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1. Základní údaje o organizaci

Občanské sdružení Směr o.s. vzniklo registrací u Ministerstva vnitra ČR 
dne 7. Listopadu 2008 a bylo mu přiděleno identifikační číslo 26579766.

Název občanského sdružení je Centrum volného času Směr o.s., používanou
zkratkou  je  CVČ  Směr  o.s.  Centrum  volného  času  Směr  o.s.,  je  dobrovolné,
nezávislé, neziskové a nepolitické občanské sdružení. 

Sídlem sdružení je Vaňkova 1012/50, Ostrava Bělský les 700 30

Ve sdružení existují tři druhy členství, a to zakládající členové, čestní členové
a členové. Veškeří členové fungují v organizaci jako dobrovolní pracovníci. 

Zakládajícími členy jsou: Jitka       Staňová – předseda
Radka    Růčková – hospodář
Marek     Waas – supervizor

Ostatními členy jsou: Tomáš    Auer   
Monika   Buštíková 
Radim     Kučera
Petr         Vaško
Jakub     Garbera
René      Kohn
Kamila    Garberová
Jakub     Waas
Antonín  Cabúk
Kamila   Sroková    – ukončila  činnost
Adam     Masaryk   – ukončil    činnost
Adéla     Sovová     – ukončila  činnost
Miroslav Sova         – ukončil    činnost 

2. Činnost organizace

Sdružení vzniklo v listopadu 2008, jeho činnost tedy nebyla v roce 2008 příliš
rozsáhlá. Hlavní naším cílem bylo najít vhodný prostor pro naplnění a rozšíření naší
klubové  základny  a  hlavně  otevření  nízkoprahových  klubů  pro  děti  a  mládež.
Kterými jsme se snažili naplnit cíle, stanovené ve stanovách sdružení a také naše
představy  o  činnosti  organizace.  Vhodný  prostor  jsme  našli  v lednu,  na  ulici
Vaňová1012/50 na sídlišti Ostrava Bělský les. Na tuto oblast jsme se chtěli zaměřit
pro její velkou potřebu nízkoprahových činností pro děti a mládež. 
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Po vyřízení všech potřebných úředních formalit nám obec prostor pronajala a i
změna užívání dopadla v náš prospěch, tudíž jsme se mohli  vrhnout do práce a
z bývalé  prodejny,  2  roky nepoužívané,  a  proto  i  ve velice  špatném stavu jsme
vlastními  silami  začali  k obrazu  své  představy  tvořit  klubovnu  pro  nízkoprahové
aktivity. Opravy a vše potřebné pro otevření klubovny veřejnosti nám trvalo až do 1.
dubna 2009, kdy jsme slavnostně otevřeli  klubovnu všem dětem, mládeži a také
jejich rodičům či prarodičům, kteří mají zájem o činnost námi nabízenou. 

A teď již ke konkrétním činnostem, které v tomto roce proběhly, a které jsme
byli schopni úspěšně dětem a mládeži nabídnout. Dále pak zde popisuje i činnosti,
které se přímo netýkaly klubových aktivit, ale třeba jen členské základny vedoucích
a  instruktorů,  anebo  našich  snah  o  získání  dalších  finančních  prostředků  do
rozpočtu organizace. Také se zmiňujeme o zajímavých a důležitých milnících jako je
vznik loga organizace nebo členství v RADAMOKu.

Leden - Nalezení prostor pro klubovnu – Vaňkova 1012/50, O. – Bělský les
         - Začátek vyřizování formalit pro pronájem vybraného prostoru

Únor - Začátek oprav a úpravy vlastními silami na budoucí klubovně
Březen - Peněžní dary členů organizace a materiální dary členů i kamarádů

- Vzniklo logo organizace
- 20. – 22. 3. 09 RVVZ Hukvaldy – vzdělávací akce pro členy, udělení
Březového lístku č. 1 zeleného Jitce Staňové – Keisy
- Propagační činnost v ulicích mezi občany – rozdávání letáčků o nové
nabídce
- Navázání spolupráce se ZŠ Dvorského – propagace, hřiště,  jídelna,
letáky, třídní schůzky

Duben - 1. 4. 09 Slavnostní otevření klubovny se speciálním programem
- Příprava módní přehlídky v Čači salónu na Bambiriádu 

