikají
nezávisle na státu.“) Listiny základních práv a svobod (ze
dne 16. prosince 1992).

Česká republika oficiálně uznala KRÁLOVSTVÍ PERNÍKU, z. s., 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
subjektů 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 úřa-
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dy) 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.

Zážitkový program začíná parodií na Tři veterány, přičemž podle divadelního scénáře probíhá již úvodní vítání veřejnosti (tzv. hostů z ciziny) a prodej vstupenek
(tzv. vstupních víz) na pohádkové Celnici.

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.

V Království perníku (podobně jako v pohádkové Zemi
krále Miroslava) jsou domorodci váženými občany.
[[: Prokazují se Cestovním pasem Království perníku®,
ctí občanské svobody a odpovědnost, vyplývající ze
soukromého vlastnictví. Král a jeho družina se zvoleným správcem respektují práva a zvyky domorodého
obyvatelstva, jež hlasováním spravuje věci společné.
Na běžném i svátečním životě Království perníku se
domorodci také podílejí svojí aktivitou v jakékoli zážitkové roli (např. Ježibaba v Perníkové chaloupce peče
perníky, u ohníčku sedí 12 Měsíčků a hádají se o počasí, Kantor vyučuje žebrání, Kdosi hrabe listí, Červená Karkulka se schovává před vlkem, Zahradník zalévá Pichlavou past na Růženku, Žebráci žebrají, Hrabě
poroučí...) a svými dobrovolnými členskými příspěvky.
Z nich Království perníku nakupuje většinu spotřebních
rekvizit ze zahraničí a platí daně do ciziny, aby mělo klid
a mohlo se radovat ze života. Každý se do komunitního happeningu může zapojit dle svých uměleckých
schopností a možností. Může třeba jako Jeníček nebo
Mařenka navštívit paní Ježibabu, vyprosit si u ní perník a zjistit, jak se toto medové pečivo kdysi dělalo.
Zpívání je dovoleno! Proto také na hranicích Království perníku panuje velmi přísný režim „železné opony“,
jež zabraňuje útokům vládnoucích loupežníků z ciziny
a nechtěné imigraci. Emigrovat ven lze kdykoliv. Cizinec je vítán pouze, pokud si na Celnici vybere svoji životní roli v tomto pohádkovém světě, podřídí se zcela
tradicím i vůli domorodců a zaplatí vstupní vízum. Je
zabezpečen rekvizitami sociálního systému životních
dávek Divadla Království perníku (DKP). Zatímco žebrák
pak může žebrat, co hrdlo ráčí a na co mu dávky stačí,
hrabě může přijít i s družinou a třeba si poručit i perníkovou chalupu včetně stavebního pozemku, čísla popisného a Výpisu z Katastru perníkových nemovitostí.
Azylová politika pro cizince je sice velmi vstřícná, avšak
důsledně vyžaduje respektování tradic, odsouhlasení
právního řádu a poskytnutí osobních údajů do Perníkové matriky. Tak se z cizinců stanou domorodci, co
v Království perníku (podobně jako v pohádkové Zemi
krále Miroslava) jsou váženými občany. :]] Repetition
Senza Fine…

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 a sociální pomoc včetně činností
nezávislé odborové organizace s cílem chránit a prosazovat hospodářské a sociální zájmy tzv. seskupení řádných
členů před zaměstnavateli i státem.“
Spolek (divadelní klub a odborová organizace) KRÁLOVSTVÍ PERNÍKU, z. s., navázal na čtrnáctiletou historii projektu Muzea perníku v Perníkové chaloupce
(2004), přičemž tento úspěšný živnostensko-spotřebitelský produkt od 3. 3. 2018 rozšířil a transformoval
na divadelní happening komunitního zážitkového
programu pohádkového Království perníku®.
Jeho podstatou je kolektivní ochotnická divadelní produkce (happening) na motivy známých pohádek, literárních děl a filmů, přičemž bývají parodovány i státní
byrokratické procedury (v programu se sloganem „Jako
do jiné země za hranice všedních dnů!“), kterou organizuje komunita sama pro sebe podle komunitního
scénáře a kde nelze uplatňovat běžná spotřebitelská
práva („Ráčejí mít takové zážitky, jaké si udělají.“). Úřední řečí Království perníku® je perníkovština, která se od
současné spisovné češtiny odlišuje onikáním. Skutečnost, že „v Království perníku® si nemohou nic koupit,
ale mohou žebrat, prosit nebo poroučet, jsou-li hrabě“,
zásadně odlišuje prostor happeningu v divadelním
klubu od okolní „ciziny“.

