
Centrum volného času Směr o. s.
Vaňkova 1012/50, Ostrava Bělský les, 700 30
Tel.: 605 878 342, smerprodeti@seznam.cz

www.smerprodeti.cz
IČ 26579766

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Výroční zpráva
Centra volného času Směr o. s.

za rok 2012



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
Petr Vaško
Marek Kolder
Ondřej Havlík
Petr Kurka
Monika Sinkoviczová
Jan Musálek
Lenka Kněžíčková
Matěj Furik
Jiří Borovský
Veronika Janáčková
Zuzana Vašková

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. Hlavním 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 Vaňova1012/50 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 svému 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 rocích 2009 i 2010, a to jak v aktivitách, tak i v získávání nových
členů a finančních prostředků pro organizaci. 

Rok  2011  byl  velmi  pozitivním  rokem  v  činnosti,  kde  došlo  ke  změně
tematického zaměření organizace na téma Fantasy. Prohloubila se spolupráce se
základní  školou  poblíž  klubovny  a  DK  Akord.  Uspořádali  jsme  poprvé  1  turnus
příměstského tábora s pobytovými víkendy a celotáborovou hrou, který byl  velmi
úspěšný  a  byl  o  něj  velký  zájem.  Byli  jsme  poctěni  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. Po finanční stránce se nám
sice dařilo hůře, ale naše stanovené cíle jsme dodrželi a splnili  jsme, co jsme si
předsevzali na začátku naší práce. 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 jeho místo Jakub Vašíček.

Letošní rok 2012 byl pro organizaci velmi silným rokem. Přibylo nám mnoho
nových  mladých  lidí  do  řad  členů  a  dobrovolníků,  zároveň  jsme  díky  těmto
přírůstkům  mohli  získat  prostředky  z  projektu  Think  big,  díky,  kterému  se  nám
povedlo hodně rozšířit naše kostýmové a rekvizitní vybavení, uspořádat velké akce,
které by jinak nemohly být tak velkolepé a s tak velkou účastí. V klubech nám sice
návštěvnost  v  druhé  polovině  roku  poměrně  klesla,  ale  bylo  to  zapříčiněno
nemocností  a  nepříznivým počasím.  Nadále  se  nám daří  všechny nízkoprahové
kluby a většinu jednorázových akcí, nabízet dětem a mládeži zdarma. Podařilo se
nám  uspořádat  2  turnusy  letního  příměstského  tábora  s  pobytovými  víkendy  a
celotáborovými hrami, oba tábory byly 10ti denní a plně obsazené dětmi ze sociálně
vyloučeného prostředí sídliště. 
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Udrželi jsme díky dotacím a grantům cenu táborů velmi nízko, a to na 50,- Kč
za den i s jídlem a pitným režimem pro účastníky. V první polovině roku 2012 se
nám povedlo získat finanční prostředky z darů na úpravy v naší kuchyňce, pořídili
jsme nové spotřebiče, koupili nové linoleum a opravili kuchyňskou linku, která už to
potřebovala, dokonce se nám povedlo přivést vodu a udělat tak kuchyň použitelnou
pro  společné  vaření  na  táborech  i  víkendových  pobytech.  Také  jsme  nakoupili
potřebné  nádobí  a  náčiní  pro  vaření  dětem.  Na  konci  roku  2012,  kdy  máme
pravidelně mnoho aktivit pro vlastní získání finančních prostředků, jsme měli velký
úspěch hlavně při naší již tradiční mikulášské pochůzce. Přijali jsme zatím největší
počet objednávek rodičů a vyslali do akce 4 skupiny, kterým se povedlo získat téměř
8000,- Kč. 