         - 2. 4. 09 1. Klub NENUDO speciál 15 – 19h. – kvízové odpoledne pro 
všechny o ceny
- 3. 4. 09 2. Klub NENUDO speciál 15 – 19h. – soutěžní odpoledne  
v různých hrách o ceny
- Dokončovací hrubé práce na prostoru kanceláře a skladu
- 4. 4. 09 sobota-Celodenní výlet na Kuličkiádu na Landeku
- 6. 4. 09 Začínají pravidelné kluby:
Po 15 – 19h. NENUDO,16 – 19h. Mtg
Út 15 – 19h. NENUDO,16:30 – 19h. DrD
St 15 – 19h.NENUDO,15:30 – 17h. Sportík, 15:30 – 17:30h. Ekoturist
Čt 15 – 19h.NENUDO,17 – 19:30h.Netrad. výtvarka,17 – 18h.Čači salón 
- 11. 4. 09 Velikonoční soutěžení se zajícem Krasličkou
- 12. 4. 09 Brigáda na dodělávku šatny pro děti
- Pravidelné kluby i přes velikonoční pondělí
- Zahájení sbírky Brýle pro Afriku
- 18. 4. 09 sobota – Malované jaro na chodníku 14 – 17h. o ceny v parku
- 26. 4. 09 neděle – Schůze členů Směru 10h. klubovna
- 28. 4. 09 Stali jsme se členy RADAMOKu
- Příprava letních příměstských táborů – 3 týdenní turnusy
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Květen - 1. 5. 09 pátek – celodenní DrD pro děti 10 – 18h.
- Příprava módní přehlídky v Čači salónu na Bambiriádu 

           - 3. 5. 09 neděle – Schůzka na akci Stíny temnot v Zátiší TZ Duha 10h.
- Propagace sbírky Brýle pro Afriku na ZŠ a v optikách
- Průběžné dodělávky a úpravy klubovně 
- Pravidelné kluby od pondělí do čtvrtku:
Po 15 – 19h. NENUDO, 16 – 19h. Mtg
Út 15 – 19h.NENUDO,16:30 – 19h. DrD
St 15 – 19h.NENUDO,15:30 – 17h.Sportík,15:30 – 17:30h. Ekoturist
Čt 15 – 19h.NENUDO,17 – 19:30h. Netrad.výtvarka,17 – 18h. Čači salón
- 10. 5. 09 neděle - Schůze členů Směru 10h. klubovna
- Podání projektu na nadaci OKD
- Propagace příměstských táborů
- 15. – 17. 5 09 Stíny temnot – velký terénní hra – účast našich členů 
jako spolupracovníků Radim Kučera, Petr Vaško
- 16. 5. 09 sobota – Den v lese – propagace činnosti na akci 
Ostravských městských v Běláku – rozdávání letáčků mezi rodiči a dětmi
- 17. 5. 09 neděle – Pouť ve Staré Bělé – propagace – rozdávání letáčků
- 19. 5. 09 úterý – nepovedený pokus o otevření dopoledního klubu 
- Bublinky – špatné počasí málo peněz na propagaci, neudělaný 
dostatečný průzkum – nepřišlo dost lidí
- Pokus o podání projektu na Pomozte dětem - nestihli jsme to, 
pozdě zjištěn termín
- Příprava prezentace činnosti na Bambiriádě
- 19. 5. 09 Schůzka vystavovatelů Bambiriáda  v ZOO
- 23. 5. 09 sobota – Pohádkový les – půldenní výlet 
- 24. 5. 09 neděle - Schůze členů Směru 15h. klubovna

Červen - 4. – 7. 6. 09 Bambiriáda v ZOO – velká prezentace činnosti, 
stánek u hrocha na pískovišti
- Pravidelné kluby od pondělí do čtvrtku:  
Po 15 – 19h. NENUDO, 16 – 19h. MtG
Út 15 – 19h. NENUDO, 16:30 – 19h. DrD
St 15 – 19h. NENUDO, 15:30 – 17h. Sportík,15:30 – 17:30h. Ekoturist
Čt 15 – 19h.NENUDO,17 – 19:30h. Netrad.výtvarka,17 – 18h. Čači salón
- 13. 6. 09 sobota – Celodenní DrD pro děti 10 – 18h.
- 20. 6. 09 sobota – Celodenní MtG turnaj 10 – 18h.
- 21. 6. 09 neděle - Schůze členů Směru 14h. klubovna
- 26. 6. 09 - 1. Balík podpory z ADB Blackfire pro MtG klub a akce
- Schválili nám dotaci z NROS 30 000,
- Vznik maskota organizace žabky Kň 
- Propagace příměstských táborů
- 29. 6. 09 NENUDO speciál – 15 – 19h. – prázdninový program
- 30. 6. 09 NENUDO speciál – 15 – 19h. – prázdninový program
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Červenec - 1. 7. 09 středa – Vodní hrátky 15 – 18h. vodní soutěžení o ceny 
v parčíku u klubovny
- Zrušeny všechny tři turnusy příměstských táborů – pro malý 
zájem a počet přihlášených účastníků
- 3. – 5. 7. 09 stavěčka letního tábora v Radůni – někteří z členů 
organizace jeli na LT jako vedoucí, proto i pomoc při stavbě základny
- 4. 7. 09 sobota – brigáda v klubovně na dodělávkových pracích 
- Začali jsem předplácet a kupovat časopisy pro děti z klubů
- Schválili nám 1. dotaci – Nadace OKD 100 000,-
- Probíhají prázdninové kluby: 
Po 16 -  19h. MtG a Út 16:30 – 19h. DrD 
o ostatní nebyl zájem a tak byly po dobu prázdnin zavřeny
- Středeční pohádková odpoledne pro děti v DK Akord 16:15 sraz u 
klubovny pro děti i jejich rodiče účast dobrovolná
- 23. 7. 09 čtvrtek – Sportovní odpoledne na hřišti 15 – 18h. 
o ceny pro celou rodinu
- 18. 7. – 1. 8. 09 LT Radůň – Radim Kučera, Monika Buštíková – 
Vedoucí oddílu