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…

III. Činnost spolku
v roce 2021
Království perníku® je pohádkový ostrůvek svobody
v moři zeleně pod hradem Kunětická hora u Pardubic.

Novou sezónu zážitkových programů, kterou lze charakterizovat klíčovým slovem „azyl“ a symbolem Azy-
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lový balíček, mohl spolek zahájit teprve až 22. května
2021 – po více než půlroční přestávce, způsobené koronavirovým šílenstvím a chaoticky vydávanými nesmyslnými vládními zákazy na základě nouzového stavu (od
5. října 2020 do 11. dubna 2021, celkem 189 dnů) a poté
dle tzv. pandemického zákona. V atmosféře systematicky šířeného strachu z nemoci s denně zveřejňovanými
počty nakažených (tzn. pozitivně testovaných, většinou
bez dalších medicínských příznaků a zázračně „uzdravených“ po desetidenní karanténě bez léků) a zemřelých
(jako kdyby ostatní závažná a smrtelná onemocnění vymizela), a také absurdních vládních rozhodnutí, jež měla
prý omezit šíření koronaviru, ale postrádala smysl a logické zdůvodnění a cíleně zasahovala zvláště malé živnosti, školství a celou oblast kultury. U většiny opatření
sice následně Nejvyšší správní soud konstatoval jejich
nezákonnost, ale to vládě nezabránilo jejich opakovanému přijímání v nezměněné podobě. Například teprve
31. 8. 2021 Nejvyšší správní soud (č. j. 10 As 229/202131) rozhodl, že karantény, které od jara 2020 nařizovali hygienici pouhou SMSkou, telefonem či mailem bez
vydání řádného úředního rozhodnutí, byly nezákonné!
Byly zakázány mimo jiné koncerty a jiná hudební, divadelní, filmová a jiná umělecká představení včetně cirkusů a varieté, poutě a podobné tradiční akce, kongresy
a jiné vzdělávací akce, veletrhy, návštěvy a prohlídky muzeí, galerií, výstavních prostor, hradů, zámků a obdobných historických nebo kulturních objektů, hvězdáren
a planetárií, maloobchodní prodej, spolkové a jiné akce,
přítomnost veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb, poskytování ubytovacích služeb, pití alkoholických
nápojů na veřejně přístupných místech, prodej na tržištích,… Nařídili zákaz zpěvu, omezení shromažďování na
max. 2 osoby venku i uvnitř budov, a dokonce i zákaz
pohybu osob mezi okresy, dlouhodobě povinné testování i všeobecný zákaz pobytu a pohybu bez respirátorů
a roušek, které mají nepochybně smysl pro zdravotníky,
kteří s nimi nakládají jako s infekčním materiálem ve
sterilním prostředí nemocnic, ale pro neškolené občany
k běžnému celodennímu užívání jsou jenom obyčejnou
buzerací. Používají je opakovaně, dotýkají se jejich údajně infekčního povrchu a nosí je zmačkané v kapse... Staly
se viditelným symbolem bezduché poslušnosti a nástrojem psychického nátlaku, který srozumitelně popsal německý filozof a publicista Matthias Burchardt: „Lidé mají
strach, což chápu. Považuji za normální, že když máme
strach z hrozby, chováme se opatrně. Jenomže i předtím
byl náš život spoluurčován riziky. Mohli jsme havarovat
s autem, onemocnět chřipkou. Problematické to začíná
být, když se z hygienického pohledu stane jediná životní
perspektiva, nebo dokonce politická ideologie. Protože
ta nakonec funguje jako totalitární forma moci. Všechno,
co je riskantní – zpívat v kostele, obejmout člověka, zajít si
na koncert, chodit do školy – se nevyplatí, protože to všechno jsou od nynějška místa s výskytem nebezpečí. Křesťanská idea: Miluj bližního svého se nově překládá jako: Boj se
bližního svého. Zajímavé na tom je, že homo hygienicus
zaujímá svou pozici spíš z iracionálních příčin, kdy si osvojuje něco, co nelze vnímat. Nikdo z nás laiků nemůže koro-

