
Základní informace

IČ: 01355759
Místo působení: Skřivánek 602, 463 62  Hejnice

Občanské sdružení „Centrum volného času 
Moštárna“ vzniklo v lednu 2013 a nachází se 
v objektu moštárny, bývalého klubu Svazu 
zahrádkářů. Provoz „Centra volného času 
Moštárna“ byl zahájen vloni, tzn. ještě před 
založením občanského sdružení, a to formou 
volnočasových aktivit pro veřejnost, které 
pořádali dobrovolníci z řad místního Sboru 
Jednoty bratrské. Sdružení vzniklo jako reakce 
na potřebu oddělit činnost volnočasového 
centra od církevních aktivit. Otevření centra 
volného času veřejnosti předcházela částečná 
vnitřní rekonstrukce objektu, konkrétně hlavní 
společenské místnosti, kanceláře a prostor 
rodinného centra. Protože je tento objekt 
v Hejnicích známý jako „Moštárna“, ponechali 
jsme toto označení v názvu sdružení. V současné 
době působí občanské sdružení samostatně 
v pronajatých prostorech od Sboru Jednoty 
bratrské v Hejnicích. 
Jedním z cílů Centra je vytváření volnočasových 
aktivit pro veřejnost napříč všemi generacemi. 
V současné době provozujeme tři samostatné 
kluby, které reagují na potřeby různých 
věkových skupin – mládeže, rodin s dětmi 
a seniorů. 

Příjmy:
Finanční příspěvky od dárců:  25 700,- 
Dotace:     30 000,-
Příspěvky členské:    700,-  
Celkem:     56 400,- 

Výdaje: 
Poplatky bance:   1 692,-
Nájemné a energie:   30 000,-
Vybavení klubovny:   22 795,- 
Celkem:    54 487,-

Zpráva o činnosti

Po celý rok, vyjma letních prázdnin, jsme 
pod záštitou centra pořádali a organizovali 
pravidelné i nepravidelné volnočasové 
a kulturní aktivity. 

Senior klub probíhal dvakrát týdně, o řádný 
chod klubu se staralo pět dobrovolných 
pracovníků. 

Volnočasový klub Zašívárna, který je určen 
pro mládež z ulice, byl v provozu třikrát 
týdně. V rámci aktivit tohoto klubu proběhl 
již druhý ročník jazykového pobytu „English 
Camp“, který jsme spolupořádali s týmem 
mladých studentů z USA. Campu se zúčastnili 
i někteří žáci ZŠ Hejnice. V klubu jsou aktivně 
zainteresováni dva členové sdružení.

Rodinné centrum Loďka pořádalo mikulášskou 
besídku pro děti a rodiče, velikonoční tvořivou 
dílnu, adventní workshop a další akce. 

Sdružení v roce 2013 pořádalo taktéž turnaje 
v ping-pongu a vánoční večer pro seniory. 

Je pro nás radostí trávit čas s lidmi z Hejnic 
a aktivně se tak podílet na podpoře růstu 
kvality jejich života, ať už jde o mladé či 
starší. My naopak za podporu naší činnosti 
vděčíme Sboru Jednoty bratrské v Hejnicích 
a Městu Hejnice. 
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