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Úvodní slovo 

Centrum volného času Moštárna o.p.s. pokračovalo v uplynulém roce ve svých pravidelných i 

jednorázových aktivitách a věříme, že v dílčích oblastech jsme dosáhli zkvalitnění našich služeb 

směrem k veřejnosti. Naše dveře jsou otevřeny všem generacím. Podařilo se nám vytvořit takové 

programy a akce, kterých se mohly zúčastnit všechny generace. To je jeden z našich cílů – 

jednotlivé generace propojovat a přibližovat je k sobě, což není pro dnešní společnost typické, 

spíše naopak, generace se samy sobě vzdalují.  

Podařilo se nám získat do užívání přilehlý pozemek v bezprostřední blízkosti našeho centra, na 

kterém budou v roce 2017 probíhat práce za účelem otevření komunitní zahrady. Na zahradě 

chceme vytvořit podmínky pro aktivní trávení volného času jak pro rodiny s dětmi, tak i pro 

seniory.  

Vstoupili jsme do spolupráce s Asociací Comeniana, která sdružuje mateřská a rodinná centra, 

volnočasové aktivity pro děti a mládež a seniorské kluby a hlásí se k odkazu Jana Amose 

Komenského a k pedagogicko-sociálnímu odkazu více než 555leté historie Jednoty bratrské.  I 

my se svou přirozeností hlásíme k těm, kteří vytvořili systém vzdělávání a výchovy, který nebyl 

nikdy překonán. Tyto principy se z dnešní společnosti vytrácí a jsou nahrazovány novými, 

moderními důrazy a motivy, jejichž důsledky ve společnosti prověří a odhalí až čas. Jsme 

součástí Asociace Comeniana, protože vidíme, že historií a generacemi prověřené principy, které 

zastává, v sobě mají hluboký smysl a nesou život.   

Jsem vděčný za všechny, kteří se aktivně zapojují do provozu a chodu organizace, všem 

dobrovolníkům, přednášejícím, lektorům, pomocníkům. Pravidelná činnost všech klubů i 

jednorázové akce stojí na ochotě a práci dobrovolníků, kteří tuto záslužnou činnost dělají bez 

nároku na hmotnou odměnu. Moc si jejich práce vážíme.  

Velmi děkujeme Sboru Jednoty bratrské v Hejnicích, Městu Hejnice, MPSV, Libereckému kraji, 

Nadacím Euronisa a Racek, i ostatním neziskovým organizacím za veškerou finanční i jinou 

podporu, díky které můžeme dělat vše, o čem si níže přečtete.   

Další rok je před námi a my se těšíme, co nám přinese. Chceme se dívat dopředu a reagovat na 

opravdové, často však opomíjené potřeby lidí kolem nás. Víme, že pravá radost často spočívá 

v těch nejobyčejnějších, nemateriálních věcech. Proto jsme tu a naše dveře jsou otevřeny všem, 

kdo chtějí společně trávit čas, poznávat nové lidi a budovat s nimi vztahy.    

 

                                                                                                           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, podpora komunitního 

způsobu života a mezigeneračních vztahů a poskytování podpůrné a preventivní služby rodinám. 

Cílem organizace je provozování volnočasových výchovných, vzdělávacích a zábavných aktivit 

pro děti, 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  

 

 

Zpráva o činnosti  

V rámci Centra volného času provozujeme rodinné centrum, kluby pro seniory a sportovní klub. 

Podporujeme komunitní charakter aktivit centra a jde nám o to, aby se programů mohli účastnit 

celé rodiny, děti, mládež, rodiče, prarodiče i senioři.  

Centrum volného času Moštárna o.p.s. provozuje: 
 

 Rodinné centrum Loďka 

 Senior klub ESKA 

 Sport klub 

 

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

prázdnin je částečně omezen provoz klubů pro seniory a sportovního klubu. V průběhu roku dále 

organizujeme jednorázové vzdělávací, sportovní, kulturní a společenské aktivity, jako např. 

přednášky, workshopy, výlety pro rodiny s dětmi, semináře, besídky, pobytové vzdělávací aktivity, 

turnaje v ping-pongu, tvořivé dílny, apod. 