Spoluprací s DK Akord se nám daří získávat jak zkušenosti s velkými akcemi,
tak další prostředky na spotřební materiál pro činnost. V letošním roce jsme právě
díky DK Akord uspořádali  hned několik  velkých akcí,  které se shledali  s velkým
úspěchem a velkou účastí.  Byly  to  Strašidelný les,  který i  přes velmi  nepříznivé
počasí  proběhl  pod  střechou  právě  DK  Akord  a  díky  jejich  možnostem  byl
překrásný. Jeho návštěvnost byla i přes velmi nepříznivé počasí velká a to téměř
100 dětí  a  jejich  rodiče.  Hned další  víkend proběhl  lampionový průvod v  duchu
ukládání skřítků k zimnímu spánku, na kterém nám počasí naopak velice přálo a
akce  byla  nádherná,  na  konci  jsme  společně vypustili  mnoho lampionů štěstí  a
předali dětem speciální omalovánky se skřítky. Stejně tak i na Strašidelném lese
děti dostali tematickou omalovánku se všemi strašidly,  které u nás mohly vidět a
zasoutěžit si s nimi. Zjistili jsme, že tisk tematických omalovánek je velmi dobrou a
cílenou reklamou, budeme v tom pokračovat.  Velmi úspěšní jsme byli  letos i  při
mikulášské nadílce pro malé děti u nás v klubovně, protože jsme měli velkou účast a
prostory  klubovny  jsou  omezené,  rozhodli  jsme  se  v  příštím  roce  uspořádat  v
jednom dni dvě mikulášské nadílky, a rozdělit děti věkově na úplně malé a starší,
aby i program mohl být cílenější. Podíleli jsme se na vánočních jarmarcích a trzích,
kde jsme prodávali naše výrobky a při DK Akord jsme uspořádali již druhým rokem
Vánoční dílnu pro děti. 

Již pravidelně jsme pořádali skoro každý měsíc Víkendový pobyt pro děti v
naší  klubovně,  kde se vše točí  kolem dračího doupěte,  larp  a fantasy tématiky.
Každý víkend je jiný a v duchu jiné celovíkendové hry. Návštěvnost těchto akcí se
různí, jednou máme plnou klubovnu dětí a jindy máme dětí jen 5. Je velká škoda, že
rodiče své děti trestají právě tím, že jim zakazují to, co je baví a pak je nechají raději
běhat  mezi  paneláky,  když  ony  by  raději  byly  na  naší  akci.  Rodiče  by  si  měli
uvědomit,  co  je  pro  jejich  děti  důležité,  jestli  trest,  anebo přístup z  rozumového
hlediska a s ním spojené zážitky, které si děti ponesou sebou celý život a naučí se
díky nim jak v tom svém životě neprohrát. 
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Bohužel se stále více setkáváme s tím, že rodiče jsou největší překážkou pro
dobrý vývoj jejich dětí než děti samotné. Často nemají na své děti pro uspěchanou
dobu čas a ani neví, kde tráví volno. Nestarají se, pokud jsou děti hodné, ale když
začnou být potíže první, co jim zakážou, jsou právě jejich volnočasové aktivity a díky
tomu, že ty naše jsou nabízeny zdarma, jsou první na řadě. Rodiče tím totiž o nic
nepřicházejí. Je velkou škodou, že právě rodiče nemají čas a zájem vidět, jak jejich
děti  tráví  svůj  volný  čas.  Při  naši  práci  streetworkerů  v  ulicích  poblíž  klubovny,
vidíme neustále, jak jsou rodiče zaneprázdněni, a jak velký mají nezájem. Bohužel
skupina těch, kteří zájem mají, je velmi malá. Děti jsou naší budoucností a do té
jako jediné se vyplatí investovat čas a energii.

Ke konkrétnímu výčtu akcí níže v přehledu činností  organizace za celý rok
2012. Kde jsou uvedeny, jak jednorázové akce, tak víkendové pobyty i tábory a také
kluby, které byly v tomto roce otevřeny. Ale jsou zde uvedeny i aktivity samotných
dobrovolníků našeho sdružení.