Srpen - Pravidelné prázdninové kluby DrD a MtG v pondělí a úterý
- 7. – 11. 8. 09 LT hotel Avalanche  - Jitka Staňová – zdravotnice
- 11. – 15. 8. 09 víkendovka Mladecko táborová základna – členové
- 23. 8. 09 čtvrtek - 2. Velká členská schůze Směru 14 – 19h. v klubovně
- Nová propagace činností pro školní rok 09/10 – výlep a roznos letáků
- 27. 8. 09 čtvrtek Loučení s prázdninami 15 – 18h. v parčíku u klubovny
- 29. 8. 09 Divadelní jarmark – propagační akce – letáčky do ruky 
- 31. 8. 09 – 2. Balík podpory z ADB Blackfire pro MtG klub a akce

Září - Propagace na ZŠ Dvorského ve třídách 
- 1. 9. 09 - Propagační náborová akce na hřištích Středověké divadlo  
mezi dětmi na hřištích sídliště Bělský les
- 4. 9. 09 - Propagační náborová akce na hřištích Středověké divadlo  
mezi dětmi na hřištích sídliště Bělský les
- 5. 9. 09 sobota- Chovatelský den (pejsci) – v parku o ceny – zároveň
kontrola z NROS
- 6. 9. 09 neděle – celodenní DrD pro děti 11 – 18h. 
- Reklamní stánky u obchodů s propagací činnosti organizace
- 7. 9. 09 Začínají pravidelné kluby: 
Po 15 – 17h. MtG děti,17 – 19:30h. MtG mládež 
Út  15 – 17h. DrD děti,17 – 19:30h. DrD mládež
St  15 – 17h. Turisťák,17 – 19h. Čači salón

                  Čt  15 – 17h. Deskovky,17 – 19h. Sportík
                  Pá  15 – 17h. Divadélko bez hranic
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- 12. 9. 09 sobota – Záříme v záží 10 – 12h. a 15 – 17h. 
den otevřených dveří v klubech
- 18. 9. 09 - Propagační náborová akce Středověké divadlo 
na Vinobraní DK Akord
- 19. 9. 09 sobota – Putování Evropou 15- 17h. soutěžní den o ceny se
zeměpisným podtextem
- 20. 9. 09 neděle – celodenní MtG turnaj 10 – 18h.
- Nábor nových členů do organizace
- Propagace činnosti organizace a klubovny v ulicích žábami

Říjen - 3. 10. 09 sobota – Branný celodenní výlet Azimut Stará Bělá
- 4. 10. 09 neděle – Schůze členů Směru 15h. v klubovně
- Probíhají pravidelné kluby od pondělí do pátku
- 10. 10. 09 sobota- Drakiáda – neuskutečnila se pro špatné počasí –
místo ní úklid klubovny
- 11. 10. 09 neděle – půldenní DrD pro děti 13 – 18h.
- Dostali jsme 2. Dotaci – Nadace OKD 100 000,- 
- Velký nákup her a stavebnic do klubovny
- Dostali jsme věcné dary – nábytek z více míst a PC
- 17. 10. 09 sobota - Brigáda na úklid skladu
- 18. 10. 09 neděle – Celodenní MtG turnaj draft od 10 – 18h.
- Podání projektu na SMO – přípravy
- 23. – 25. 10. 09 víkendovka chata Kusalíno -  pro vedoucí organizace
- Zrušen klub Turisťák – pro malý zájem, změny v organizaci 
klubů od listopadu 2009
- 31. 10. 09 Hellowinský rej s průvodem masek a diskotékou 17 – 20h.
- Příprava velkého průzkumu veřejného mínění – formou dotazníků