navirus spatřit. Ten virus není předmětem žádné myslitelné
zkušenosti. Prosím, abyste mě dobře pochopil: netvrdím, že
virus neexistuje, tvrdím jen, že je nevnímatelný. Příznivec
spiklenecké teorie říká: To, co nemůžu vnímat, nemůže
existovat. Homo hygienicus říká: Když virus nevidím,
nemohu také vidět jeho nepřítomnost. Bude tedy předpokládat, že virus je přítomen všude. Pak také vychází
z předpokladu, že virus je přítomen v každé osobě, kterou
potká. Tady je namístě zdůraznit jeden důležitý rozdíl mezi
rizikem a nebezpečím. Nebezpečí vidíme. Když nastupuji
do letadla a vidím, že hoří motor, řeknu si: Oj, nebezpečí,
a vystoupím. Naopak riziko je statistická pravděpodobnost
o tolika a tolika procentech, že letadlo spadne. Když virus
nevidím, zaměňuji riziko za nebezpečí, všechno nahlížím
skrz virus a chovám se podle mé ultima ratio: Bože, jsou
mezi námi asymptomatičtí přenašeči! Každý jednotlivý člověk ohrožuje můj život! Což je forma hypochondrie, která
nám přerostla v masovou psychózu. Pokud si společnost
není schopna uvědomit, že pravděpodobnost nákazy je
poměrně nízká a jak přehnaná máme preventivní opatření,
vzdává se toho, co vytváří její kulturu, srdečnost a teplo. Začíná to tím, že se zrušilo podání ruky a objetí na uvítanou…
Současně si na základě těchto přehnaných představ ruinujeme celé hospodářství.“… (https://www.echo24 cz/a/
SvLGi/zapad-se-probudi-po-korone-v-troskach-zadny-navrat-k-normalu-nebude) Vidíme, jak strach zatemňuje lidskou mysl a srdce. Kdysi přívrženci svobody nyní
opouštějí své hodnoty ve jménu bezpečí a nevadí jim
demontáž základních principů právního státu.
Pod vlivem denně šířeného strachu, kovidové propagandy a vakcinačního marketingu si málokdo uvědomuje, že krizová opatření Vlády ČR se týkají poskytování
služeb široké spotřebitelské veřejnosti, že nijak neomezují plnění nájemních smluv a že přinášejí výjimky pro
provozovny, které „neslouží pro veřejnost (např. zaměstnanecké stravování, stravování poskytovatelů zdravotních
služeb a sociálních služeb, ve vězeňských zařízeních)“. Zákaz maloobchodního prodeje a poskytování služeb se
také „nevztahuje na činnosti, které nejsou živností podle
živnostenského zákona“. V právním státu by krizová
omezení vlády neměla zasahovat do činnosti spolků
a odborových organizací, neboť by měl být dodržován ústavně garantovaný princip odluky subjektů
spolkového práva od státu.
Pokud je shromáždění pořádané právnickou osobou
přístupné jen jejím členům či pracovníkům a jmenovitě pozvaným hostům, nemusí být oznamováno úřadu
dle § 4 odst. 1 zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím. Protože se nekoná na veřejném místě, ale
uvnitř veřejnosti nepřístupné klubovny, dle čl. 19 odst.
2 Listiny základních práv a svobod č. 2/1993 Sb. nemůže být omezeno zákonem, tedy ani pandemickým. Dle
§ 1 odst. 2 zákona o právu shromažďovacím „výkon tohoto práva slouží k využívání svobody projevu a dalších
ústavních práv a svobod, k výměně informací a názorů
a k účasti na řešení veřejných a jiných společenských záležitostí vyjádřením postojů a stanovisek“. Základními otázkami k naší neformální diskusi proto byly:
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1. příklady základních práv a svobod v pohádkách
a v zážitkovém programu (v divadelním happeningu) Království perníku, do něhož se každý může zapojit dle svých uměleckých schopností a možností.
Může třeba jako Jeníček nebo Mařenka navštívit
paní Ježibabu, vyprosit si u ní perník a zjistit, jak se
toto medové pečivo kdysi dělalo. Zpívání je – podobně jako v Zemi krále Miroslava – dovoleno! V tom
případě, nemusí ani dodržovat vzdálenost půlkoně
(2 metry) mezi osobami, ani si zakrývat dýchací cesty. Omezení, že „bez diváků lze tato představení konat
nebo zkoušet jen v případě, že je provádí umělci, kteří
tak činí v rámci zaměstnání nebo podnikání“, bylo zrušeno dnem 17. května 2021;
2. obsah a způsob ochrany hospodářských a sociálních
zájmů živnostníků a OSVČ. Listina základních práv
a svobod sice toto právo garantuje každému, avšak
práva na stávku se lze domáhat pouze v mezích Zákoníku práce (čl. 41 odst. 1). To znamená, že živnostníci a OSVČ jsou z práva na stávku vyloučeni, a tak
mohou k ochraně svých hospodářských a sociálních
zájmů zvolit jiné právní mantinely! Jejich hospodářské a sociální podmínky zásadně ovlivňuje Babišova
vláda, která špatně „řídí stát jako firmu“. Proto mohou rebelovat podobně jako stávkující zaměstnanci, kteří nechtějí ukončit pracovní poměr, ale pod
ochranou odborové organizace pozastavují plnění
některých svých povinností. Dle čl. 2 „Stát je založen
na demokratických hodnotách a nesmí se vázat ani na
výlučnou ideologii, ani na náboženské vyznání. Státní
moc lze uplatňovat jen v případech a v mezích stanovených zákonem, a to způsobem, který zákon stanoví.
Každý může činit, co není zákonem zakázáno, a nikdo nesmí být nucen činit, co zákon neukládá.“ Opakované přijímání nesmyslných nařízení, která většinou
po jejich účinnosti soud zruší z důvodu nezákonnosti,
vede k úvahám o legitimitě odporu dle čl. 23: „Občané
mají právo postavit se na odpor proti každému, kdo by
odstraňoval demokratický řád lidských práv a základních svobod, založený Listinou, jestliže činnost ústavních orgánů a účinné použití zákonných prostředků
jsou znemožněny.“
Pod hrozbou pokuty až 3 milionů Kč v létě 2021 spolek
ustál i udání, že „nedodržuje aktuální mimořádné opatření (nenošení ochranných pomůcek dýchacích cest)“,
neboť Ministerstvo zdravotnictví ČR stanovilo výjimku
pro všechny „osoby při provádění autorského díla (např.
divadelního, tanečního nebo hudebního představení)“
bez ohledu, zda se jedná o umělce profesionální či
amatérské (ochotníky).
Restriktivní vládní opatření vyvrcholily 22. listopadu 2021, kdy vstoupil v platnost zjevně protiústavní
zákaz poskytování služeb a volnočasových aktivit
pro neočkované, zatímco očkovaní mohli virus nadále šířit bez jakéhokoli testování a omezení. Tehdy
se KRÁLOVSTVÍ PERNÍKU jako „jediná cizina v tuzemsku“ odmítlo podrobit a nabídlo azyl (Azylové

