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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
Radka Růčková
Marek Waas 

Ostatními členy jsou: Jakub Vašíček
David Serbus 
Monika Buštíková 
Michal Pytlík
Jakub Šponiar
Radim Kučera
Petr Vaško
Marek Kolder
René Kohn
Ondřej Havlík
Alena Havelková
Václav Jaroš – ukončil činnost
Tomáš Auer – ukončil činnost  

Výkonným výborem na další funkční období 12/2011 až 12/2014 se stali:
Jitka Staňová - předseda sdružení
Radka Růčková - hospodář sdružení
Jakub Vašíček - člen výkonného výboru 
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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, otevřených 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 a to
na ulici Vaňová1012/50 na sídlišti Ostrava Bělský les, v lokalitě, na kterou jsme se
chtěli zaměřit pro její velkou potřebu nízkorahových činností pro děti a mládež. 

Po vyřízení všech potřebných úředních věcí nám obec prostor pronajala a i
změna užívání dopadla v náš prospěch. Mohli jsme se 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
2008,  kdy jsme slavnostně otevřeli  klubovnu všem dětem,  mládeži  a  také jejich
rodičům či prarodičům. V tomto roce také vzniklo logo organizace a stali jsme se
členy RADAMOKu. Podařilo se nám získat první dotace a granty a v tomto duchu
jsme pokračovali i v roce 2009, a to jak v aktivitách, tak i v získávání nových členů a
finančních prostředků pro organizaci. 

Rok 2011 byl velice pozitivní v tom, že se nám podařilo ještě více prohloubit
spolupráci  se  základní  školou  B.  Dvorského  a  také  s DK  Akord,  což  vede
k dlouhodobé  spolupráci  s těmito  institucemi  do  budoucna.  V roce  2011se  nám
podařilo  uspořádat  jeden  turnus  letního  příměstského  tábora  pro  děti
s celotáborovou  hrou  Dračí  vejce,  o  který  byl  až  nečekaný  zájem,  bohužel  pro
omezené  prostorové  možnosti  klubovny,  jsme  byli  nuceni  některé  zájemce
odmítnout.  Počet  účastníků  na  našich  akcích  i  v klubech  stále  stoupá.  V první
polovině roku byl sice o něco málo vyšší než v druhé polovině roku, ale to zapříčinila
větší  nemocnost  jak  účastníků,  tak  vedoucích.  V roce  2011  jsme  po  dlouhých
úvahách a průzkumech o zájmech dětí a mládeže přepracovali naši programovou
náplň a zaměřili téměř veškerou činnost v naší organizaci na fantasy tématiku. Byl
to dobrý tah, stoupl tím zájem cílové skupiny o naši nabídku. Otevřeli jsme nový klub
Fantasy, který dětem a mládeži nabízí možnost uplatnit své schopnosti a dovednosti
jak praktické tak duševní, klub je zaměřený na středověké dovednosti a tradice, je
provázaný s kluby dračího doupěte a víkendovými pobyty pro děti a mládež. V klubu
pro mládež, který běží od počátku (Klub DaD) se v letošním roce pro velký zájem
otevřela další hráčská skupina tak, že se teď schází 2x týdně. Takový klub je v naší
republice pouze ve třech městech a ten náš je na řebříčku návštěvnosti na 1. místě,
další kluby jsou v Brně a Praze.  Znovu jsme otevřeli i Klub Pokémon, protože se
nám opět podařilo získat schopného a znalého vedoucího, které se klubu věnuje,
jeho návštěvnost sice zatím není velká, ale znovu jsme jej otevřeli až v září a jeho
návštěvnost  stoupá.  Také  jsme  byli  letos  podceněni  návštěvou  našeho  velkého
sponzora MtG, pokémon a DaD klubů a to zaměstnance firmy Blackfire ADC pana
Michala Ekrta z Prahy, kteří nás podporují od počátku.  
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V tomto  roce  se  nám sice  hůře  dařilo  získávat  finanční  podporu  pro  naší
činnost  a  byli  jsme  na  základě  finanční  situace   nuceni  propustit  našeho
zaměstnance – funraisera, který ale i nadále pracuje jako dobrovolník v organizaci.
Také nám v letošním roce skončilo funkční období výkonného výboru a po třech
letech se nám mírně změnilo vedení organizace. Místo člena VV Marka Waase na
další  funkční  období  zaujal  Jakub  Vašíček.  Tato  změna  je  zajímavá  v tom,  že
Jakuba jsme si v naší organizaci vychovali od účastníka až po našeho člena a teď
tedy i  člena vedení,  jedná se o  ambiciózního mladíka,  a  věříme,  že tohle  naše
organizace potřebuje, mladé lidi, kteří ví kam vede jejich směr  K tomu to roku je
to k souhrnu vše a přejdeme k jednotlivým činnostem konkrétních měsíců v roce.

