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Úvodní slovo 

Mám-li hodnotit činnost Centra volného času za uplynulý rok, musím především poděkovat za 

důvěru, podporu a spolupráci všem spolupracovníkům, přátelům, partnerům a dárcům. 

Poděkování patří všem, kteří podpořili naši činnost přímou, či nepřímou aktivitou a také všem, 

kteří nám pomohli materiálně, finančně, či morálně.  Především díky obětavé a nezištné práci 

mnoha ochotných dobrovolníků by nebylo možné realizovat volnočasové aktivity a projekty, které 

mají smysl a zasahují rodiny, mládež i seniory v našem městě.   

Ohlédnu-li se zpět, byl rok 2014 pro naši o. p. s. rokem stabilizace a rozvoje. Poté, co se nám 

v prosinci roku 2013 podařilo úspěšně transformovat naše občanské sdružení v souladu 

s ustanoveními novely občanského zákoníku, jsme do roku 2014 vykročili jako obecně prospěšná 

společnost Centrum volného času Moštárna. 

Mezi stěžejní úspěchy loňského roku patřilo otevření kreativních dílen pro seniory. Otevřeli jsme 

pro veřejnost výtvarnou a scrapbookovou dílnu. Toto vyrábění z papíru a jiné výtvarné techniky si 

oblíbili především ženy. V oblasti rodinného centra se nám podařilo materiálně dovybavit dětskou 

místnost a otevřít dopolední program pro maminky s dětmi z Hejnic a okolí. Spolupodíleli jsme se 

na přípravě a realizaci týdenního English Campu pro mládež v době letních prázdnin.  

Jsme vděční za dobré vztahy s městem, státními institucemi, církvemi a dalšími neziskovými 

organizacemi. Vážíme si všech, kteří nás podporují. Naše poděkování patří především Sboru 

Jednoty bratrské v Hejnicích, Městu Hejnice, Nadacím Racek a Euronisa a projektu Rovné 

příležitosti pro Frýdlantsko.  

I v dalším roce chceme přispívat ke zkvalitnění využití volného času pro občany z našeho města 

a skutečně pomáhat těm, kteří pomoc potřebují. 

       

                                                                                            Rostislav Dankanič,  

                                                                                            předseda správní rady 

 

 

 

 

 

 



 

Poslání a cíl organizace 

Posláním organizace je vytváření volnočasových aktivit pro veřejnost napříč všemi generacemi, 

pomoc v zapojení sociálně vyloučených či osamocených lidí do společnosti, mezigenerační 

propojení a podpora komunitního způsobu života. 

 

Cílem organizace je provozování volnočasových výchovných, vzdělávacích a zábavných aktivit 

pro mládež, rodiny s dětmi a seniory. 

 

Základní informace 

Název: Centrum volného času, o. p. s. 

Adresa: Skřivánek 602, 463 62 Hejnice 

Registrace: Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl O, vložka 512 ze dne 21. 12. 2013 

IČ: 024 79 273 

Bankovní účet: 2100722341/2010 

 

Web: www.mostarna.info 

Email: hejnice@jbcr.info 

 

Pohled z historie do současnosti 

Obecně prospěšná společnost Centrum volného času Moštárna (dále jen centrum) vznikla 

transformací občanského sdružení se stejným názvem v prosinci roku 2013. Provoz centra byl 

neformálně zahájen již v roce 2012, kdy dobrovolníci z místního sboru Jednoty bratrské začali 

pořádat pro veřejnost volnočasové aktivity s cílem naplnit potřeby občanů různých věkových 

skupin v našem městě. V témže roce jsme založili občanské sdružení, jehož cílem bylo 

pořádání volnočasových aktivit pro děti, mládež, rodiny i seniory. 

V současné době centrum působí v pronajatých prostorách, které patří Sboru Jednoty bratrské 

v Hejnicích. Otevření centra předcházela částečná stavební rekonstrukce objektu, konkrétně 

hlavní společenské místnosti, zasedací místnosti a prostoru rodinného centra. Protože tento 

objekt v minulosti provozoval místní klub zahrádkářů a byl známý pod názvem „Moštárna“, 

ponechali jsme toto označení v názvu společnosti.  