balíčky) pro všechny zájemce bez ohledu na to, zda
jsou či nejsou očkováni. Ze zákona vnitřní poměry spolku včetně veškerých práv a povinností jeho
členů neurčuje vláda ČR, ale spolková samospráva. Ta oznámila, že nebude zjišťovat zdravotní stav
a ani nebude nikoho diskriminovat! Očkování proti
Covid-19 je stále pouze dobrovolné, jak 18. 11. 2021
potvrdil generální sekretář Ústavního soudu: „Informace o očkování fyzické osoby proti nemoci covid-19 je
považována za údaj o zdravotním stavu, neboť vypovídá
o tom, že osobě byla poskytnuta určitá zdravotní služba
poskytovatelem zdravotních služeb (že jí byla aplikována
vakcína). Tato informace je svou povahou vysoce důvěrná a je specificky chráněna. Očkování proti onemocnění
způsobenému virem covid-19 je dobrovolné. Stejně jako
u jiných zdravotních úkonů je pak na každé fyzické osobě,
zda zdravotní úkon podstoupí a komu o této skutečnosti
sdělí informace.“
Bylo to v době, kdy platil další nouzový stav
(26. 11. – 25. 12. 2021) s dalšími zákazy a restrikcemi,
a tak lze popis podmínek činnosti v roce 2021 shrnout,
že všeobecná koronavirová hysterie divadelní klub
KRÁLOVSTVÍ PERNÍKU, z. s., na velkou část roku zcela uzavřela a ve zbytku výrazně omezila. Neměl stálou provozní dobu, ale otevíral se zpravidla půl hodiny
před začátkem klubového zážitkového programu (happeningu), který byl ohlášen na internetu, popřípadě
v dalších termínech stanovených dohodou řádných
členů (tzv. domorodců).
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. V těchto zážitkových rolích Jeníčka
nebo Mařenky se v průběhu roku 2021 vystřídalo celkem 13.734 členů (v roce 2019 jich bylo 21.702, v roce
2020 jenom 10.894).
Z ostatních zážitkových rolí byl jako v minulých letech
největší zájem o role žebráka - kdo byl ale hrabě, mohl
poroučet! Nejčastěji vyžebranou či poručenou spotřební rekvizitou byl medový perník (10.572 ks), s velkým odstupem následuje káva (2.662 porcí), zmrzlina
(1.786), zákusky (1.438), párek v rohlíku (1.287), turistické vizitky (1.213), pivo (celkem 1.113),... Vyžebrané
předměty jsou spotřební rekvizity, které si člen spolku nekupuje, ale dostane je jako rekvizity životních či
sociálních dávek Divadla Království perníku (BONUS)
k zaplacenému vstupnímu vízu (členskému příspěvku), avšak pouze pokud nějak svoji improvizovanou
ochotnickou divadelní roli žebráka odehraje.
Celoroční happening zážitkových programů v roce
2021 ozvláštnily nové uniformy celníků a některé z tradičních tématicky zaměřených klubových akcí:
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Probuzení Ježibaby ze zimního spánku (6. 3.) – ZRUŠENO
Velikonoce s Bílým perníkem (3.– 4. 4.) – ZRUŠENO

