
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Historie a současnost 

Spolek „Společnost Katolického domu 
v Blansku“ založený jako občanské 
sdružení 13. září 1990 získal budovu 
zpět na základě smlouvy uzavřené 
v roce 1991 s městem Blansko. Spolek 
tak mohl pokračovat v násilně 
přerušené činnosti, která probíhala 
od otevření budovy v roce 1914 až 
do roku 1952, kdy byla budova 
protiprávně převedena do vlastnictví 
státu.   

Katolický dům po celou dobu své 
existence sloužil a nyní opět slouží 
k podpoře komunitního života, 
probíhají zde přednáškové cykly 
s různým zaměřením, přehlídky 
amatérských hudebních skupin 
a dětských divadelních ochotnických 
souborů, plesy, výstavy prezentující 
aktivity organizací pracujících 
s  mládeží, klubovny slouží 
pro vzdělávací semináře a poradenskou 
činnost, působí zde pobočka městské 
knihovny.  

Společnost Katolického domu je spolek 
neziskového charakteru, který nemá 
žádné zaměstnance, a její chod zajišťují 
dobrovolníci ve svém volném čase.  

Naše spolková činnost je v souladu  
se stanovami komunitního charakteru, 
cílem a posláním je vytvoření zázemí 
pro všechny lidi dobré vůle všech 
věkových kategorií. To se neobejde bez 
štědrých a obětavých sponzorů, kteří 
nás chtějí podporovat.  
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Nemusíte být milionáři, ale 
můžete být mecenášem našeho 
spolku. 

Výše daru není rozhodující, vážíme si 
každé podpory. Mimo darů určených 
na financování provozních nákladů Vám 
nabízíme také možnost sponzorovat 
některou konkrétní akci nebo opravy.  

Váš sponzorský dar sníží základ daně 
z příjmu (darovaných 1.000 Kč sníží 
daň o 150 Kč). Dar můžete zaslat přímo  
na náš bankovní účet. Uvedete 
v příkazu k úhradě jméno, adresu, 
datum narození jako variabilní symbol 
a účel daru, obratem obdržíte potvrzení 
o daru pro daňové účely. 

S podnikateli jsme připraveni uzavřít 
sponzorskou smlouvu nebo smlouvu  
o reklamě (jednorázovou pro Vámi 
vybranou naši akci nebo trvalou na celý 
rok). 

Nabídka akcí pro sponzoring  

1. Amatérská divadelní představení  

2. Hudební kavárny 

3. FestKaťák  
multižánrový hudební festival  
(známé i začínající hudební skupiny)  

4. Koncerty chrámových sborů 

5. Přednášky a výstavy  

6. Posezení u cimbálu  

7. Rekonstrukce baru v předsálí 

8. Rekonstrukce pódiového osvětlení 

9. Úprava vzhledu vnitřních prostor  
(květinová výzdoba, dekorace, nové 
záclony a závěsy) 

 

Děkujeme všem našim současným  
a budoucím sponzorům 

za podporu. 


