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CENTRUM PRO VŠECHNY GENERACE Z.S. 
CENTRUM PRO VŠECHNY GENERACE Z.S. 
 
 Zapsaný spolek Centrum pro všechny generace se věnuje prevenci so-
ciálně-patologických jevů v rodině a výchově, především v generaci dětí (6-12 
let) a mládeže (12 – 26 let). Skrze množství akcí přispívá k rozvoji mezigenerač-
ního dialogu a praktickému fungování rodin.  
 Stěžejní činností spolku je provozování volnočasového klubu Vješák, 
Vješáček a aktivit na ně navázaných (sportovní aktivity, dovednostní 
workshopy, socializační aktivity). Skrze jednotlivé akce naplňuje svoji vizi, tedy 
sbližovat jednotlivé generace, navazovat nové kontakty, posilovat rodinné i 
přátelské vazby a vést mladé lidi k odpovědnosti, samostatnosti a spolehlivosti. 
Kluby Vješák a Vješáček jsou navštěvovány především dětmi a mládeží z města 
Dobruška, ve kterém spolek působí. Vzhledem ke spádovosti tohoto podorlic-
kého města však kluby navštěvují také děti a mládežníci z blízkého okolí 
(zejména města Opočna a přilehlých menších obcí) včetně dětí ze sociálně od-
lišných prostředí. 
 V roce 2015 jsme se připojili k síti komunitních center Asociace Come-
niana, jejíž hodnoty a vize vycházející z myšlenek J. A. Komenského sdílíme.  
 
 Nejvyšším orgánem spolku je členská schůze, výkonným orgánem vý-
bor, v němž v roce 2017 zasedali Pavel Horák, Roman Falta a Iva Horáková. 
Členská schůze se v roce 2017 sešla dne 26. března a schválila výroční zprávu 
za rok 2016 a hospodářský výsledek za rok 2016.  
 Tato výroční zpráva byla schválena dne 8. dubna 2018 na členské 
schůzi společně se zprávou za hospodaření. 
 



 

3 

VJEŠÁK /VOLNOČASOVÝ KLUB PRO MLÁDEŽ/ 
VJEŠÁK / VOLNOČASOVÝ KLUB PRO MLÁDEŽ/ 
 
 Vješák je bezpečným prostorem, kde mohou mladí lidé trávit svůj volný 
čas. Je jen na návštěvníkovi, zda si se svými přáteli přijde jen popovídat, nebo 
využije širší nabídky aktivit, které klub v rámci pravidelné otevírací doby a jed-
norázových aktivit nabízí.  
 Svoji činnost Vješák zahájil v roce 2010 a navázal na provoz jiného za-
řízení – volnočasového klubu Střecha, který v Dobrušce podobnou službu po-
skytoval. Od této doby je jediným místem v Dobrušce, kde se místní mladí lidé 
mohou bez předchozí registrace scházet. Od ledna roku 2014 sídlí v prostorách 
Centra pro všechny generace zaštítěném Sborem Jednoty bratrské v Dobrušce, 
na náměstí F. L. Věka č.p.24.  
 Činnost klubu v roce 2017 zajišťoval tým pěti vedoucích: Mgr. Václava 
Macha, Mgr. Gabriely Machové, Bc. Romana Falty, Ondřeje Falty a Daniela Ho-
ráka. Na pravidelném chodu klubu se podílelo dalších osm dobrovolníků.  
 

NEDĚLÁME ROZDÍLY – naše vize a směřování klubu  
 
 Mladá generace je v dnešní době vystavena mnohým rozptýlením, je 
zahlcena možnostmi a příležitostmi, ve kterých se nesnadno orientuje bez pev-
ného bodu, kterým je pro mnohé rodina, či hluboké přátelství.  
 Mladým lidem nabízíme klidné a přátelské prostředí, ve kterém jsou 
jako jednotlivci přijímáni bez jakýchkoli rozdílů – všichni mají stejná práva, ale 
také povinnosti dodržovat táž pravidla, na jejichž tvorbě se účastníci aktivně 
podílejí.  
 Naší vizí je napomáhat mladým lidem vést kvalitní život, orientovat se 
v současném světě a nepodléhat líbivým a jednoduchým řešením. Přímým cí-
lem je jejich zapojení do „party“ vrstevníků, ve které se učí potřebným sociál-
ním dovednostem, empatii, toleranci a vzájemné vstřícnosti.  
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VJEŠÁK  SBLIŽUJE 
VJEŠÁK  SBLIŽUJE 
 

