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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 do dubna roku 2018 zasedali Pavel Horák, Roman Falta a Iva Ho-
ráková, po členské schůzi se složení změnilo a členy výbory se stali Pavel Horák, 
Roman Falta a Václav Mach, který byl na schůzi výboru zvolen novým předse-
dou spolku. Členská schůze se v roce 2018 sešla dne 8. dubna a schválila vý-
roční zprávu za rok 2017 a hospodářský výsledek za rok 2017.  
 Tato výroční zpráva byla schválena dne 9. června 2019 na členské 
schůzi společně se zprávou o hospodaření za rok 2018. 
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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, anebo 
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 neorgani-
zovaná mládež může bez předchozí registrace scházet. Od ledna roku 2014 sídlí 
v prostorách Centra pro všechny generace které zaštiťuje Sbor Jednoty bratr-
ské v Dobrušce, na náměstí F. L. Věka, č.p. 24.  
 Činnost klubu v roce 2018 zajišťoval tým čtyř vedoucích: Mgr. Václava 
Macha, Mgr. Gabriely Machové, Bc. Romana Falty a Ondřeje Falty. Na pravi-
delném chodu klubu se podílelo dalších dvanáct dobrovolníků převážně z řad 
studentů ve věku 12 – 26 let. 
 

NEDĚLÁME ROZDÍLY – naše vize a směřování klubu  

 
 Mladá generace je v dnešní době vystavena množství vnějších tlaků, je 
zahlcena možnostmi a příležitostmi, ve kterých se nesnadno orientuje. Mno-
hým z nich chybí v tomto prostředí pevný bod, kterým je obvykle rodina či hlu-
boké přátelství.  
 Naší prací chceme takové vztahy přinášet, rozvíjet a podporovat. Mla-
dým lidem proto nabízíme klidné a přátelské prostředí, ve kterém jsou jako 
jednotlivci přijímáni bez jakýchkoli rozdílů – všichni mají stejná práva a musí 
dodržovat táž pravidla, na jejichž tvorbě se 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 podpoře. 
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VJEŠÁK - PROTI PROUDU 

 
V roce 2018 jsme realizovali pro-

jekt s názvem Vješák – Proti proudu 
zaměřený na bezpečnost ve virtuál-
ním prostředí a prevenci patologic-
kých jevů na sociálních sítích, jako je 
sexting, kbergrooming, apod. Tento 
projekt byl podpořen Ministerstvem 
školství, mládeže a tělovýchovy a jeho 
hlavním výstupem bylo provozování 
volnočasového klubu Vješák (3 dny 
v týdnu) a klubu Vješáček pro mladší 
školní mládež (1 den v týdnu). 

Mezi dílčí výstupy patřily další 
pravidelné aktivity – Outdoorový klub, 
Florbalový klub, Cvičení pro radost, 
Večery deskových her a Diskusní sku-
piny. Během roku bylo uspořádáno 33 
jednorázových akcí zaměřených růz-
ným směrem – sport, sociální kompe-
tence, prevence patologických jevů, 
mezigenerační spolupráce, apod.  

Cíle byly zaměřeny především na 
práci s neorganizovanými dětmi a 
mládeží a jejich blízkým okolím – ro-
dina, škola; a dále na propojení orga-
nizované a neorg. mládeže. Během 
roku 2018 nadále probíhala spolu-
práce s městem Dobruška, místním 
orgánem OSPOD a školskými zaříze-
ními. 

 
 

 

VJEŠÁK - PROTI PROUDU 

 
Mezi hlavní cíle celého projektu 

patřila mezigenerační spolupráce, in-
tegrace mladých s omezenými příleži-
tostmi, podpora zdravého životního 
stylu, podpora dobrovolnictví a parti-
cipace mládeže na veřejném dění.  

Jejich naplňování se odehrávalo 
během jednotlivých aktivit projektu, 
z nichž každá byla zaměřena specific-
kým směrem, resp. směry. 

Zajímavými akcemi podporují-
cími mezigenerační dialog byly aktivity 
nazvané Teachers within – preventivní 
programy pro třídní kolektivy a jejich 
vyučující.  

Účastníci byli vedeni k dobrovol-
nictví skrze aktivitu Work in Progress, 
při které bez úplaty pomáhali městu 
Dobruška, volnočasovému klubu sa-
motnému a při drobným stavebních 
úpravách ve spřáteleném klubu 5ka 
v Rychnově nad Kněžnou. 