Běh Perníková devítka (13. 11. 2021) – již 16. ročník
běhu kolem Kunětické hory pro děti i dospělé, pro profesionální i amatérské sportovce. Připraveno ve spolupráci s AC Pardubice.

Tradiční Setkání Jeníčků a Mařenek u Perníkové chaloupky (8. 5.)– ZRUŠENO
Neformální zahájení 18. sezóny Muzea perníku® se
uskutečnilo až 22. 5. s běžným zážitkovým programem
divadelního happeningu Království perníku. Omezení,
že „bez diváků lze tato představení konat nebo zkoušet
jen v případě, že je provádí umělci, kteří tak činí v rámci
zaměstnání nebo podnikání“, bylo zrušeno dnem 17.
května 2021. Protože k 10. květnu Ministerstvo zdravotnictví ČR také zrušilo zimní zákaz provozu lanovek a lyžařských vleků (jehož nezákonnost následně v červenci
„s křížkem po funuse“ potvrdil Nejvyšší správní soud,
sp. zn. 1 Ao 9/2021 - 90), spolek zareagoval otevřením
vánočního betlému z perníku podle Karla Svolinského.
V Rytířském sále Lovčího zámečku (z roku 1882) ho Aleš
Vostřez nainstaloval sice již před loňskými Vánocemi,
ale takřka nikdo ho nemohl vidět. Nyní zůstal součástí
či divadelní scénou zážitkového programu přes celé
léto až do Silvestra.
Medobraní (26.–27. 6.) – rodinný program, připravený
ve spolupráci s rodinou včelařky Aleny Krupauerové, se
uskutečnil v expozici „Medárium“ s naučnou stezkou
o včelách v areálu, v útulně U všech čertů a u betlému
z medového perníku v Rytířském sále Perníkové chaloupky. Členové spolku se seznámili nejen s technikou
a způsobem odběru plástů ze včelích úlů, ale také s vytáčením čerstvého medu a jeho dalším zpracováním.
Ježibaba předváděla, jak se perník pekl z mouky, medu
a koření od středověku do 19. století.

Přelet pivních píp (24. 7.)– festival malých pivovarů pro
členy spolku v roli pivní tovaryš. Dětem se alkohol nenaléval, pod dozorem rodičů za ně odpovědných se
mohly věnovat pouze teorii, anebo mohly v rolích Jeníčků 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.

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. 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.