Listopad  - Poslání projektu na MMO
- Probíhají pravidelné kluby od pondělí do pátku: 
Po 15 – 17h. MtG děti,17 – 19:30h. MtG mládež
Út  15 – 17h. DrD děti,17 – 19:30h. DrD mládež
St  15 – 17h. Čači salón,17 – 19h. Pokemon klub

                  Čt  15 – 17h. Deskovky, 17 – 19h. Sportík
                  Pá  15 – 17h. Divadélko bez hranic

- 7. 11. 09 sobota – Slavnosti podzimních skřítků – lampiónový průvod,
od 17 – 20h. soutěže v klubovně a diskotéka o ceny 
- 8. 11. 09 Schůze členů Směru 15h. v klubovně
- 11. 11. 09 středa - začíná nový klub Pokemon 17 – 19h.
- Čači salón klub přesunut na 15 – 17h. v jeho bývalém čase 
nyní klub Pokemon 
- 11. 11. 09 středa - dopoledne velká propagace nového klubu 
na ZŠ Dvorského 
- 11. 11.09 středa - 1. Velký průzkum veřejného mínění – dotazníkovou
formou na ZŠ Dvorského u dětí převážně 1. stupně
- 13. – 15. 11. 09 CVVZ Plzeň – celostátní vzdělávací akce pro členy
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-  14.  11.  09  sobota  –  Bojovka  o  poklad  Bělského lesa  15  –  17h.  –
neuskutečnila se - špatné počasí
- 22. 11. 09 neděle - Celodenní MtG turnaj od 10 – 17h.
- 22. 11. 09 Schůze členů Směru 17h. v klubovně
- 24. 11. 09 propagační stoleček na třídních schůzkách 
na ZŠ Dvorského – rodiče
- 28. 11. 09 sobota – Adventní dílna – výroba svícnů 
- 29. 11. 09 neděle – Vánoční jarmak DK Akord – stánek – prodej 
výrobků a propagace
- 30. 11. 09 pondělí  - 1. On tour MtG turnaj – podpořen sponzorem 
ACD Blackfire Praha 15 – 19:30h.
- Propagace mikulášské pochůzky a nadílky
- Rozšíření spolupráce s DK Akord O. - Zábřeh

Prosinec - Probíhají pravidelné kluby od pondělí do pátku:
Po 15 – 17h. MtG děti,17 – 19:30h. MtG mládež
Út  15 – 17h. DrD děti,17 – 19:30h. DrD mládež
St  15 – 17h. Čači salón,17 – 19h. Pokemon klub

                  Čt  15 – 17h. Deskovky, 17 – 19h. Sportík
                  Pá  15 – 17h. Divadélko bez hranic

- Propagace mikulášské pochůzky a nadílky
- 1. 12. 09 úterý - Propagace na třídních schůzkách ZŠ Dvorského –
stoleček, rodiče
- 3.  a 4.  12.  09 čtvrtek,  pátek – Mikulášský turnaj  na ZŠ Dvorského,
přivýdělek organizace
- 4. 12. 09 - 3. Balík podpory z ADC Blackfire pro MtG klub a DrD klub 
- 5. 12. 09 sobota – Mikulášská pochůzka – chodíme do rodin, 
přivýdělek organizace
- 6. 12. 09 neděle – Mikulášská nadílka v klubovně s diskotékou a
soutěžemi 14 – 19h.
 - 9. 12. 09 středa - Valná hromada RADAMOKu
 - 9. 12. 09 udělení ocenění za dlouhodobou práci s dětmi a mládeží 
Jitce Staňové ÚMOb – Jih v Komorním klubu
- 12. 12. 09 sobota – Nepečené pečení 14 – 17h. – neuskutečnila se pro
nemoc vedoucí
- 12. 12. 09 sobota – Valná hromada Směru v klubovně od 17h., udělení 
zelených březových lístků  5ti členům organizace a to: Radce Růčkové, 
Marku Waasovi, Monice Buštíkové, Radimu Kučerovi a Petru Vaškovi
-  13.  12.  09  neděle  –  2.  On tour  MtG turnaj  –  podpořen sponzorem
Blackfire Praha 10 – 18h.
- 15. 12. 09 úterý – Natáčení rozhovoru pro TV Bělák ze ZŠ Dvorského
-  17.  12.  09  čtvrtek  –  vánoční  jarmark  na  ZŠ Dvorského –  prodej  a
propagace 15 – 18:30h.