V roce 2017 jsme realizovali 
dotační program Ministerstva škol-
ství, mládeže a tělovýchovy pod ná-
zvem Vješák sbližuje, jehož hlavním 
výstupem projektu bylo provozo-
vání volnočasového klubu Vješák 3 
dny v týdnu pro děti a mládež ve 
věku 12 – 26 let, a provoz klubu 
Vješáček jednou týdně pro děti 6 – 
11 let.  

Dílčími výstupy byly pravidelné 
aktivity – airsoftový klub, večer 
deskových her, diskusní skupiny, 
Just for Girls, florbalový klub. Bě-
hem roku 2017 bylo realizováno 28 
jednorázových akcí zaměřených 
různým směrem – sport, ruční 
práce, sociální kompetence, pre-
vence patologických jevů. Hlavní i 
dílčí cíle byly zaměřeny především 
na práci s neorganizovanou mlá-
deží a jejím blízkým okolím – rodi-
nou a školami, a dále na propojení 
organizované a neorganizované 
mládeže. Během roku 2017 dále 
probíhala spolupráce s městem 
Dobruška, místním orgánem 
OSPOD, školami a dalšími.  
 

 
Kompletní závěrečná zpráva projektu je 

k nahlédnutí v klubu Vješák a na internetových 
stránkách klubu. 

 

 
 

Mezi cíle projektu patřilo přede-
vším podpoření mezigeneračního dia-
logu, sebeuvědomění, participace na 
veřejném prostoru, rozvoj potenciálu 
mladých a kvalitní náplň jejich života. 

Tyto priority byly realizovány skrze 
volnočasový klub Vješák, klub Vješá-
ček, cvičení pro radost, florbalový 
klub, diskusní skupiny, Just for Girls 
(workshopy pro dívky), večery desko-
vých her, airsoftový klub a řadu různo-
rodých jednorázových akcí. 

 

Do projektu bylo zapojeno: 
 
149 dětí 
55 mládežníků 
26 dospělých    
6 vedoucích 
10 dobrovolníků 
 
= 246 účastníků 
 

Návaznost projektu je zajištěna po-
kračujícím provozem volnočasového 
klubu Vješák a klubu Vješáček i v roce 
2018. Zachovány zůstávají pravidelné 
aktivity – florbalový klub, večery des-
kových her, cvičení pro radost, dis-
kusní skupina a nově je zařazen out-
doorový klub. V roce 2018 bude 
v rámci realizován projekt s názvem 
Vješák – Proti proudu. 
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VJEŠÁK  V ROCE 2017 
VJEŠÁK  V ROCE 2017 
 
Pravidelná otevírací doba klubu: 
pondělí 16:00 – 18:00 
úterý 16:00 – 18:00 
čtvrtek 16:00 – 18:00 
 
Další pravidelné aktivity: 
čtvrtek 
cvičení pro radost 18:30 – 19:30 
pátek 
diskusní skupiny 15:30 – 17:00 
florbal  19:30 – 21:00 
 

Každý čtvrtek od 19:00 – 20:00 
s výjimkou letních prázdnin probí-
halo cvičení pro radost, od září 
2017 pak v čase 18:30 – 19:30. 
K časovému přesunu došlo 
zejména z důvodu dostupnosti ak-
tivity pro mladší dívky. V realizaci 
byl kladen důraz na pohybovou ko-
ordinaci, zdravý životní styl, zá-
kladní taneční dovednosti a propo-
jení generací mladých dívek a do-
spělých žen. 