 

http://www.mostarna.info/
mailto:hejnice@jbcr.info


 

Zpráva o činnosti  

V rámci centra provozujeme čtyři samostatné volnočasové aktivity: 
 

 Rodinné centrum Loďka 

 Klub pro mládež Zašívárna 

 Klub pro seniory ESKA 

 Sport klub. 

 

Pravidelná klubová činnost probíhá pravidelně i několikrát týdně po celý rok, kromě období letních 

prázdnin. V průběhu roku organizujeme jednorázové sportovní, kulturní a společenské aktivity, 

jako např. přenášky, workshopy, cestománie, karnevaly pro děti, besídky, atd.  

 

Veškerou činnost centra volného času, včetně vedení organizace, zajišťují ve svém volném čase 

dobrovolníci a přátelé Sboru Jednoty bratrské v Hejnicích.  

 

Pravidelné programy: 

1. Klubová setkávání  

2. Dopolední herna pro děti 

3. Výtvarné dílny pro předškoláky 

4. Scrapbookové dílny pro seniory 

 

Jednorázové a mimořádné programy: 

1. Vánoční besídka pro seniory 

2. Mikulášská besídka pro děti 

3. Vzdělávací programy – přednášky, besedy, semináře, cestomanie 

4. Tematické tvořivé dílny 

5. Velikonoční a vánoční turnaj v ping pongu 

6. Výlety maminek s dětmi 

 

Doprovodné programy: 

1. Hlídání dětí v rámci programů pro maminky s dětmi rodinného centra 

2. Internet v rámci klubu pro mládež Zašívárna 

3. Rozhovory, vzájemné sociální interakce napříč generacemi, poradenství 

 

 



Rodinné centrum Loďka 

Od září loňského roku se v prostorách rodinného 

centra Loďka scházejí maminky s dětmi vždy 1x 

týdně na odpolední tvořivé dílničce pro předškoláky. 

Tento program je určen především pro předškolní, 

nebo mladší školní děti a jejich rodiče. Děti si zde 

mohou např. vyrábět z papíru, kreslit, modelovat, 

atd.  

Další významnou aktivitou rodinného centra je 

dopolední herna pro maminky s dětmi na mateřské 

dovolené. Děti zde mají k dispozici hračky, stolečky, 

židličky, modelovací a výtvarné potřeby, atd., takže 

si mohou hrát a maminky si mohou popovídat. 

Součástí programu je blok říkadel, kde si děti kromě 

hraní  mohou vyzkoušet a naučit se jednoduché 

básničky, říkadla, ukazovací interaktivní hry, atd.       

Kromě pravidelných klubových aktivit pořádalo 

v loňském roce rodinné centrum Loďka jednorázové 

akce pro veřejnost, jako např. mikulášskou besídku, 

výtvarné dílny, výlety, nebo den otevřených dveří. 

V rámci vzdělávacích aktivit si návštěvníci 

rodinného centra mohli poslechnout přednášky o 

výchově dětí.  

Obohacením programu byl výlet maminky s dětmi 

do liberecké zoologické zahrady. 

Rodinné centrum Loďka se v roce 2014 zapojilo do aktivity „Bytová školka“ v rámci projektu 

„Rovné příležitosti pro Frýdlantsko“, který je realizován sborem Jednoty bratské v Novém Městě 

pod Smrkem. 

V oblasti doprovodných aktivit nabízí rodinné centrum maminkám v rámci jednotlivých programů 

hlídání dětí.  

Programy našeho rodinného centra navštěvuje pravidelně cca 8 – 10 maminek a 12 – 15 dětí. 

 

 



Volnočasový klub pro mládež Zašívárna 

Volnočasový klub Zašívárna je určen pro mládež z ulice a navštěvují jej mladí lidé ve věku od 

14 do 21 let. V prvním pololetí byl klub v provozu 

dvakrát týdně odpoledne, tj. od 16.30 hod do 19.00 

hod. Ve druhém pololetí byl klub otevřen jednou 

týdně, vždy v úterý odpoledne od 16.30 hod do 19.00 

hod. Klub nabízí mladým lidem jinou alternativu 

trávení volného času než jen na ulici. V otevírací 

době mohou mladí lidé kdykoli přijít, nebo zase odejít. 