7/10



- 19. 12. 09 sobota – Vánoční stromek zvířátkům – Bělský les procházka
ke krmelci, čaj v klubovně14 – 17h. 
- 23. 12. 09 balík odměny za On tour turnaje z ADC Blackfire za 6. Místo
pro Mtg klub a zároveň 4. balík podpory pro DrD klub a Pokemon klub
- 19. 12. 09 ukončení činnosti klubů pro letošní rok
- 30. 12. 09 středa – vánoční draftový trunaj v MtG v klubovně od 10h. 

Statistiky účastníků na naší činnosti v roce 2009:

Klubová činnost celkem 1393 dětí.
Z toho: 

v klubu NENUDO   04 až 06/09 to bylo 253 dětí
v klubu MtG     04 až 12/09 to bylo 298 dětí a mládeže

 v klubu DrD            04 až 12/09 to bylo 175 dětí a mládeže
v klubu Čači salón  04 až 12/09 to bylo 204 dívek
v klubu Turisťák     04 až 10/09 to bylo   56 dětí
v klubu Sportík       04 až 12/09 to bylo 159 dětí
v klubu Pokemon   11 až 12/09 to bylo   50 dětí
v klubu Divadélko   09 až 12/09 to bylo   90 dětí
v klubu Deskových her 09 až 12/09 to bylo 108 dětí a mládeže

Činnost mimo kluby jednorázové a pravidelné akce v roce 2009:
Proběhlo schůzí členů celkem 9.
Proběhlo pravidelných akcí celkem 11.
Proběhlo jednorázových akcí celkem  21.
Proběhlo brigád a jiných aktivit členů celkem 15.
Proběhlo propagačních a výdělečných akcí celkem 14.

Celkem proběhlo 70 akcí různého zaměření a účastnilo se jich přibližně
414 dětí a rodičů. Na všech výše popsaných činnostech se podíleli dobrovolní 

         členové naší organizace a to v celkovém počtu 320 vedoucích a instruktorů.  
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3. Finanční část
 Protože jsme CVČ Směr o. s. založili koncem roku 2008, rozhodli jsme se 

využít možnosti účtovat v prodlouženém účetním období, a to čtrnácti měsíců 
(listopad 2008 až prosinec 2009). 

 3.1.Výsledovka za účetní rok 2009

Náklady:

Spotřeba…………………………………………… 31 167,80,-
Prodané zboží…………………………………….. 36 705,80,-
Občerstvení………………………………………..          194,00,-
Ostatní služby…………………………………….. 12 365,00,-
Mzdové náklady………………………………….. 11 475,00,-
Bankovní náklady………………………………...      639,00,-
Celkem náklady………………………………….. 61 184,80,-

Výnosy:
Tržby z prodeje výrobků…………………………..   2 330,00,-
Tržby ze vstupného……………………………… 13 680,00,-
Tržby z prodeje MtG…….……………….………   3 960,00,-
Tržby z prodeje v bufetu…………………………   3 567,00,-
Tržby z prodeje na jarmarcích………………..…   1 701,00,-
Úroky na běžném účtu…………………………..        53,54,-
Přijaté dary……………………………………….. 14 434,00,-
Přijaté dotace (nadace OKD)……………………     100 000,00,-
(pro období 07/09-06/10)
Členské příspěvky………………………………..   3 800,00,-
Celkem výnosy……………………………………     118 234,00,-

Hospodářský výsledek ……………………….. 82 240,74,-
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4. Poděkování

Děkujeme za finanční podporu.

Společnostem ADC Blackfire Entertainment  s.r.o., Nadace OKD, ZŠ Dvorského, 
RADAMOK, Koberce Trend, Moravel a.s., CopyEshop, Vícha nábytek, DK Akord, 

OK elektro, Informační centrum města Ostravy, Armáda ČR, JG centrum zmrzlina. 
Děkujeme jednotlivým dárcům :
Dušan Kubica, Ivana Lettovská, Jan Kamody, Jitka Staňová, Kamila Garberová, 
Kamila Sroková, Marek Waas, Monika Buštíková, Petr Vaško, Tomáš Uhl, Radim 
Kučera, Radka Růčková.

Všem svým členům za podporu formou členského příspěvku.

Podpisy členů výkonného výboru:

Jitka Staňová, předseda

Radka Růčková, hospodář

Marek Waas, supervizor

Centrum volného času Směr o.s.
e-mail: smerprodeti@seznam.cz

Tel.: 605 878 342
www.smerprodeti.cz

č.ú. 227204905/0300
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