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Úvodní slovo 

 

Jsem velmi rád, že mohu zhodnotit činnost Centra volného času Moštárna za uplynulý rok, 

protože je radostí vidět, že to, co děláme, má smysl. Naše služby jsou oceňovány lidmi, pro které 

tu jsme. Největší odměnou pro nás je spokojenost a radost těch, kteří naše centrum navštěvují. 

Daří se nám s nimi zároveň budovat a prohlubovat vztahy a věříme, že to, co děláme a nabízíme, 

přispívá ke kvalitě jejich životů.  

V minulém roce jsme sice byli nuceni zrušit klub Zašívárna pro mladé, ale vnímáme to jako 

správný krok. Tento klub byl pozvolna méně a méně mladými lidmi navštěvován, proto jsme se 

po delším zvažování rozhodli klub dočasně uzavřít. V návaznosti na tento krok jsme mohli vložit 

více energie do činnosti zbývajících třech klubů, a to se vyplatilo.  

Při hodnocení minulého roku musím zmínit jeden velmi důležitý aspekt naší činnosti, a to je 

dobrovolnictví. Ti, kteří na klubech slouží a pomáhají, tak činí bez nároku na jakoukoliv finanční 

odměnu, čehož si velmi vážíme a za tuto skutečnost jim patří veliké díky.  

Zároveň bych chtěl zmínit, že jsme velmi vděčni několika organizacím, které nás nejen finančně 

podporují. Bez jejich podpory by byla naše činnost mnohem omezenější a my si jejich pomoci 

velmi vážíme. Mezi naše hlavní podporovatele patří státní instituce, firmy, církve a další 

neziskové organizace. 

Především bych tímto chtěl poděkovat Sboru Jednoty bratrské v Hejnicích, městu Hejnice, 

Nadacím Racek a Euronisa a Libereckému kraji.  

Těším se na to, co přinese budoucnost. Práce s lidmi nás moc baví a je hezké se vždy podívat o 

rok zpět a vidět, že to, co děláme, má smysl a ti, kterých se to týká, to oceňují.   

 

                                                                                                           Vlastimil Zoreník 

                                                                                                                   ředitel  

 

 

 

 

 



 

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 Moštárna 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 

E-mail: zorenik@jbcr.cz  

 

Pohled z historie do současnosti 

Provoz „Centra volného času Moštárna“ (dále jenom „centrum“) byl zahájen už v roce 2012, a to 

formou volnočasových aktivit pro veřejnost, které pořádali dobrovolníci z řad místního Sboru 

Jednoty bratrské. Centrum bylo oficiálně založeno v lednu 2013 nejprve jako občanské sdružení 

a později bylo transformováno na obecně prospěšnou společnost. Sdružení vzniklo jako reakce 

na potřebu oddělit činnost volnočasového centra od církevních aktivit.  

 

V současné době působí centrum samostatně v prostorech pronajatých od Sboru Jednoty 

bratrské v Hejnicích. Jedná se o objekt bývalé moštárny, proto jsme ponechali toto označení v 

názvu centra. Otevření centra volného času veřejnosti předcházela částečná vnitřní 

rekonstrukce objektu, konkrétně hlavní společenské místnosti, kanceláře a prostor rodinného 

centra.  

 

 

 

http://www.mostarna.info/
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Zpráva o činnosti  

V současné době provozujeme v rámci centra tři samostatné volnočasové aktivity, které reagují 

na potřeby různých věkových skupin: 

 

 Rodinné centrum Loďka 

 Senior klub ESKA 

 Sport klub 

 

Pravidelná klubová činnost probíhá pravidelně několikrát týdně po celý rok. V období letních 

prázdnin je provoz částečně omezen. V průběhu roku dále organizujeme jednorázové sportovní, 

kulturní a společenské aktivity, jako např. přenášky, workshopy, cestománie, karnevaly pro děti, 

besídky, turnaje v ping-pongu apod. 

 

Veškerou činnost centra zajišťují ve svém volném čase dobrovolníci a přátelé Sboru Jednoty 

bratrské v Hejnicích.  

 

Pravidelné programy: 

1. Klubová setkávání  

2. Dopolední herna pro děti 

 

Jednorázové a mimořádné programy: 

1. Vánoční besídka pro seniory 

2. Mikulášská besídka pro děti 

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

4. Tematické tvořivé dílny 

5. Turnaje v ping pongu 

6. Výlety rodičů s dětmi 

7. Víkendové výjezdy rodinného centra 

 

Doprovodné programy: 

1. Hlídání dětí v rámci některých programů 

rodinného centra 

2. Rozhovory, vzájemné sociální interakce napříč 

generacemi, poradenství 



 

A) Rodinné centrum Loďka 

Stěžejní 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 a další náčiní, 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 apod. V první 

polovině roku 2015 se maminky s dětmi scházely 

v prostorách centra jednou týdně, od září jsme rozšířili 

činnost na pravidelné scházení dvakrát týdně.  