V pronajatých prostorech dob-
rušského Gymnázia se pravidelně 
každý pátek s výjimkou letních 
prázdnin odehrával florbalový 
klub, vždy od 19:30 do 21:00. Dů-
raz byl kladen na rozvoj týmové 
spolupráce, radosti ze sportu, prin-
cipu fair-play a propojení generace 
mladých chlapců s generací starší. 

Sociálně znevýhodněným účastní-
kům byly zdarma zapůjčovány flor-
balové pomůcky. Od října do pro-
since 2017 jsme z důvodů rekon-
strukce tělocvičny gymnázia museli 
tento klub přerušit. Ve stejném 
čase jsme však nabídli účastníkům 
možnost ping-pongu v prostorách 
klubu Vješák, čímž se aktivita plno-
hodnotně transformovala. 

V první polovině roku 2017 byly 
diskusní skupiny rozděleny na dva 
bloky, mladší a starší děti a mládež. 
Odehrávaly se v prostorách volno-
časového klubu každý pátek od 
15:30-17:00 (12-17let) a 17:00-
19:00 (18-26 let). Pro účastníky 
znamenaly bezpečný prostor pro 
sdílení vlastních životních zkuše-
ností, postojů i názorů. Skupinka 
pro starší často sloužila k vnitřnímu 
budování týmu dobrovolníků po-
máhajících ve volnočasovém klubu, 
probíhala zde reflexe akcí, pláno-
vání a společné diskuse nad směřo-
váním klubu. Ve druhé polovině 
roku 2017 byly obě skupiny z orga-
nizačních důvodů spojeny (mladší 
účastníci dorostli ty starší). 

Setkání dívek a žen z řad dobro-
volníků i vedoucích pod názvem 
Just for Girls proběhla dle plánu 
v únoru, dubnu a září. Celý rok 
2017 jsme se setkávali s nižším zá-
jmem o tento druh aktivity, vzhle-
dem k tomu a k přetlaku jiných za-
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řazených akcí byla dvě setkání zru-
šena. I z jednotlivých hodnocení vy-
plynulo, že bude potřeba do dalších 
let tuto aktivitu nějakým způsobem 
transformovat. Na uběhlých akcích 
se dívky věnovaly tématům života 
dívky v postmoderním světě, životu 
na internetu a na sociálních sítích (s 
důrazem na ochranu soukromí a 
nebezpečí kyberšikany) a zvládání 
stresových životních situací v životě 
dospívající dívky. 

Celkem devětkrát proběhl Ve-
čer deskových her, většinou pravi-
delně v naplánovaném termínu 
v posledním týdnu každého měsíce 
s výjimkou letních prázdnin. Klub 
nebyl limitován žádnou věkovou 
hranicí a sloužil jako platforma pro 
aktivní setkávání nejrůznějších ge-
nerací. Pozitivně se nám jevilo za-
pojení celých rodin, které tyto akti-
vity již pravidelně navštěvují něko-
likátým rokem. Večery probíhaly 
v klubu Vješák od 19:00 do 24:00, 
zájemcům byly představovány 
nové kooperativní i kompetitivní ti-
tuly, např.: Flames of War (bitvy II. 
světové války), Star Wars: Imperial 
Assault, Wings of Glory, Robinson 
Crusoe, Sid Mayer´s Civilization, El-
der Sign. Pro mladší věkovou kate-
gorii a rodiny je v klubu nabídka 
více než 30 různých titulů desko-
vých a karetních her. 

Vzhledem k tomu, že se poda-
řilo pro rok 2017 najít vhodné pro-
story pro pořádání airsoftových 
akcí, pokračoval ve své činnosti 
také airsoftový klub. V průběhu ce-
lého roku jsme získali stabilní 
účastnický tým, rozvíjeli jeho do-
vednosti a schopnost spolupráce i 
komunikace. Všímali jsme si, že 
bude potřebné posunout celý klub 
jiným směrem. Do dalšího roku 
jsme se po konzultaci s účastníky 
rozhodli klub posunout více k out-
doorovému pojetí – omezení 
airsoftové hry, a posílení důrazu na 
pobyt v přírodě. Tento směr jsme 
již částečně přinášeli v roce 2017, 
více jsme pracovali s mapou, orien-
tací v neznámém terénu, pohybem 
v otevřené přírodě a zásadami bez-
pečného chování v lesních poros-
tech. 