Mají k dispozici prostory hlavní společenské místnosti centra volného času, kde si mohou 

zahrát fotbálek, využít počítač a internet, poslouchat hudbu, dále si zahrát stolní hry, nebo ping 

ponk.  Průměrná návštěvnost klubu se pohybuje v rozmezí 8 – 10 mladých lidí. 

Volnočasový klub Zašívárna se již třetím rokem 

podílel na spolupráci při organizaci a přípravě 

jazykového pobytu „English Camp“, spolu s mládeží 

ze sboru Jednoty bratrské v Novém Městě pod 

Smrkem, organizací KAM (Křesťanská Akademie 

Mladých) a studenty z USA. Je určen pro mladé lidi 

ve věku od 14 do 23 let.  

Loňského ročníku se zúčastnilo více než 40 

studentů. Pobyt se uskutečnil v Harrachově, na 

Horské boudě, kde měli studenti zajištěné ubytování 

a celodenní stravování. Jako každý rok se campu 

účastní studenti ze základních a středních škol 

z Frýdlantského výběžku.  Jsme rádi, že stejně jako 

v minulých letech, byli mezi nimi i žáci ze základní 

školy v Hejnicích.  

Týdenní pobyt plný bláznivých her a sportů, 

zájmových a vzdělávacích programů a netradiční 

výuky angličtiny v režii rodilých Američanů nabízí 

mládeži skvělou příležitost ke zlepšení jejich školní 

angličtiny, naučení se nových slovíček a slangových 

výrazů a především zvýšení sebevědomí v angličtině 

a zbavení se ostychu z mluvení. 



Senior klub ESKA 

Senior klub má své pravidelné setkání dvakrát týdně a to v pondělí odpoledne od 16.00 hod do 

18.00 hod a ve čtvrtek dopoledne od 10.00 hod do 

12.00 hod. Klub pravidelně navštěvuje cca 25 - 30 

seniorů. Senioři se scházejí v hlavní společenské 

místnosti centra volného času. Nejčastěji si povídají 

u kávy, čaje a něčeho sladkého na zub, nebo hrají 

karty, šachy a deskové hry. Zatímco naše dámy 

seniorky nejraději si nejraději u stolu povídají, hrají 

karty a deskové hry, tak pánové kromě hraní karet 

dávají přednost kulečníku a ping pongu. V loňském 

roce se nám podařilo otevřít pro seniory tzv. kreativní 

dílnu zaměřenou na různé výtvarné techniky a 

scrapbook. Tuto techniku tvoření z papíru si oblíbily 

především ženy seniorky. Na dílnách si vyrábějí 

svoje výrobky, jako např. ozdobné rámečky, 

přáníčka, obrázky, fotoalba, atd. 

Máme radost, že můžeme našim seniorům z Hejnic 

nabídnout prostory a náplň aktivního využití jejich 

volného času formou, která nejen baví, ale navzdory 

jejich věku a různým zdravotním omezením i 

sociálně a osobnostně rozvíjí. V loňském roce jsme 

tvořivé dílny provozovali pravidelně jednou za měsíc 

s průměrnou účastí 12 osob. Z kapacitních důvodů je 

tento počet optimální.  

V rámci zájmově – vzdělávacích aktivit jsme pro 

naše seniory připravili cestománii pod vedením Mgr. 

Jana Kašpara. Rok 2014 senior klub zakončil 

vánoční besídkou s bohatým kulturním programem, 

na které také vystoupili se svým žáci z místní 

mateřské a základní školy.  

Stejně jako v loňském roce chceme i v tom příštím 

vytvářet pro seniory kvalitní volnočasový program. 

 



Sport klub 

Sport klub se schází v centru volného času pravidelně jednou týdně v období od zimy do jara,   

každé pondělí po 18.00 hod. Je určen pro ty, kteří 

chtějí využít prostor k nějaké sportovní aktivitě. Sport 

klub navštěvují především muži a většinu času hrají 

ping pong. Vedení sport klubu spolu s ostatními 

dobrovolníky, kteří jsou v centru zapojeni, pořádají 

dvakrát do roka pingpongový turnaj. Jedná se již o 

tradiční záležitost, a to velikonoční a vánoční turnaj. 