 

http://www.mostarna.info/
mailto:zorenik@jbcr.cz


 Rodinné centrum Loďka 

Rodinné centrum Loďka působí v Hejnicích od roku 2011 a zaměřuje se na poskytování komplexní 

podpůrné a preventivní služby rodinám, podporu 

komunitního způsobu života a mezigeneračních vztahů. 

Je otevřeno pro všechny typy rodin, děti, mládež, rodiče, 

prarodiče, atd.  

Naším cílem je podpora práce rodin s dětmi. Rodičům, 

dětem i širším rodinám nabízíme přátelské a důvěryhodné 

prostředí, kde se mohou setkávat, navazovat nové vztahy 

a najít si místo v místní komunitě. Programy pro děti jsou 

přizpůsobeny jejich věku a schopnostem.  

Rodičům pomáháme zorientovat se v současných často 

protichůdných trendech a velkém množství informací 

týkajících se výchovy, manželství i rodičovství, 

podporujeme je v jejich tradičních mateřských a 

otcovských rolích a nabízíme jim poradenství. 

Jde nám o prohloubení rodinného života a vzájemných 

vztahů mezi rodiči a dětmi, prarodiči a vnoučaty.  

 

 

Pravidelné programy: 

 Dopolední setkávání pro maminky s dětmi se konají 3x týdně dopoledne a jsou určeny pro 

maminky (rodiče, prarodiče) s dětmi od narození do předškolního věku i mladší školáky a jejich 

rodiče. Program pro děti je přizpůsobený věku a schopnostem dětí.  

 Rodinné soboty – společné setkávání rodin pracovníků a dobrovolníků centra – vždy 1 x v měsíci 

 Rodinné a manželské poradenství, laktační poradenství dle dohody s klienty, nebo v rámci 

dopoledních setkání pro rodiče s dětmi. 

Jednorázové aktivity: 

Realizované přednášky - interaktivní besedy vedené odbornými lektory na téma rodiny, výchovy dětí, 

rodičovství, zdravých rodinných vztahů, apod.  

 Bezpečný internet - o rizikovém chování dětí a mládeže na internetu – leden 2016 

 Po dobrém, nebo po zlém - úloha motivace, odměňování a kázně ve výchově dětí  - březen 2016 

 První puberta aneb výchova batolat - o výchově dětí od 0 do 3 let věku – květen 2016 

 Vzdor a vztek dítěte – jak zvládat dětský vzdor, příklady, rady i řešení – říjen 2016. 

 

Aby se mohli oba rodiče účastnit semnářů, konají se ve večerních hodinách, od 17.00, nebo 18.00 hod. 

Během přednášek zajišťujeme rodičům hlídání dětí v herně rodinného centra.  

 



Volnočasové programy: 

 Velikonoční dílny pro rodiny s dětmi – velikonoční tvoření, vyrábění dekorací, zdobení vajíček, 

výroba pomlázek, apod. pro děti i dospělé, děti i rodiče, prarodiče i vnoučata, a další – březen 

2016 

 Výjezd mužů – víkendová pobytová aktivita mužů zapojených v rodinném centru – červenec 

2016 

 Výlety na farmu – poznávací výlety rodičů, prarodičů s dětmi na farmu – červen, září 2016 

 Podzimní vyrábění - vyrábění podzimních dekorací pro rodinné centrum i seniory – spojená 

aktivita nejen pro prarodiče a vnoučata, ale i pro celé rodiny – říjen 2016 

 Mikuláš pro nejmenší – Mikulášská besídka pro malé, předškolní i školní děti a jejich rodiče 

s bohatým programem – prosinec 2016 

 Vánoční vyrábění - vyrábění dekorací pro rodinné centrum i seniory – spojená aktivita nejen pro 

prarodiče a vnoučata, ale i pro celé rodiny – prosinec 2016. 