Konkrétní činnost organizace v roce 2011:

Leden
3.1.2011 začali po vánočních prázdninách opět kluby.
Pondělí MtG klub 16:00 – 19:30
Úterý DrD klub 15:00 – 17:30
          DaD klub 17:30 – 20:00
Středa Nenudo klub 16:00 – 18:00
Čtvrtek klub deskových her 16:00 – 18:00
3.1.2011Turnaj MtG pro začátečníky
7.1.2011 turnaj v MtG formát FNM
14.1.2011 schůzka vedoucích
15.1.2011 pohádkový karneval Zimní královny
17.1.2011 MtG turnaj pro začátečníky
22.1.2011 Game day DaD pro mládež
29.1.2011 Schůzka vedoucích
31.1.2011 Turnaj MtG

Únor
5.2.2011 Game day DaD pro mládež
4.2.2011 Turnaj MtG lunch party I.
5.2.2011 Turnaj MtG lunch party II.
6.2.2011 Game day DaD pro mládež
7.2.2011 Turnaj MtG lunch party III.
19.2.2011 Po stopách Yettiho – bojovka v Bělském lese
20.2.2011 Game day DaD pro mládež
28.2.2011 Tutrnaj MtG

Březen
18. – 20.3.2011 RVVZ Hukvaldy 
28.3.2011 Turnaj MtG
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Duben
1.4.2011 Turnaj MtG FNM
2.4.2011 Schůzka vedoucích
4.4.2011 Turnaj MtG
9.4.2011 Dubinské jedeto – dopravní soutěž pro děti
11.4.2011 Turnaj MtG
15.4.2011 Turnaj MtG FNM
16.4.2011 Den země – výlet pro děti
18.4.2011 Turnaj MtG
20.4.2011 Turnaj MtG
22.4.2011 Schůzka vedoucích
23.4.2011 Soutěžení velikonočního zajíce Krasličky – sout. den s velikon. tématikou
24.4.2011 Game day DaD pro mládež
25.4.2011 Velikonoční turnaj MtG

Květen
2.5.2011 Pondělní turnaj MtG
7. – 8.5.2011 Víkendový dračák pro děti
9.5.2011 Pondělní turnaj MtG
15.5.2011 Turnaj MtG lunch party
20.5.2011 Turnaj MtG FNM
21.5.2011 Hafíkův den – soutěžní den pro majitelé pejsků
22.5.2011 Schůzka vedoucích
22.5.2011 Game day DaD pro mládež
23.5.2011 Pondělní turnaj MtG
26.5.2011 Příprava na Bambiriádu
27. – 29.5.2011 Bambiriáda – prezentační akce pro děti, rodiče a školy

Červen
3.6.2011 Turnaj MtG FNM
5.6.2011 Pokémon den – soutěžní odpoledne na hřišti s programem pokémon
6.6.2011 Turnaj MtG FNM
6.6.2011 Pondělní turnaj MtG
8.6.2011 Turnaj MtG 
10. – 12.6.2011 Víkendový dračák – víkendovka s dračím doupětem pro děti
12.6.2011 MtG turnaj Game day 
17.6.2011 Pondělní turnaj MtG
18.6.2011 Den obce Pustá polom – program pro děti na dni obce
20.6.2011 Pondělní turnaj MtG
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Červenec
1.7.2011 Turnaj MtG FNM
4.7.2011 Turnaj MtG Extended
15.7.2011 Turnaj MtG FNM
17.7.2011 Schůzka vedoucích
18.7.2011 Turnaj MtG Extended
29.7.2011 Turnaj MtG FNM

Srpen
1.8.2011 Turnaj MtG FNM
1.8.2011 brigáda na úklid skladu v klubovně před LTP
4. – 13.8.2011 Letní příměstský tábor pro děti – Dračí vejce – celotáborové hra
12.8.2011 Turnaj Booster draft MtG
15.8.2011 Turnaj MtG Extended
26.8.2011 Turnaj Booster draft MtG
28.8.2011 Valná hromada členů organizace – volba nového vedení 
29.8.2011 Turnaj MtG Extended