Konkrétní činnost organizace v roce 2012:
Kluby:

Magic klub Sewerin Petr Vaško pondělí 16:00 – 19:00
Klub modelář Monika Sinkoviszová

pondělí  16:30 - 17:30

Dračí doupě pro děti Altar 2. David Serbus úterý 15:30 – 18:00
Klub Fantasy Jitka Staňová 

Petr Kurka úterý 16:00 – 18:00

Pokémon klub Monika Sinkoviczová 
středa 16:00 – 17:30

Klub deskových her Radka Růčková 
Petr Kurka středa 17:30 – 19:00

Dračí doupě pro děti Altar 1. Jitka Staňová čtvrtek 15:00 – 18:00
Dračí doupě pro mládež „DaD“ Jakub Vašíček čtvrtek 18:00 – 20:00 
Jednorázové aktivity:

Leden
Pondělí 9.1. Turnaj v MtG
Pátek 13.1. Turnaj MtG FNM
Víkend 13. – 15.1.  Víkendový dračák - mlžná rokle
Sobota 21.1. Ples zimní královny – karneval pro děti
Neděle 22.1. Turnaj v deskovkách - cink, sabotér
Pondělí 23.1. Turnaj MtG - dvouhlavý obr
Pátek 27.1. Turnaj MtG FNM
Pondělí 30.1. Turnaj Prerelease MtG
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Únor
Pátek 3.2. Turnaj MTG Launch party
Víkend 3. – 5.2. Školení členů sdružení 
Neděle 5.2 Schůze dobrovolníků
Pondělí 6.2. Turnaj MtG
Sobota 11.2. bojové larps pro děti – Po stopách Yettiho
Neděle 12.2. Turnaj v deskovkách - bang
Pátek 17.2. Turnaj MtG FNM
Sobota 18.2. Karneval pro dětský domov Zábřeh 
Neděle 19.2. Turnaj MtG game day
Neděle 19.2. Turnaj pokémon
Pondělí 20.2. Turnaj MtG
Víkend 24. – 26.2.  Víkendový dračák - kaštan gemblek
Neděle 26.2. Turnaj MtG Game day

Březen
Pátek 2.3. Turnaj MtG FNM
Sobota 3.3. Jarní květinová dílnička pro děti
Sobota 3.3. Schůze dobrovolníků
Neděle 4.3. Turnaj v deskovkách
Pondělí 5.3. Turnaj MtG - dvouhlavý obr
Víkend 9. – 11.3. Víkendový dračák - keletrion
ne a po          11. - 12.3 Pracovní schůzka - úklid skladu materiálu
Pátek 16.3. Turnaj MtG FNM
Pondělí 19.3. Turnaj MtG - modern
Pátek 30.3. Turnaj MtG FNM

Duben
Neděle 1.4. Schůze dobrovolníků
Pondělí 2.4. Turnaj MtG
Pátek 6.4. Výroba velikonočních perníčků na prodej
Pátek 6.4. Turnaj MtG FNM
Sobota 7.4.  Soutěžení velikonočního zajíce Krasličky 4. ročník
Pondělí 8.4. Prodej velikonočních perníčků 
Víkend 13. – 15.4 Víkendový dračák - močály ticha
Pondělí 16.4. Turnaj MtG
Pátek 20.4. Den Země v Ostravě - propagace činnosti
Sobota 28.4. Dubinské JedeTo -  dopravní soutěž 
Neděle 29.4. Turnaj MtG PRERELEASE
Pondělí 30.4. Turnaj MtG
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Květen
Víkend 4. - 6.5. Turnaj MtG Launch patry
Pátek 11.5. Turnaj MtG FNM
Sobota 12.5.  Bojové larps - Morena - špatné počasí deskovky
Neděle 13.5. Schůze dobrovolníků
Pondělí 14.5. Turnaj MtG
Víkend 24. – 27.5. Bambiriáda
Neděle 27.5. Turnaj MtG Game day
Pondělí 28.5. Turnaj MtG

Červen
Pátek 1.6. Turnaj MtG FNM
Sobota 2.6. Dětský den – sportovní odpoledne pro celou rodinu 
Pondělí 4.6. Turnaj MtG
Víkend 8. – 10.6. víkendový dračák - Morena
Pátek 15.6. Turnaj MtG FNM
Neděle 17.6. Schůze dobrovolníků
Pondělí 18.6. Turnaj MtG
Pátek 29.6. Turnaj MtG FNM
Sobota 30.6. Hurá prázdniny - akce pro děti