 

Návštěvnost: 

Do projektu Rodinné centrum Loďka bylo v roce 2016 zapojeno 60 rodin. Programy a aktivity centra 

navštěvují rodiny z Hejnic a okolních obcí a měst v regionu Frýdlantska, jako je Bílý Potok pod Smrkem, 

Lázně Libverda, Raspenava, Nové Město pod Smrkem a Frýdlant. 

Pravidelná návštěvnost dopoledních klubů pro rodiče s dětmi se pohybuje v rozmezí 6 – 10 dospělých 

(převážně maminek na mateřské dovolené) a 6 – 12 dětí ve věku 0 – 9 let. Vzdělávací aktivity 

(přednášky, besedy) navštívilo celkem 62 klientů. Hlídání dětí bylo během vzdělávacích aktivit 

poskytnuto 22 dětem. Pravidelná návštěvnost výtvarných a tvořivých dílen se pohybuje v rozmezí 24 – 

42 dospělých a 12 – 33 dětí. 

 

Návštěvnost vánoční besídky pro seniory a Mikulášské besídky pro nejmenší je 64 dospělých a 38 dětí.  

Projekt reaguje na potřeby cílové skupiny a potřeby města Hejnice a okolních obcí. Spadá do podpor 

činností, které řeší komunitní plán celé oblasti Frýdlantska a je dlouhodobě finančně podporován 

z rozpočtu města Hejnice, v roce 2016 byl podpořen z dotačního programu na podporu činnosti 

mateřských center a dotačního programu Rodina z MPSV. 

 

Spolupráce s organizacemi: 

Městský úřad Hejnice – propagace, finanční podpora, spolupráce při pořádání větších akcí 

Základní a Mateřská škola Hejnice – pořádání přednášek, vzdělávací akcí  

Sbor Jednoty bratrské v Hejnicích – finanční podpora, pomoc s personálním zajištěním aktivit 

Maják o.p.s. Liberec – vzdělávací programy v oblasti primární prevence rizikového chování dětí a 

mládeže – sociální služba rodinám v obtížných situacích, nízkoprahová centra 



Asociace Comeniana z.s. – poskytuje lektory v oblasti manželského a rodinného poradenství 

Úřad práce v Liberci – spolupráce v oblasti slaďování rodinného a pracovního života, poradenství 

v oblasti rekvalifikace a hledání zaměstnání 

Pedagogicko-psychologická poradna Frýdlant – řešení šikany u dětí, poruchy chování 

Středisko výchovné péče Čáp Liberec - preventivní programy a preventivně-výchovná péče o děti a 

mladistvé 

Rodinná a mateřská centra v Libereckém kraji 

 

 Senior klub ESKA 

Senior klub Eska se pravidelně schází v hlavní 

společenské místnosti dvakrát týdně, a to v pondělí 

odpoledne a ve čtvrtek dopoledne. 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 proběhly 

oblíbené tvořivé dílny (jarní, podzimní a adventní 

vyrábění).  

Aktivity klubu se snažíme propojovat s aktivitami 

rodinného centra, takže se stává, že programy 

navštěvují prarodiče, rodiče i vnoučata. Rok 2016 

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. Poskytujeme jim možnost se sociálně rozvíjet a zapojit do místní 

komunity. Některé seniorky pomáhají v rodinném s hlídáním dětí. 

 

 Sport klub 

Sport klub se schází pravidelně jednou týdně od podzimu do jara, vždy v pondělí od 18 hod. Je 

určen pro ty, kteří chtějí využít prostor ke sportovním aktivitám. Sport klub navštěvují muži i 

ženy různého věku, většinu času hrají ping pong či kulečník. Vedoucí Sport klubu spolu 



s ostatními dobrovolníky, kteří jsou v centru zapojeni, pořádají každoroční novoroční, nebo 

vánoční  turnaj v ping pongu.  