Vánoce v Perníkové chaloupce (11. 12.–31. 12.) – tradiční akce, při které se Perníková chaloupka obléká do
sváteční výzdoby. Tradiční vůni perníku doplňuje řada
různě nazdobených vánočních stromečků a dekorací,
přičemž dominují netradiční ozdoby ze slámy, papíru,
provázků, nití, ovoce, lineckého pečiva a perníčků.
V kamnech Perníkářské dílny Ježibaby hoří a praská
dřevo, Medovému ráji dominuje betlém z perníku. Pro
děti je zvlášť atraktivní Ježíškovo nebe s ohnivým
peklem pod Perníkovou chaloupkou pro všechny, co
dle vzoru Jeníčka a Mařenky „kradou jako straky“…
Silvestrovské Ukládání Ježibaby k zimnímu spánku
(31. 12.) – slavnostní a veselé ukončení 18. sezóny Muzea perníku. Ježibaba vylezla na pec, nařídila si budík
na první sobotu v březnu a ulehla k zimnímu spánku
(leden, únor).
Kromě organizování happeningu zážitkových programů
se v roce 2021 člen spolku Aleš Vostřez věnoval
přípravě nové expozice historie perníkářského
řemesla, jejíž vernisáž bude při zahájení příští sezóny.
Podnítil ji grafik a výtvarník Josef Procházka z Pardubic,
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který daroval spolku množství perníkářských odlitků
a fotografických negativů včetně výkonu autorských
práv k jejich neomezenému publikování a vystavení.
Také v roce 2021 se spolek zapojil do činnosti destinační společnosti turistické oblasti Pardubicko – Perníkové srdce Čech, z. s., jejímž je řádným členem. Za svůj cíl
si destinační společnost 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
celku, atraktivní oblasti s kvalitní nabídkou služeb.
V neformální diskusi nad vyžebranými spotřebními rekvizitami se mezi domorodci klubu KRÁLOVSTVÍ PERNÍKU, z. s., v průběhu roku 2021 opakovaně řešilo ústavně
garantované právo na odborovou ochranu hospodářských i sociálních práv, které náleží každému, nejenom
zaměstnancům, ale i živnostníků a OSVČ. Stát, řízený
jako firma, se totiž vůči živnostníkům a OSVČ chová,
jako by byl jejich zaměstnavatel, avšak neposkytuje jim
mzdu, pracovní nástroje ani sociální benefity, které obvykle zaměstnavatel dává svým zaměstnancům. Proto
spolek KRÁLOVSTVÍ PERNÍKU, z. s., v souladu se svými
stanovami začal rozvíjet činnost „nezávislé odborové organizace s cílem chránit a prosazovat hospodářské a sociální zájmy tzv. seskupení řádných členů před zaměstnavateli i státem.“ Proto se spolek k posílení ochrany
hospodářských a sociálních zájmů jeho samostatně výdělečných členů stal řádným členem Podnikatelských
odborů a proto také pokračoval v jednáních o zastřešení odborové ochrany těch členů našeho spolku, kteří
někde pracují v zaměstnaneckém poměru. Pokud totiž
nejméně 3 domorodci KRÁLOVSTVÍ PERNÍKU, z. s., jsou
zaměstnáni u jednoho zaměstnavatele, mohou vytvořit tzv. seskupení řádných členů a požádat náš spolek,
aby hájil jejich hospodářské a sociální zájmy s utajením
jejich identity u daného zaměstnavatele! Takový postup je potvrzen judikaturou soudů a odstraňuje strach
z represí ze strany zaměstnavatelů při zakládání nových
odborových organizací.

IV. Členská základna
a organizační struktura
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 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.
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. V průběhu roku 2021
bylo přímo na Celnici Království perníku® vydáno celkem 21.003 vstupních víz pro anonymní testovací členy
(tzv. „cizince“), z nichž mnozí následně „požádali o azyl“
a stali se členy řádnými (tzv. „domorodci“).
Základní podmínkou vzniku členství řádného (pro
tzv. „domorodce“) je vyjádření souhlasu s plným
zněním stanov a poskytnutí osobních údajů. Jejich
osobní údaje jsou evidovány v neveřejném seznamu
a užívány v rámci spolkové samosprávy i ke komunikaci
s řádnými členy. S ohledem na ustanovení § 316 odst.
4 zákona č. 262/2006 Sb., který zakazuje získávat informace o členech odborových organizací také prostřednictvím třetích osob, považuje KRÁLOVSTVÍ PERNÍKU,
z. s., seznam svých řádných členů za důvěrný a neposkytne údaje o členství konkrétních fyzických osob bez
jejich souhlasu nikomu, a to ani státním orgánům.
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. Řádné členství ve spolku každému domorodci potvrzuje na jeho jméno zaregistrovaný Cestovní pas Království perníku®.
K datu 31. 12. 2021 měl zapsaný spolek KRÁLOVSTVÍ
PERNÍKU celkem 4.414 řádných členů (tzv. domorodců), pro něž chce mít výhodnější podmínky než pro
anonymní cizince. Proto také o 20 Kč zlevnil spotřební
rekvizity (tzv. „perníkovné“) pro zážitkové role Jeníčků
a Mařenek, uhrazené řádnými členy (domorodci).
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Statistiky dle věku domorodců (celkem 4.414 řádných členů)
Rok narození 1930-1939

15

Rok narození 1980-1989

1.422

Rok narození 1940-1949

135

Rok narození 1990-1999

467

Rok narození 1950-1959

392

Rok narození 2000-2009

125

Rok narození 1960-1969

586

Rok narození 2010-2019

108

Rok narození 1970-1979

1.138

Ostatní (?, právnické osoby)

26

Statistiky bydliště v krajích z r. 1960 dle PSČ (celkem 4.414 řádných členů)
1xx xx Hlavní město Praha

532

5xx xx Východočeský kraj

1.964

2xx xx Středočeský kraj

575

6xx xx Jihomoravský kraj

399

3xx xx Jihočeský a Západočeský kraj

195

7xx xx Severomoravský kraj

416

4xx xx Severočeský kraj

213

Ostatní (Slovensko a jiné zahraničí)

120

Podrobněji Východočeský kraj dle PSČ (celkem 1.964 řádných členů)
50x xx Hradec Králové, Jičín,...