Červenec
Pondělí 2.7. Turnaj MtG
Prázdniny 6. – 15.7. I. turnus – LPT pro děti - rytířské dobrodružství
Po a Út 9. a 10.7. Turnaj MtG
Pondělí 16.7. Turnaj MtG
Čtvrtek 19.7. Soutěžní odpoledne plné vody
Pátek 20.7. Turnaj MtG FNM
Úterý 24.7. Schůze dobrovolníků
Pátek 20.7. Turnaj MtG FNM
Pondělí 30.7. Turnaj MtG
Úterý 31.7. Schůze dobrovolníků

Srpen
Prázdniny 3. – 12.8.  II. turnus – LPT pro děti - poslední drak
neděle 5.8. Turnaj MtG 
Pondělí 13.8. Turnaj MtG
Úterý 14.8. Schůze dobrovolníků
Pátek 18.8. Turnaj MtG FNM
Pátek 18.8. Víkendový dračák s Eliotem
Neděle 20.8. Turnaj MtG Game day
Neděle 24. - 26.8. Výjezdní valná hromada Směru
Neděle 26.8. Víkendový dračák s Eliotem
Pondělí 27.8. Turnaj MtG
Čtvrtek 30.8. Loučení s prázdninami na hřišti - zrychlený den
pátek 31.8. Turnaj MtG FNM
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Září
Sobota 8.9. Záříme v září – prezentační akce Směru na hřišti
Sobota 8.9. Turnaj MtG celebration
Pondělí 10.9. Turnaj MtG
Víkend 14. – 16.9. Víkendový dračák - Egypt
Pátek 14.9. Turnaj MtG FNM
Pátek 21.9. Vinobraní DK Akord
Pondělí 24.9. Turnaj MtG
Pátek 28.9. Výlet Landek hledání pokladu
pátek 28.9. Turnaj MtG FNM
Neděle 30.9. Schůze dobrovolníků
Neděle 30.9. Turnaj MtG Game day

Říjen
Pondělí 8.10. Turnaj MtG
Víkend 19. - 21.10.  Víkendový dračák - skřeti
Pondělí 22.10. Turnaj MtG
pátek 26.10. Turnaj MtG FNM
Sobota 27.10. Strašidelný les - strašidelné ohně DK Akord
Neděle 28.10. Turnaj Mtg
Pondělí 29.10. Turnaj Mtg

Listopad
Sobota 3.11. Světýlka skřítků – lampionový průvod
Neděle 4.11. Pracovní schůzka dobrovolníků - hry, zámky
Pondělí 5.11. Turnaj MtG
Pátek 9.11. Turnaj MtG FNM
Víkend 9. -11.11. Víkendový dračák - zimní kraj
Neděle 11.11. Schůze dobrovolníků
Pondělí 12.11. Turnaj MtG
Pátek 16.11. Pečení perníčků na prodej
Sobota 17.11. Turnaj v Osadnících
Pondělí 19.11. Turnaj MtG
Středa 21.11. Zdobení perníčků na prodej
Pátek 23.11. Turnaj MtG FNM
Pátek 24.11. Příprava adventních dílen
Pátek 24.11. Odnos větviček z lesní školy
So a Ne 25. – 26.11. Adventní dílny pro všechny
Pátek 30.11. Mikuláš na charitativní akci pro hendikepované děti

- dej smysl své party
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Prosinec
Sobota 1.12. Mikulášská nadílka pro děti v klubovně
Sobota 1.12. Schůze dobrovolníků
Neděle 2.12. Vánoční jarmark DK Akord
Neděle 2.12. Vánoční dílna DK Akord
Pondělí 3.12. Turnaj MtG
Středa 5.12. Mikulášská pochůzka do rodin dětí
Čtvrtek 6. 12.  Mikulášský turnaj na ZŠ Dvorského
Pátek 7.12. Turnaj MtG FNM
Sobota 8.12. Vánoční trhy na Masarykově náměstí
Víkend 14. - 16.12.Víkendový vánoční pobyt - zrušen pro nemoc
Neděle 16.12. Schůze dobrovolníků
Pondělí 17.12. Turnaj MtG
Pátek 21.12. Turnaj MtG FNM
Neděle 23.12. Vánočná trhy na Masarykově náměstí
Středa 27.12. Úklid skladu a vánoční posezení dobrovolníků

Statistiky účastníků na naší činnosti v roce 2012:

Na celkové činnosti se účastnilo celkem 5 139 dětí a mládeže plus jejich 
rodiče, které neevidujeme.