Návaznost projektu je zajištěna 
fungováním klubu Vješák i Vješáček 
v roce 2019. Z pravidelných aktivit zů-
staly zachovány Večery deskových 
her, Outdoorový klub, Florbalový klub, 
Diskusní skupina, upraveny byly pro-
jekty Teachers within a Just for Girls. 

V roce 2019 realizujeme projekt 
s názvem Vješák – Stronger Together. 
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VJEŠÁK - PROTI PROUDU 

 
Do projektu bylo zapojeno: 
 
157 dětí 
37 mládežníků 
27 dospělých    
5 vedoucích 
12 dobrovolníků 
 
= 238 účastníků 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Celkový počet návštěv klubu Vješák: 
=  2 556 návštěv 

 
Jedná se o statistický údaj vycháze-

jící z podpisových archů, na které se 
podepisují účastníci klubových aktivit 
v rámci pravidelné otevírací doby. 

 

ROK 2018    

 
Pravidelná otevírací doba klubu: 
pondělí 16:00 – 18:00 
úterý 16:00 – 18:00 
čtvrtek 16:00 – 18:00 
 
Další pravidelné aktivity: 
středa 
klub Vješáček 16:00 – 17:30 
čtvrtek 
Cvičení pro radost 18:30 – 19:30 
pátek 
Diskusní skupiny 15:30 – 17:00 
Florbalový klub 19:30 – 21:00 
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AKTIVITY VJEŠÁKU V ROCE 2018 

 
Večer deskových her 
 Byl oblíbenou aktivitou dostupnou pro nejširší cílovou skupinu, účast-
nit se mohl v podstatě kdokoli, ať z řad dětí a mládeže, dospělých nebo gene-
race starší. Odehrával se většinou poslední pátek v měsíci s výjimkou letních 
prázdnin. Velmi pozitivní bylo zapojení celých rodin, které společně přicházely 
hrát nejrůznější deskové i karetní hry, trávily spolu čas a posilovaly tak rodinné 
vazby. Večery probíhaly v prostorách klubu Vješák od 19:00 do 24:00, účastníci 
mladší 15 let mohli v klubu zůstávat nejdéle do 22:00. Zájemcům o složitější 
deskové hry byly představovány nové kooperativní i kompetitivní deskové i fi-
gurkové hry, např.: Flames of War, Wings of Glory, Star Wars: Imperial Assault, 
Temné znamení, X-Com, apod. Pro mladší věkovou kategorii a příležitostné 
hráče je v klubu k dispozici více než 35 různých herních titulů s rozmanitou 
herní mechanikou. 
 
Dobrovolnické programy Work in Progress 
 Tyto aktivity byly zaměřené na podporu zájmu mladé generace o 
místo, kde žijí. Napomáhaly k aktivizaci osobní odpovědnosti na spoluvytváření 
veřejného prostranství i na jeho údržbě. V účastnících byl podporován zdravý 
altruismus nezaměřený pouze na sebe samého. 12. května se skupina dobro-
volníků vydala vypomáhat městu Dobruška na jimi připravené lokality, část po-
máhala s údržbou hřišť na místním koupališti a část se vydala zajistit zlepšení 
odtoku dešťové vody v rámci prohlubování jednoho z odtokových příkopů. Ve 
dnech 4. – 7. července byla uspořádána akce společně se členy Sboru Jednoty 
Bratské v Benešově, kteří přijeli do Dobrušky a vypomáhali společně s dobro-
volníky Vješáku při údržbových pracích v okolí klubových prostor. Další akcí 
byla výpomoc při drobných stavebních úpravách v Rychnově nad Kněžnou ve 
dnech 27. – 31. srpna. 22. – 24. listopadu vypomáhali dobrovolníci z řad účast-
níků klubu s výmalbou a následným úklidem klubových prostor. 
 
Vješák před školou 

Aktivita sloužila k přímé propagaci klubu, jeho aktivit a projektu na rok 
2018. Při této akci jsme v rámci dvou po sobě jdoucích dnů přemístili klubové  
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vybavení postupně před dvě dobrušské základní školy (ZŠ Dobruška, Pulická; 
ZŠ Františka Kupky) a připravili program zaměřený na práci vždy s jednou tří-
dou druhého stupně (během dopoledne se postupně vystřídaly všechny třídy 
druhého stupně výše uvedených ZŠ). V průběhu jedné vyučovací hodiny byla 
daná třída seznámena s fungováním volnočasového klubu Vješák, zahrála si 
hru zaměřenou na stmelení třídního kolektivu a následně mohla vyzkoušet a 
využít nabízené aktivity – stolní fotbálek, Le Passe Trappe, lukostřeleckou a 
airsoftovou střelnici, X-box taneční hru Just Dance, atd. Každý účastník byl navíc 
drobně odměněn gumovým náramkem s logem klubu. 
 