 
 
 



 

7 

JEDNORÁZOVÉ AKTIVITY 
VJEŠÁK  V ROCE 2017 
 
Jednorázové akce – dovedností workshopy     
 

V roce 2017 jsme uspořádali 3 jednorázové akce zaměřené na rozvoj 
základních kulinářských dovedností – Smoothie párty (výroba vlastního nápoje 
ze zeleniny či ovoce), ICE-párty (výroba ledových nápojů) a Oslaď si život (vý-
roba vaflí z vlastního těsta). Účastníky jsme vedli k samostatné činnosti a osvo-
jení bezpečnosti při práci s kuchyňskými spotřebiči. Dále jsme uspořádali 2 
akce zaměřené na rukodělné činnosti – Výroba draků a Vánoční vyrábění; a 5 
sportovně zaměřených aktivit – Turnaj v ping-pongu (2x), Baseballové odpo-
ledne, Kubb a mölkky a Turnaj v tanečních podložkách. 
 

Jednorázové akce – dobrovolnické pobyty (Work in Progress)   
 

V těchto aktivitách jsme podporovali zdravý altruismus mladé gene-
race, pracovitost a rozšíření vnímání silného JÁ o další osoby i prostory, ve kte-
rých mladí dobrovolníci pomáhali. 13. května 2017 pomáhali účastníci a ve-
doucí na městském koupališti v Dobrušce nově natírat lavičky a zábradlí, čímž 
aktivně vstoupili do veřejného dění svého města. Na začátku července vypo-
máhali potřebným a Sboru Jednoty bratrské v Sobotce a správě zámku 
Humprecht, zejména v terénních pracích. Na konci srpna užší skupina vedení 
klubu a dobrovolníků vyrazila pomoci při lehkých stavebních úpravách do Ho-
lešova. K budování týmu vedoucích a dobrovolníků Vješáku sloužila také pod-
zimní akce GT- Get Together, jejíž náplň se rovněž zabývala dobrovolnictvím.  
 

Jednorázové akce – propojení školního a veřejného prostoru, prevence 
 
Do seznamu akcí jsme v průběhu roku včlenili dvě nové aktivity ve-

doucí k podpoře pozitivních vztahů mezi pedagogy a jejich žáky na dobrušských 
základních školách. V dubnu a říjnu jsme vyučující ze dvou základních škol 
pozvali do volnočasového klubu, kde se následně odehrál program zaměřený 
na posílení vzájemných vztahů. Podobným směrem mířila také aktivita nazvaná 
Vješák před školou. V tomto případě jsme vyrazili s klubem, jeho vybavením a 
dobrovolníky před dobrušské základní školy. 
  



 

8 

 
  



 

9 

 
  



 

10 

 
  



 

11 

 
  



 

12 

HARMONOGRAM JEDNORÁZOVÝCH AKTIVIT 
VJEŠÁK  V ROCE 2017 
 

TERMÍN NÁZEV 

LEDEN 

7.-26. 1. Ledová plocha 

12. 1. Sedmé narozeniny 

24. 1. Jak se žije na vysoké? 

27. 1. Večer deskových her 

ÚNOR 

3. 2. Just for Girls 

14. 2. Turnaj v ping-pongu 

17. 2. Večer deskových her 

BŘEZEN 

10. 3. Smoothie párty 

16. 3. Wings of Glory 

31. 3.  Večer deskových her 

DUBEN 

7. 4. Just for Girls 

8. 4. Airsoft Op. Concrete 

13.-16.4. Radikalita 

20. 4. Teachers within 

28. 4. Večer deskových her 

KVĚTEN 

11. 5. Kubb a mölkky 

13. 5. Work in Progress No. 1 

25. 5. Mladí vs. dospělí 

26. 5.  Večer deskových her 

ČERVEN 

2. 6. Večer deskových her 

7. 6. Airsoft team 

16. 6. Vješák na DobruškaFESTU 

22. 6. Baseballové odpoledne 

27. 6. Párty na konec školního roku 
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ČERVENEC 
30.6.-4.7. Work in Progress No. 2 
5.-8.7. Pobyt ve Vješáku 
24. 7.-1.8. Tábor Narnie 

SRPEN 
 26.- 30. 8. Work in Progress No 3. 