Z toho klubů se zúčastnilo: 
Klub MtG od 1/12 do 12/12 to bylo 405 dětí a mládeže
Klub Modelář od9/12 do 12/12 to bylo   76 dětí
Klub Fantasy od 1/12 do 12/12 to bylo 160 dětí
Kub DrD II. altar od 1/12 do 12/12 to bylo 274 dětí
Klubu Pokémon od 1/12 do 12/12 to bylo 248 dětí
Klub Deskových her  od 1/12 do 12/12 to bylo 274 dětí a mládeže 
Klub DrD I. altar  od 1/12 do 12/12 to bylo 264 dětí a mládeže
DaD od 1/12 do 12/12 to bylo 228 mládeže

Za celý rok kluby navštívilo celkem 1929 dětí a mládeže a podílelo se na nich 
11 vedoucích.
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Souhrn činnosti v roce 2012:

Proběhlo schůzí členů a jiných členských činností celkem 27
Proběhlo jednorázových a pravidelných akcí celkem 26
Proběhlo víkendových pobytů celkem        8
Proběhlo propagačních akcí  celkem   4
Proběhlo schůzek klubů celkem        310
Proběhly příměstské tábory celkem   2
proběhlo turnajů MtG celkem 54

Za celý rok 2012 proběhlo celkem 121 různých aktivit. Odpracovalo se na nich
9 968 dobrovolnických hodin a zúčastnilo se jich 3210 dětí, rodičů, mládeže a 487 
dobrovolníků.

 
3.Finnanční část účetní 

Náklady:
Spotřeba 104 334,88,-
Služby   39 905,51,-    
Opravy a udržování                   283,00,-    
Spotřeba energií     7 817,00,-     
Mzdové náklady a odvody            140 700,00,-   
Bankovní náklady                   793,00,-
Ostatní náklady              35 462,11,-
potraviny na akce                3 221,00,-
Celkem náklady 332 516,50,-     

Výnosy:
Příjmy z vlastní činnosti                          7 550,00,-
Tržby z prodeje výrobků                2 901,00,-
Tržby ze vstupného              10 701,00,-
Tržby z prodeje MtG                1 000,00,-
Tržby z prodeje na jarmarcích                7 152,00,-
Úroky na běžném účtu                 10,67,-       
Příjmy z letního tábora              15 000,00,-
Ostatní jiné výnosy                   480,00,-
Nadace Arcelor Mittal    10 000,00,-
Dotace Jih                        10 000,00,- 
Dotace  SMO            250 000,00,-
Členské příspěvky                3 200,00,-
Dary              12 500,00,-
Celkem výnosy  330 494,67,-     

Hospodářský výsledek               -2 021,83,- Kč
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4. Poděkování

Za  podporu  a  pomoc  v roce  2012  chceme  poděkovat  našemu  donátorovi
Statutárnímu  městu  Ostrava,  které  naši  činnost  v tomto  roce  podpořilo  částkou
250 000,- Kč. Děkujeme také dárci Arcelor Mittal a.s. za dar na opravu kuchyně 
10 000,- Kč a také společnosti O2 telefonika za grant projektu Think big 70 000,- Kč
na  činnost  projektu  na  dobu  09/2012  až  03/2013.  (dar  se  neúčtoval  v  našem
účetnictví,  a  proto  se  neukazuje  v  závěrečné  finanční  závěrce,  celý  je  vedený
samostatně našimi mladými dobrovolníky)
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  5 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 2013
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