Teachers within 

V průběhu roku 2018 proběhla aktivita dvakrát (19. 4. a 11. 10.) a byla 
zaměřena na budování pozitivních vztahů žáků se svými vyučujícími. Ti přichá-
zeli do volnočasového klubu v jeho běžné otevírací době a účastnili se her spo-
lečně se svými žáky. Během toho mohli volně pozorovat jejich chování a pro-
jevy, což napomáhalo k diagnostice klimatu třídy. Při posledním hodnocení 
společně s pedagogickými pracovníky jsme došli k závěru, že bude dobré akti-
vitu více a lépe zacílit na potřeby jednotlivých tříd a jejich třídních učitelů. Proto 
bude v novém roce 2019 nabízena výhradně jako program určený pro jednu 
třídu a jejich třídního učitele (případně další vyučující) jako nástroj vnitřní pe-
dagogické diagnostiky klimatu třídy sloužící zejména k jeho zmapování. 
 
Letní pobytový tábor pro mládež 

Šestidenní pobytový tábor (23. – 28. 7.) byl určen pro žáky II. stupně zá-
kladních škol. Jeho tématem bylo: „Objevování Nového světa“. Účastníci šli ve 
stopách skutečné historické osobnosti, Davida Zeisbergera, rodáka ze Suchdola 
nad Odrou, který se již ve velmi mladém věku věnoval misijní činnosti mezi 
delawarskými indiány v Severní Americe. Skrze jeho autentické deníkové zá-
pisy prožívali účastníci nejrůznější nástrahy tehdejšího života, které jim byly 
přibližovány pomocí různých akčních her. Jednotlivci si zkusili vyrobit vlastní 
deník, naučili se základy první pomoci, uzlování, práce s nástroji pro opracování 
dřeva a mnoho dalšího. Důraz byl kladen zejména na týmovou spolupráci, na-
rušení vlastní komfortní zóny, osvojení si dovedností zaměřených na pobyt 
v přírodě, apod. Tábora se účastnilo 36 dětí. 
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HARMONOGRAM JEDNORÁZOVÝCH AKTIVIT  
 

TERMÍN NÁZEV AKCE 

LEDEN 

4. 1. První klub v novém roce 

11.1. Vješákovské narozeniny - 8 let 

18. 1. Život on-line – interaktivní diskusní program 

26. 1. Večer deskových her 

ÚNOR 

1. 2. Fotbálko-Fifa turnaj 

6. 2. Turnaj ve stolním tenise 

9. – 10. 2. Konference Comeniana 

26. 2. Foto workshop 

23. 2. Večer deskových her 

BŘEZEN 

19. 3. Život on-line II – interaktivní diskusní program 

19. - 23. 3. Digitální detox – týden offline 

23. 3. Večer deskových her 

29. 3. – 1. 4. Get Together – jaro (výjezd organizované  mládeže) 

DUBEN 

10. 4. Pizza  párty – kreativní dílna 

14. 4. Outdoor klub 

19. 4. Teachers within 

25. 4. Exkurze ze ZŠ Opočno 

27. 4. Večer deskových her 

KVĚTEN 

10. 5. Kubb a mölkky turnaj 

12. 5. Work in Progress 

19. - 20. 5. Outdoor klub 

ČERVEN 

1. 6. Večer deskových her 

14. 6. Baseballové odpoledne 

16. 6. Outdoor klub 

27. 6. Letos konečná – konec školního roku 

ČERVENEC 

4. - 7. 7. Work in Progress 
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HARMONOGRAM JEDNORÁZOVÝCH AKTIVIT  

14. - 22. 7. Tábor NARNIE 

23. - 28. 7. Tábor pro mládež od 12 let 

SRPEN 

27. - 31. 8. Work in Progress II 

ZÁŘÍ 

4. a 5. 9. Vješák před školou 

10. 9. První klub v novém školním roce 

15. 9. Outdoor klub 

25. 9. Baseballové odpoledne 

21. 9. Večer deskových her 

27. - 29. 9. Get Together – podzim (výjezd organizované  mládeže) 