ZÁŘÍ 

7.-8.9. Vješák před školou 

15. 9. Večer deskových her 

16. 9. Airsoft Op. Underdog 

21. 9. Turnaj v ping-pongu 

22. 9. Just for Girls 

28.-30.9. Get Together 

ŘÍJEN 

2.-3.10. Výroba draků 

12. 10. Drakiáda 

12. 10. Mamma Help! 

19. 10. Turnaj v tanečních podložkách 

21. 10. Airsoft 

24. 10. Teachers Within 

27. 10. Večer deskových her 

LISTOPAD 

7. 11. Filmové odpoledne 

16. 11. Wings of Glory 

24. 11. Večer deskových her 

PROSINEC 

7. 12. Vánoční vyrábění 

14. 12. Oslaď si život 

19. 12.  Co přinesl tento rok 

Celkový počet akcí: 47 
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VJEŠÁČEK – VOLNÝ ČAS PRO MLADŠÍ 
VJEŠÁČEK – VOLNÝ ČAS PRO MLADŠÍ 
 

Klub určený pro děti ve věku 6 – 11 let (1. – 5. ročník ZŠ) se odehrával 
každou středu od 16:00 do 17:30 s výjimkou letních prázdnin, v jejichž čase 
byla většina účastníků na táboře Narnie, na kterém jsme spolupracovali se Sbo-
rem Jednoty bratrské v Dobrušce. Klub byl prostorem, kde se scházely děti růz-
ného sociálního postavení i etnického původu (děti českého, vietnamského i 
romského etnika) a byly vedeny ke vzájemnému respektu a spolupráci. Čas 
klubu byl rozdělen na dva bloky, prvním z nich byl organizovaný program (cca 
30 min.) zaměřený vždy určitým směrem – rozvoj motoriky, sociálních doved-
ností, komunikace, spolupráce, chápání hranic a pravidel v životě a ve společ-
nosti, životního stylu a patologických návyků (prevence kouření apod.). Násle-
dující čas bylo účastníkům k dispozici celé vybavení klubu – viz popis klubu 
Vješák výše. V případě příznivých podmínek vycházel klub často ven na hřiště, 
kde se věnoval pohybovým hrám, jako jsou Mölkky či Kubb, a jiným sportovním 
a motorickým dovednostem. 
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PARTNERSTVÍ 
PARTNERSTVÍ 
 

V rámci lokálních vazeb jsme se zaměřovali na posílení partnerství 
s městem Dobruška, což se podařilo skrze akci Work in Progress, zde zaměst-
nanci města připravili práci, pracovní podmínky a nástroje, my jsme zajistili or-
ganizační část „brigády“ a společně s jejími účastníky se aktivně zapojili do 
práce. Ve stejném duchu proběhli dvě návazné akce spolupořádané se sbory 
Jednoty bratrské v Sobotce a Holešově. Nadále pokračovalo partnerství se Sbo-
rem Jednoty bratrské v Dobrušce, kterému naši vedoucí a dobrovolníci vypo-
máhali na letním pobytovém táboře Narnie, podíleli se rovněž na jeho přípravě. 
Pravidelné kontakty byly udržovány s NZDM 5ka, který provozuje zapsaný spo-
lek OD5K10, z.s. v Rychnově nad Kněžnou. Vedoucí z tohoto nízkoprahového 
klubu navštěvovali pravidelně se svými klienty námi připravované Večery des-
kových her a společným dílem jsme se podíleli na přípravě a realizaci Baseball-
ového odpoledne (22.6.2017). S místním Odborem sociálně-právní ochrany 
dětí bylo spolupracováno při veřejném průzkumu týkajícím se spokojenosti 
obyvatel města Dobrušky se zdejší nabídkou sociálních služeb. Partnerství 
s místními školskými zařízeními proběhlo zejména v rámci jednorázových akcí 
s názvem Ledová plocha, Vješák před školou, Teachers within a další. 
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ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2017 
ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2017 
 