392

55x xx Jaroměř, Česká Skalice,...

51x xx Rychnov n. K.,...

106

56x xx Choceň, Letohrad, Králíky,...

52x xx

0

42
160

57x xx Polička, Litomyšl,...

29

53x xx Pardubice, Chrudim,...

967

58x xx Havlíčkův Brod, Jihlava,...

95

54x xx Trutnov, Náchod,...

131

59x xx Nové Město na Moravě,...

42

Co ale víme o členské základně domorodců zapsaného spolku KRÁLOVSTVÍ PERNÍKU? Vzhledem k ochraně
osobních údajů domorodců můžeme uvést pouze anonymizované statistiky, které jsou ale nepochybně zajímavé a mají vypovídací schopnost. Ačkoliv kvůli omezené činnosti v roce 2021 členská základna narostla pouze
o 1.042 řádných členů (v roce 2019 o 1.472, v roce 2020
jenom o 979), struktura členské základny se nezměnila. Spolek se opírá o své řádné členy, narozené hlavně
v letech 1970–1989, kteří bydlí většinou v nejbližším
okolí nebo v bývalém Východočeském kraji.
Z nejbližšího okolí Království perníku (s PSČ 533 52) požádalo o azyl celkem 135 řádných členů.
Nejvyšším orgánem spolku KRÁLOVSTVÍ PERNÍKU
je schůze zakládajících členů, která volí správce (statutární orgán spolku) a svolává členskou schůzi řádných členů. Správce je oprávněn odmítnout zájemce
o členství a může činit vše, co není v rozporu se zákony, stanovami či usnesením schůze zakládajících
členů.
Čtvrtá výroční členská schůze spolku se uskutečnila v neformální atmosféře v rámci akce Kuňkání pod
Kuňkou dne 17. 11. 2021, aniž by bylo navrženo nějaké
usnesení. Členové vyjadřovali souhlas s fungováním

spolku a neformálně sdělovali správci náměty pro další
schůzi zakládajících členů.
Také v době koronavirových zákazů byli zakládající členové spolu ve stálém neformálním kontaktu, ale řádná
schůze zakládajících členů se sešla až v náhradním termínu dne 2. října 2021, aby schválila 3. výroční zprávu
o činnosti a hospodaření KRÁLOVSTVÍ PERNÍKU, z. s.,
včetně rozvahy a výsledovky za rok 2020. Schůze zakládajících členů přijala rezignaci dosavadního správce
a zvolila statutárním zástupcem pana Josefa Zemčáka
od 1. 11. 2021.
Přítomní dále projednali plán akcí na rok 2021 a stejně
jako v minulých letech se shodli na tom, že pro naplnění účelu spolku bude rozhodující nábor nových členů
se zájmem provozovat ochotnické divadlo na náměty
tradičních českých pohádek, literárních děl a filmů. 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.
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V. Hospodaření spolku
v roce 2021
Spolek (divadelní klub a odborová organizace) 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.
Dle § 324 zákoníku práce č. 262/2006 Sb. se odborová organizace KRÁLOVSTVÍ PERNÍKU, z. s., považuje
za veřejně prospěšnou právnickou osobu. Spolek je
také veřejně prospěšným poplatníkem podle § 17
a 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“.
Schůze zakládajících členů KRÁLOVSTVÍ PERNÍKU, z. s., provedla zevrubnou kontrolu všech účetních
dokladů včetně inventurních soupisů a ověřila jejich
věcnou správnost, průkaznost a pravdivost. Při projednávání této zprávy schválila účetní závěrku a následující výsledek hospodaření za rok 2021 (k 31. 12.
2021).
Členské příspěvky podle stanov přijaté spolkem, který
není organizací zaměstnavatelů, jsou osvobozeny podle
§ 19 odst. 1 písm. a) bodu 2 zákona č. 586/1992 Sb. od
daně z příjmů právnických osob. Podmínkou není, aby

Rozvaha v Kč
AKTIVA:

Pohledávky z platebních karet
Peníze

PASIVA:

Provozní fond z členských příspěvků
Neuhrazená ztráta minulých let
Závazky z obchodních vztahů
Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení

Výsledovka v Kč
VÝNOSY:

k 31. 12. 2020

k 31. 12. 2021

0,00

1.227,60

19.597,81

89.199,04

0,00

19.597,81

-229,00

0,00

0,00

68.140,00

19.826,81

2.688,83

k 31. 12. 2020

k 31. 12. 2021

1.915 735,00

2.393.635,00

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

0,00

0,00

Výnosové úroky

0,26

2,84

1.744.260,00

2.201.294,03

145.385,50

176.603,50

Jiné ostatní náklady (bankovní poplatky)