V roce 2016 nás finančně podpořili: 

 Město Hejnice  

 Liberecký kraj – dotační program na podporu mateřských center v Libereckém kraji  

 MPSV – dotační program Rodina  

 Sbor Jednoty bratrské v Hejnicích  

 Nadace Euronisa  

 Nadace Racek  

Finanční zpráva za rok 2016 

Náklady (v Kč) 

Spotřebované nákupy vč. DHIM 98 412 

Spotřebované služby 19 534 

Osobní náklady 310 997 

Poskytnuté příspěvky jiným organizacím 50 

Náklady celkem 428 993 

 

Výnosy (v Kč) 

Tržby z vlastní činnosti 5 434 

Dary FO, organizací 125 399 

Provozní dotace 301 863 

Výnosy celkem 432 696 

 

Výsledek hospodaření celkem 3 703 

 

Přijaté provozní dotace (v Kč) 

MPSV – dotační program Rodina   172 422 

Liberecký kraj – podpora činnosti mateřských center 50 841 

Město Hejnice 48 000 

Nadace Euronisa 25 600 

Nadace Racek 5 000 

Celkem 301 863 

 

 

 



Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 
504/2002 Sb. ve znění pozdějších 
předpisů 

        VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY   

                      k 31.12.2016   
                          (v celých tis. Kč)   
  Centrum volného času 

Moštárna o.p.s.     

    

IČO 

  

 č. p. 602 

02479273 Hejnice 

  463 62 

  

Číslo řádku Název položky 
Číslo 
řádku 

 činnost 
hlavní 

činnost 
hospodářská 

celkem 

      1 2 3 

A. Náklady  (ř. 39) 1 429 0 429 

A.I. Spotřebované nákupy a nakupované služby celkem (ř. 3 až 8) 2 118 0 118 

A.I.1 
Spotřeba materiálu, energie a ostatních neskladovaných 
dodávek 

(501-3) 3 98 0 98 

A.I.2 Prodané zboží (504) 4 0 0 0 

A.I.3 Opravy a udržování (511) 5 0 0 0 

A.I.4 Náklady na cestovné (512) 6 5 0 5 

A.I.5 Náklady na reprezentaci (513) 7 0 0 0 

A.I.6 Ostatní služby (518) 8 15 0 15 

A.II. 
Změna stavu zásob vlastní činnosti a aktivace materiálu, zboží, 
vnitrorganizačních služeb a dlouhodobého majetku (ř. 10 - 12) 

9 0 0 0 

A.II.7 Změna stavu zásob vlastní činnosti (56x) 10 0 0 0 

A.II.8 Aktivace materiálu, zboží a vnitrorganizačních sl. (57x) 11 0 0 0 

A.II.9 Aktivace dlouhodobého majetku (57x) 12 0 0 0 

A.III. Osobní náklady celkem  (ř. 14 až 18) 13 311 0 311 

A.III.10 Mzdové náklady (521) 14 278 0 278 

A.III.11 Zákonné sociální pojištění (524) 15 32 0 32 

A.III.12 Ostatní sociální pojištění (525) 16 0 0 0 

A.III.13 Zákonné sociální náklady (527) 17 1 0 1 

A.III.14 Ostatní sociální náklady (528) 18 0 0 0 

A.IV. Daně a poplatky celkem  (ř. 20) 19 0 0 0 

A.IV.15 Daně a poplatky (53x) 20 0 0 0 

A.V. Ostatní náklady celkem  (ř. 22 až 28) 21 0 0 0 

A.V.16 
Smluvní pokuty, úroky z prodlení a ostatní pokuty a 
penále 

(541) 22 0 0 0 

A.V.17 Odpis nedobytné pohledávky (543) 23 0 0 0 

A.V.18 Nákladové úroky  (544) 24 0 0 0 

A.V.19 Kursové ztráty (545) 25 0 0 0 

A.V.20 Dary (546) 26 0 0 0 

A.V.21 Manka a škody (548) 27 0 0 0 

A.V.22 Jiné ostatní náklady (549) 28 0 0 0 

A.VI. 
Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek 
celkem (ř. 30 až 34) 

29 0 0 0 

A.VI.23 Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného m. (551) 30 0 0 0 