Září
3.1.2011 začali po prázdninách opět kluby a došlo ke změně nabídky.
Pondělí MtG klub 16:00 – 19:30
Úterý Pokémon klub 16:00 – 17:30

Klub deskových her 17:30 – 19:00
Středa Fantasy klub 16:00 – 18:00

DaD klub 18:00 – 20:00
Čtvrtek DrD 1. klub 15:00 – 17:30

DrD 2. 16:00 – 17:30
         DaD klub 17:30 – 20:00
2. – 4.9.2011 Víkendové fantasy – víkendovka pro děti a fantasy tématikou
10.9.2011 Turnaj MtG Celebration
12.9.2011 Turnaj MtG Extended
16.9.2011 Vinobraní DK Akord – program pro děti se středověkou tématikou
17.9.2011 Záříme v září – prezentační akce pro děti  na školním hřišti
25.9.2011 Brigáda na úklid skladu RADAMOKu
28.9.2011 Výlet na Landek pro děti a rodiče
30.9.2011 Turnaj MtG lunch party

Říjen
1.10.2011 Azimut – braná soutěž  RADAMOK pomáhali jsme na její realizaci
3.10.2011 Turnaj MtG lunch party
7.10.2011 Turnaj MtG FNM
10.10.2011 Turnaj MtG Modern
14. – 16.10.2011 Víkendové fantasy pro děti – víkendový pobyt s programem
16.10.2011 Schůzka vedoucích
19.10.2011 Schůzka Zombie pochodu – vedoucí výroba kostýmů
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21.10.2011 Brigáda na úklid skladu v klubovně
21.10.2011 Turnaj MtG FNM Standard
23.10.2011 propagační pochod Zombíků
24.10.2011 Turnaj MtG Dvouhlavý obr
28.10.2011 Hallowen turnaj MtG FNM
29.10.2011 Zombie pochod – akce pro starší děti a mládež v kostýmech
30.10.2011 Malování klubovny a opravy
30.10.2011 MtG turnaj Game day

Listopad 
4.11.2011 Sázení památné Lípy – na počest Anežky české
4.11.2011 Turnaj MtG FNM
5.11.2011 Malování klubovny a opravy klubovny
6.11.2011 Malování klubovny a opravy klubovny
7.11.2011 Turnaj MtG Modern
12.11.2011 Bělské bludiště aneb světýlka skřítků – lampionový průvod
18.11.2011 Turnaj MtG FNM
20.11.2011 Zazimování chaty RADAMOKu – vedoucí
20.11.2011 Schůzka vedoucích
21.11.2011 Turnaj MtG Modern
25. – 26.11.2011 Adventní dílny pro děti a rodiče – svícny, lodičky, advent. Věnce
27.11.2011 Vánoční jarmark DK Akord – program pro děti a stánek s výrobky
 
Prosinec
1.12.2011 Mikulášský turnaj na ZŠ Dvorského – výdělečná akce ved. Pro Směr
2.12.2011 Turnaj MtG FNM
3.12.2011 Mikulášská nadílka pro děti v klubovně
5.12.2011 Mikulášská pochůzka do rodin dětí
9.12.2011 Turnaj MtG FNM
11.12.2011 Prodej na Vánočních trzích na Masarykově náměstí
12.12.2011 Turnaj MtG Modern
15.12.2011 Vánoční jarmark na ZŠ Dvorského – prodej výrobků
17.12.2011 Čertí rej – soutěžní diskotéky v kostýmech čertů pro děti
18.12.2011 Prodej na Vánočních trzích na Masarykově náměstí
27.12.2011 Povánoční schůzka vedoucích v klubovně
31.12.2011 Silvestr pro děti – zrušen pro nemoc vedoucích
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Statistiky účastníků na naší činnosti v roce 2011:

Na celkové činnosti se účastnilo celkem 2926 dětí a mládeže.

Z toho: v klubu Pokémon   09 až 12/11 to bylo      48 dětí
v klubu MtG            01 až 12/11 to bylo    469 dětí a mládeže

 v klubu DrD                    01 až 12/11 to bylo    328 dětí
v klubu DaD             01 až 12/11 to bylo    498 mládeže

    v klubu Nenudo    01 až 08/11 to bylo    147 dětí
v klubu Fantasy    09 až 10/11 to bylo      51 dětí
v klubu Deskových her   01 až 12/11 to bylo 186 dětí a mládeže 

Za celý rok kluby navštívilo 1727 dětí a mládeže.