4.262,95

8.051,48

Poskytnuté členské příspěvky

2.000,00

5.000,00

Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení

19.826,81

2.688,83

NÁKLADY:

Členské příspěvky dle Stanov

Spotřebované rekvizity
Nakupované služby
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se příjmy a výdaje spolku za kalendářní rok rovnaly, tj.
aby členské příspěvky byly každoročně vyčerpány (důležité je, aby se jednalo o členské příspěvky podle stanov a spolek nebyl organizací zaměstnavatelů).
Není pravdivé tvrzení, že spolky daně neplatí: ačkoliv
klub KRÁLOVSTVÍ PERNÍKU, z. s., není plátcem daně
z přidané hodnoty (DPH), a tak si nemůže uplatnit
ani daňový odpočet, prokazatelně za uplynulé 4 roky
z vybraných členských příspěvků zaplatil do státního
rozpočtu České republiky prostřednictvím dodavatelů spotřebních rekvizit a nakupovaných služeb na
dani z přidané hodnoty částku 1.100 tisíc Kč, tzn. přes
milion Kč!
Schůze zakládajících členů při schvalování této Výroční zprávy rozhodla, že kladný výsledek hospodaření
KRÁLOVSTVÍ PERNÍKU, z. s., za rok 2021 (uspořené či
neutracené členské příspěvky) ve výši 2.688,83 Kč bude
zaúčtován do provozního fondu členských příspěvků
k použití v příštích letech.

Umožnit členům spolku vzdělávání v hereckém projevu a v onikání, které Království perníku® ozvláštňuje.
Koordinovat činnost spolku s aktivitami destinační společnosti Pardubicko – Perníkové srdce Čech, z. s., jejímž
je členem.
Aktivně hájit hospodářské a sociální zájmy řádných členů spolku ve spolupráci se zaměstnaneckými i Podnikatelskými odbory.
Přihlásit KRÁLOVSTVÍ PERNÍKU, z. s., do zastřešujících
organizací podobného zaměření.
Na počátku roku 2022 děkujeme všem cizincům i domorodcům za společně prožité chvíle a těšíme si na
další.
Radujme se ze života! Je příliš krátký, a tak je škoda
každého promarněného dne bez sociálních a kulturních kontaktů a v dávkovaném strachu před novými
i ještě novějšími mutacemi nějakých koronavirů...

I v době úředních zákazů činnosti správce udržel náklady spolku dle skutečných výnosů z členských příspěvků, přičemž veškeré ekonomické ztráty z rizika
koronavirové krize nesou dle schválených smluv jeho
dodavatelé.

VI. Výhled do budoucna
Při schvalování této Výroční zprávy schůze zakládajících členů potvrdila, že spolek bude v radě destinační
společnosti turistické oblasti Pardubicko – Perníkové
srdce Čech, z. s., zastupovat pan Luděk Šorm, a stanovila správci spolku pro rok 2022 vyrovnaný rozpočet nákladů dle skutečných výnosů a za jeho prioritní úkoly
stanovila zejména:
Rozšiřovat nábor nových členů se zájmem provozovat
ochotnické divadlo na náměty tradičních českých pohádek, literárních děl a filmů. 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, šířit Azylové balíčky Království perníku® a prosazovat pro řádné
členy (tzv. domorodce) výhodnější podmínky než pro
anonymní testovací cizince.
S ohledem na růst členské základny navrhnout doplnění organizační struktury spolku na různá seskupení
řádných členů podle jejich teritoriální příslušnosti nebo
společných zájmů, o které by se starali tzv. ambasadoři
(nutno zvážit možnosti jejich motivace).
Připravit a uskutečnit plánované akce na území Království perníku®.
Trvale zlepšovat divadelní scény Království perníku®,
scénáře, kostýmy, rekvizity a pomůcky pro jednotlivé
zážitkové role.

Nový rok vítáme s nadějí, že snad skončí doba bezpráví.

VII. Schvalovací doložka
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.
Tato výroční zpráva KRÁLOVSTVÍ PERNÍKU, z. s., byla
schválena na výroční schůzi zakládajících členů dne
2. 2. 2022.
Josef Zemčák, správce
KRÁLOVSTVÍ PERNÍKU, z. s
V Perníkové chaloupce č. p. 38,
533 52 Ráby u Pardubic
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PF 2022 s nadějí...

www.kralovstvi.cz