Na turnaj se mohou přihlásit všichni, muži i ženy, bez 

rozdílu věku, kteří si už alespoň jednou v životě ping 

ponk zahráli. Během turnaje je pro účastníky 

připraveno drobné občerstvení a vítězové kromě 

diplomu obdrží zajímavé věcné ceny. Tyto turnaje 

pořádáme již třetím rokem a rozhodně i v příštím 

roce chceme v této dobré tradici pokračovat. 

 

 

Projekty realizované v roce 2014 

 

 Město Hejnice – dotační příspěvek na podporu činnosti byl určen na úhradu energií a 

nájemné, spojeného s provozem centra volného času 

 

 Nadace Euronisa – materiální vybavení pro klub seniorů, finanční podpora byla určena 

na zakoupení pomůcek a materiálů pro vybavení výtvarné a scrapbookové dílny. 

 

 Nadace Racek – materiální vybavení pro klub pro mládež, finanční podpora byla určena 

na pořízení počítače a reproduktorů pro klub pro mládež Zašívárna. 

 

 Projekt „Bytová školka“ v rámci projektu Rovné příležitosti pro Frýdlantsko, z prostředků 

projektu byly hračky a výtvarné potřeby do dětské místnosti rodinného centra Loďka. 

 



Finanční zpráva za rok 2014 

 

Přehled příjmů                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Příjmy celkem v Kč                                                                      87 490,92 

Dotační a grantové příspěvky celkem                                                                              68 100,00 

v tom: Město Hejnice                                                                              50 000,00 

            Nadace Euronisa                                                                                9 100,00 

            Nadace Racek                                                                                9 000,00 

Dary organizací a fyzických osob celkem                                                                              15 310,00 

Tržby z vlastní činnosti                                                                                 4 078,00 

Přijaté bankovní úroky                                                                                        2,92 

 
 
Přehled výdajů                                                                                                                                                                                                                                                                            

Výdaje celkem v Kč                                                                                    91 537,97 

Spotřeba materiálu celkem                                                                              39 761,00 

v tom: kancelářské potřeby                                                                                   232,00 

            spotřební materiál a pomůcky                                                                              25 372,00 

            spotřeba drobného HM                                                                              14 157,00 

Cestovné                                                                                2 460,00 

Nájemné                                                                               42 000,00 

Ostatní služby                                                                                 5 331,00 

Bankovní poplatky                                                                                1 985,57 

 

Aktiva                                                                                                                                                                                                                                                                     

           Stav k 1. 1. 2014        Stav k 31. 12. 2014 

Pokladna                                    0,00                          2 686,00 

Běžný účet                           11 309,21                              4 576,16 

Součet aktiv                             11 309,21                          7 262,16 

 

Pasiva                                                                                                                                                                                                                                                                     

           Stav k 1. 1. 2014        Stav k 31. 12. 2014 

Vlastní jmění                           11 309,21                            11 309,21                    

Součet pasiv                             11 309,21                         11 309,21 

 

Roční účetní závěrka 

Příjmy celkem                           87 490,92 

Výdaje celkem                           91 537,97 

Hospodářský výsledek                              -4 047,05 

 
 
 
                                                                                                                                
 
 

 



Personální složení  

Vedení a provoz centra volného času Moštárna o. p. s. byl v roce 2014 v plném rozsahu 

zajišťován dobrovolníky, kteří tuto činnost vykonávali ve svém volném čase a bez nároku na 

mzdové prostředky. 

 

Ředitel: Vlastimil Zoreník 

Předseda správní rady: Rostislav Dankanič  

Členové správní rady: Ing. Věra Dankaničová, Helmut Michel 

Předseda dozorčí rady: Ing. Zdena Zoreníková  

Členové dozorčí rady: Jitka Melicharová, Eva Svárovská 

 

Ostatní dobrovolníci: 

 Rodinné centrum Loďka 

Hille Petr 

Hilleová Kateřina 

Mgr. Andrea Mráčková 

 

 Senior klub ESKA 

Dagmar Michelová 

Ilona Janoušková 

Jana Slabá 

 

 Sport klub 

Radek Freiberk 

 

 

 

 

 

 

 