A.VI.24 Prodaný dlouhodobý majetek (552) 31 0 0 0 

A.VI.25 Prodané cenné papíry a podíly (553) 32 0 0 0 

A.VI.26 Prodaný materiál (554) 33 0 0 0 

A.VI.27 Tvorba rezerv a opravných položek  (556-9) 34 0 0 0 

A.VII. Poskytnuté příspěvky celkem (ř. 36) 35 0 0 0 

A.VII.28 
Poskytnuté členské příspěvky a příspěvky zúčtované 
mezi organizačními složkami 

(58x) 36 0 0 0 



A.VIII. Daň z příjmů celkem (ř. 48) 37 0 0 0 

A.VIII.29 Daň z příjmů (59x) 38 0 0 0 

  NÁKLADY CELKEM 39 429 0 429 

 

   

Číslo řádku Název položky 
Číslo 
řádku 

 činnost 
hlavní 

činnost 
hospodářská 

celkem 

      1 2 3 

B. Výnosy (ř. 67) 40 433 0 433 

B.I. Provozní dotace (ř. 42) 41 302 0 302 

B.I.1 Provozní dotace   (691) 42 302 0 302 

B.II. Přijaté příspěvky celkem  (ř. 44 až 46) 43 125 0 125 

B.II.2 Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami (681) 44 0 0 0 

B.II.3 Přijaté příspěvky (dary) (682) 45 125 0 125 

B.II.4 Přijaté členské příspěvky (684) 46 0 0 0 

B.III. Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem (ř. 48 až 50) 47 6 0 6 

B.III.1 Tržby za vlastní výrobky (601) 48 0 0 0 

B.III.2 Tržby z prodeje služeb (602) 49 6 0 6 

B.III.3 Tržby za prodané zboží (604) 50 0 0 0 

B.IV. Ostatní výnosy celkem (ř. 52 až 57) 51 0 0 0 

B.IV.5 Smluvní pokuty, úroky z prodlení a ostatní pokuty a penále 
 (641-
2) 

52 0 0 0 

B.IV.6 Platby za odepsané pohledávky (643) 53 0 0 0 

B.IV.7 Výnosové úroky (644) 54 0 0 0 

B.IV.8 Kursovné zisky (645) 55 0 0 0 

B.IV.9 Zúčtování fondů (648) 56 0 0 0 

B.IV.10 Jiné ostatní výnosy (649) 57 0 0 0 

B.V. 
Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opravných položek 
celkem (ř. 59 až 63) 

58 0 0 0 

B.V.11 
Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného 
majetku 

(652) 59 0 0 0 

B.V.12 Tržby z prodeje cenných papírů a podílů (653) 60 0 0 0 

B.V.13 Tržby z prodeje materiálu (654) 61 0 0 0 

B.V.14 Výnosy z krátkodobého finančního majetku (655) 62 0 0 0 

B.V.15 Výnosy z dlouhodobého finančního majetku (657) 63 0 0 0 

  VÝNOSY CELKEM 64 433 0 433 

C.  VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PŘED ZDANĚNÍM (ř. 39 - 64 + 38) 65 4 0 4 

A.VIII.29 Daň z příjmů (591) 66 0 0 0 

D.  VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PO ZDANĚNÍ (ř. 65 - 66) 67 4 0 4 

  Kontrolní číslo (ř. 1 - 67) 999 3 456 0 3 456 

  

 



Personální obsazení 

Ředitel: Vlastimil Zoreník 

Členové správní rady: Rostislav Dankanič, Ing. Věra Dankaničová, Helmut Michel 

Členové dozorčí rady: Ing. Zdena Zoreníková, Jitka Melicharová, Eva Svárovská 

 

Organizace v roce 2016 zaměstnávala 1 pracovníka na částečný pracovní úvazek a 3 pracovníkům byly 

vyplaceny odměny na základě dohod o provedení práce. Na činnosti centra se také podílela celá řada 

dobrovolníků.  

Odměny členům správní rady a dozorčí rady v roce 2016 nebyly vypláceny odměny. 

 

Naše poděkování a vděčnost patří všem organizacím a dárcům, kteří nás v roce 2016 finančně 

podpořili a také všem pracovníkům, dobrovolníkům i lektorům, kteří nám celý rok pomáhali a 

podíleli se tak spolu s námi na činnosti centra.  