 
 Nejen finanční záštitu nad projektem drží po celou dobu jeho existence 
Sbor Jednoty bratrské v Dobrušce. Podpořen byl nadále ze zdrojů Ministerstva 
školství, mládeže a tělovýchovy, městem Dobruška, sborem Církve bratrské 
v Dobrušce (IXKO), společností INDIGO s.r.o., nadací Racek a dalšími drobněj-
šími dárci. Za jejich důvěru a podporu děkujeme a vážíme si jí.  
 
 

NÁKLADY VÝNOSY 
 
- spotřeba materiálu 
- ostatní služby 
(nájemné, apod.) 
- mzdové náklady 
- daně, poplatky, so-
ciální náklady 
- jiné ostatní náklady 

- pojistné 
- odpisy majetku 

 
113.975,- 

79.587,30,- 
 

107.180,- 
400,97,- 

 
1.018,- 
3.565,- 

10.878,- 

 
+ tržby z prodeje 
služeb (reklama) 
+ úroky 
+ dary 
+ členské přísp. 
+ dotace Racek 
+ město Dobruška 
+ MŠMT 

 
50.670,- 

 
5,08,- 

57.600,- 
4.000,- 

10.000,- 
40.000,- 

150.000,- 

316.604,27,- Kč 312.275.08,- Kč 

Celková bilance: - 4.329,19,- Kč 
 
 
FINANČNÍ ROZVAHA K 31. 12. 2017 
FINANČNÍ ROZVAHA K 31. 12. 2017 
 

AKTIVA: 20.909,30,- PASIVA: 25.238,49,- 

Celková bilance: - 4.329,19,- Kč 
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KONTAKTY 
KONTAKTY 
 
Mgr. Václav Mach (vedoucí klubu) Bc. Roman Falta 
tel.: 775 131 935   e-mail: roman@vjesak.cz 
e-mail: vasek@vjesak.cz 
 
Mgr. Gabriela Machová  Ester Horáková (klub Vješáček) 
e-mail: gabca@vjesak.cz  e-mail: esterhorakova@e-mail.cz 
 
 
 

ADRESA KLUBU 
Náměstí F. L. Věka 24 

518 01 Dobruška 
č. ú.: 2301303805/2010 
e-mail: klub@vjesak.cz 

 

DĚKUJEME VŠEM, KTEŘÍ NÁS PODPORUJÍ! 

 
 

IXKO 

MĚSTO  
DOBRUŠKA 

CENTRUM PRO S.R.O. 

https://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjG-YDR89XbAhXQKlAKHbwVB4oQjRx6BAgBEAU&url=http://www.vjesak.cz/&psig=AOvVaw1wxtGgDPNIXPNygVgf9L9c&ust=1529160154065179
https://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjgu-LI9NXbAhUKU1AKHXchCYYQjRx6BAgBEAU&url=https://www.nadaceracek.cz/&psig=AOvVaw26046QIqVEcDdhRVhiVn85&ust=1529160406597768
https://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi2vr2g9dXbAhWBZ1AKHeq8BHwQjRx6BAgBEAU&url=https://centrum-pro.webnode.cz/&psig=AOvVaw0g2m_tAEVRl8e4k1SHNZa0&ust=1529160581465690


 

 

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA SPOLKU 
ORGANIZAČNÍ STRUKTURA SPOLKU 
 
 
 

 
 

 
V roce 2017 se členská schůze sešla dne 26. března 2017. 

  

1.

• ČLENSKÁ SCHŮZE

• počet členů v roce 2017: 27

• usnášeníschopnost: 2/3 (18)

2.

• STATUTÁRNÍ ORGÁN
• výbor spolku: Pavel Horák, Iva Horáková, Bc. Roman Falta

• předseda: Pavel Horák



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CENTRUM PRO VŠECHNY GENERACE z.s. 
Družstevní 994, 518 01 Dobruška 

 