 

Kromě pravidelných klubových aktivit pořádalo rodinné 

centrum v loňském roce jednorázové akce pro veřejnost, jako např. mikulášskou besídku, 

bludičkový výlet, výtvarné dílny, výlety a výjezdy. V rámci vzdělávacích aktivit se návštěvníci 

centra mohli zúčastnit několika přednášek o výchově a péči o děti.  

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

hlídání dětí.  

Programy centra navštěvuje pravidelně cca 5–10 maminek a 10–15 dětí. Jednorázové akce, 

přednášky apod. navštěvují desítky lidí. 

 

B) Senior klub ESKA 

Senior klub Eska se pravidelně schází v hlavní 

společenské místnosti dvakrát týdně, a to v pondělí od 

16:00 do 18:00 a ve čtvrtek od 9:00 do 11:00. Klub 

pravidelně navštěvuje cca 25–30 seniorů. Senioři si rádi 

povídají u kávy, čaje a něčeho sladkého na zub. 

Zatímco dámy seniorky si nejraději u stolu povídají, hrají 

karty a deskové hry, tak pánové kromě hraní karet 

využívají možnosti zahrát si kulečník a ping pong. V loňském roce jsme pokračovali v pořádání 

velmi oblíbených kreativních dílen zaměřených na různé výtvarné techniky a scrapbook. Tuto 



techniku tvoření z papíru si oblíbily především ženy 

seniorky. Na dílnách si vyrábějí výrobky jako např. 

ozdobné rámečky, přáníčka, obrázky, fotoalba a další. 

Rok 2015 zakončil Senior klub Eska tradiční vánoční 

besídkou s bohatým kulturním programem, na které 

také vystoupili se svým programem žáci z místní 

mateřské a základní školy.  

Jsme moc rádi, že můžeme naše prostory seniorům nabídnout. Senioři si společně strávený 

čas v klubu velmi užívají a klub jim tak umožňuje eliminovat riziko izolace od společnosti 

v důchodovém věku.  

 

C) Sport klub 

Sport klub se schází pravidelně jednou týdně na podzim a v zimě, vždy v pondělí od 18:00. Je 

určen pro ty, kteří chtějí využít prostor k nějaké sportovní aktivitě. Sport klub navštěvují 

především muži a většinu času hrají ping pong. Vedoucí Sport klubu spolu s ostatními 

dobrovolníky, kteří jsou v centru zapojeni, pořádají každý rok turnaj v ping pongu, který se koná 

v období Vánoc a podle možností i v období Velikonoc.  

Na turnaj se mohou přihlásit všichni muži i ženy bez rozdílu věku, kteří si už alespoň jednou 

v životě ping pong zahráli. Během turnaje je pro účastníky připraveno drobné občerstvení a 

vítězové kromě diplomu obdrží zajímavé věcné ceny. Tyto turnaje pořádáme již čtvrtým rokem a 

návštěvníci centra si tuto tradici velmi oblíbili. 

 

Podpořili nás v roce 2015 

 

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

nájemného, spojeného s provozem centra 

 

 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 



 

Finanční zpráva za rok 2015 

Přehled výnosů  

Výnosy celkem v Kč 69 634,08 

Dotační a grantové příspěvky celkem 47 000,00 

v tom: Město Hejnice 37 000,00 

           Nadace Racek 10 000,00 

Dary organizací a fyzických osob celkem 22 634,00 

v tom: dary fyzických osob 4 388,00 

           dary organizací 18 246,00 

Přijaté bankovní úroky 0,08 

 

Přehled nákladů 

Náklady celkem v Kč 53 566,02 

Spotřeba materiálu celkem 22 521,17 

v tom: kancelářské potřeby 185,00 

           spotřební materiál a pomůcky 4 367,92 

           spotřeba drobného HM  17 968,25 

Náklady na reprezentaci 209,00 

Telefony, internet, poštovné 631,00 

Ostatní služby 30 054,99 

Bankovní poplatky 149,86 

 

Aktiva                                                                                                            v Kč 

 Stav k 1. 1. 2015 Stav k 31. 12. 2015 

Pokladna 2 686 22 466 

Běžný účet 4 576 26 464 

Součet aktiv  7 262 48 930 

 



Pasiva                                                                                                            v Kč 

 Stav k 1. 1. 2015 Stav k 31. 12. 2015 

Nároky na dotace a ost.zůčt. se st.rozp. 0 25 600 

Vlastní jmění 7 262 7 262 

Součet pasiv  7 262 32 862 

 

Hospodářský výsledek 16 068 

 

 

Personální obsazení  

Vedení a provoz centra byl v roce 2015 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 

Petr Hille 

Kateřina Hilleová 

Mgr. Andrea Mráčková 

Jan Mráček, a další 

 

 Senior klub ESKA 

Dagmar Michelová 

Ilona Janoušková 

Jana Slabá, a další 

 

 Sport klub 

Radek Freiberg 