Souhrn činnosti v roce 2011:

Proběhlo schůzí členů celkem ……………………………..      13
Proběhlo jednorázových a pravidelných akcí celkem ……      88
Proběhlo brigád a jiných aktivit členů celkem……………..      15
Proběhlo propagačních a výdělečných akcí celkem ……..        7
Proběhlo schůzek klubů  …………………………………….    291
Proběhl příměstský tábor ……………………………………        1

Celkem proběhlo117 akcí různého zaměření a účastnilo se jich 1199 dětí a
rodičů. Na všech výše popsaných činnostech se podíleli  dobrovolní členové naší
organizace a to v celkovém počtu 16 vedoucích a instruktorů a nečlenové pomocníci
z řad  rodičů,  kamarádů  a  straších  dětí  a  rodinných  příslušníků,  kteří  společně
odpracovali,  za celý rok 4217h. Kluby se sešly celkem v 291 schůzkách, kde se
vystřídalo celkem 1727 dětí a mládeže a vedoucí při nich odpracovali celkem 840h. 

Skupinové foto dobrovolníků sdružení při sázení památné lípy Anežky České.
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3.Finnanční část účetní 

Náklady:

Spotřeba        18 599,10 Kč
Služby        31 995,90 Kč
Opravy a udržování    454 Kč
Spotřeba energií          6 577 Kč
Mzdové náklady a odvody      187 687 Kč
Bankovní náklady    610 Kč
Ostatní náklady        30 794,10 Kč
potraviny na akce 4 642 Kč
Celkem náklady      281 359,10 Kč

Výnosy:

Příjmy z vlastní činnosti:
Tržby z prodeje výrobků 1 045 Kč
Tržby ze vstupného 3 090 Kč
Tržby z prodeje MtG 3 778 Kč
Tržby z prodeje na jarmarcích 8 888 Kč
Úroky na běžném účtu        7,68 Kč
Příjmy z letního tábora 6 500 Kč
Ostatní jiné výnosy        10 789 Kč1

Nadace Arcelor Mittal 5 000 Kč
Dotace  SMO      234 000 Kč
Členské příspěvky 2 600 Kč
Celkem výnosy      275 697,68 Kč

Hospodářský výsledek -5 661,42 Kč

(organizace mikulášského turnaje na ZŠ Dvorského, Mikulášská pochůzka a odměna za program pro děti na Dni obce
Pustá Polom)

4. Poděkování
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Za  podporu  a  pomoc  v roce  2011  chceme  poděkovat  našemu  donátorovi
Statutárnímu  městu  Ostrava,  které  naši  činnost  v tomto  roce  podpořilo  částkou
234 000,-. Děkujeme také dárci Arcelor Mittal a.s. za dar na činnost 5000,- a také
společnosti O2 telefonika za dotaci 90 000,- na činnost projektu na dobu 09/2011 až
03/2012. (dar se neúčtoval v našem účetnictví, a proto se neukazuje v závěrečné
finanční závěrce)
Dále  chceme  poděkovat  společnosti  Blackfire  ADB  z Prahy,  která  dlouhodobě
podporuje naše kluby MtG, Pokémon a DaD potřebami pro činnosti klubů. 
Dalším komu chceme poděkovat, jsou lidé z našeho blízkého okolí, kteří sice nejsou
členy organizace, ale mnoho času a práce věnují naší činnosti jako pomocníci, jsou
to lidé z řad našich přátel, rodinných příslušníků a také rodičů dětí a mládeže, dík
patří  i  samotným dětem,  které  se  často  hlavně  ty  starší  podílejí  na  přípravách
programu a dalších pomocných pracích. 
V neposlední  řadě  chceme  poděkovat  našim  členům,  kteří  svou  činností  drží
organizaci v aktivitě a svými dobrými nápady a chutí udělat něco pro děti a mládež
přispívají  k tomu, že CVČ Směr o.s. již  4 rokem může dětem a mládeži z cílové
skupiny nabízet zajímavou náplň pro jejich volný čas.

Podpisy členů výkonného výboru:

Jitka Staňová

Radka Růčková

Jakub Vašíček

Výroční zprávu zpracoval výkonný výbor.

V Ostravě 10. ledna 2012
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