ŘÍJEN 

1. 10. Výroba draků – kreativní dílna 

4. 10. Drakiáda 

16. 10. Teachers within 

20. 10. Outdoor klub 

26. 10. Večer deskových her 

LISTOPAD 

celý Kampaň Life´s Good 

5. 11. Virtual Masters 

22. - 24.11. Work in Progress III – malování klubu Vješák 

25. 11. Running with us 

30. 11. Večer deskových her 

PROSINEC 

6. 12. Výroba krmítek – kreativní dílna 

11. 12. Candy GrandPRIX 

18. 12. Co přinesl tento rok – diskuse 

Celkový počet akcí: 48 z toho 33 jednorázových 
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Večer deskových her 

Teachers within 
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Work in Progress 
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Outdoor klub 
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Letní tábor – Objevování Nového světa 
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VJEŠÁČEK – MLADŠÍ PARŤÁCI   

 
Klub určený pro děti ve věku 6-11 let (první stupeň ZŠ) byl otevřen každou 

středu (16:00-17:30) s výjimkou letních prázdnin. V červenci odjela většina 
účastníků Vješáčku na letní pobytový tábor NARNIE, který jsme spolupořádali 
se Sborem Jednoty bratrské v Dobrušce. Klub byl prostorem pro setkávání dětí, 
které nemají ve svém volném čase větší množství organizovaných aktivit (spor-
tovních či zájmových kroužků).  

Děti pocházely z různých sociálních i etnických prostředí (děti českého i 
romského původu) a byly vedeny ke spolupráci, vzájemné toleranci a úctě. Čas 
klubu byl rozdělen na dva bloky, prvním z nich byla organizovaná část (cca 30 
min.) zaměřená vždy na rozvoj některé z kompetencí dětí – motorika, sociální 
dovednosti, komunikační schopnosti, spolupráce, chápání hranic a pravidel 
v životě a společnosti, životní styl i prevence patologických jevů (zejména kou-
ření).  

Následující čas mohli účastníci využít nabídku aktivit téměř totožnou s klu-
bem Vješák (přizpůsobenou jejich věku). V případě příznivých podmínek vyrá-
žel klub na hřiště hrát venkovní hry jako kubb, mölkky, fotbal apod. 
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PARTNERSTVÍ   

 
 V průběhu roku jsme nadále pokračovali v rozvoji partnerství s měs-
tem Dobruška, což se dařilo zejména pomocí akcí Work in Progress, při kterých 
zaměstnanci města připravili práci, pracovní podmínky a náčiní, a my jsme se 
postarali o organizační část aktivity. Společně s účastníky jsme dobrovolnicky 
pracovali na údržbě hřišť na místním koupališti a prováděli údržbu jednoho 
z odvodňovacích příkopů. V duchu dobrovolnické práce proběhli návazné akti-
vity ve spolupráci se Sbory Jednoty bratrské v Benešově a Rychnově nad Kněž-
nou. Důležitým partnerem projektu byl rovněž Sbor Jednoty bratrské v Dob-
rušce, kterému naši vedoucí a dobrovolníci vypomáhali na letním pobytovém 
táboře s tématem NARNIE zaměřeném na mladší školní děti, podíleli se také na 
jeho přípravě.  
 Pravidelně jsme udržovali kontakty s NZDM 5ka, který provozuje spo-
lek OD5K10, z.s. v Rychnově nad Kněžnou. Vedoucí i účastníci z tohoto klubu 
pravidelně navštěvovali Večery deskových her a společně jsme uspořádali dvě 
Baseballová odpoledne. Prohlubovali jsme spolupráci s místním Odborem so-
ciálně-právní ochrany dětí v podobě vzájemných konzultací městské politiky 
zaměřené na děti a mládež zejména skrze naši účast na komunitním plánování. 
V říjnu jsme se účastnili projektu MPSV v rámci lokálního síťování sociálních 
služeb pro ORP Dobrušsko. Spolupráce s místními školskými zařízeními probí-
hala především v podobě aktivit Teachers within a Vješák před školou. Školská 
zařízení v tomto případě využívala námi nabízený program pro podporu dob-
rých vztahů ve třídě či monitoringu klimatu školy. 
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ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ  

 
 Nejen finanční záštitu nad projektem drží po celou dobu jeho existence 
Sbor Jednoty bratrské v Dobrušce. Projekty spolku byly nadále podpořeny ze 
zdrojů Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckého kraje, 
města Dobrušky a dalšími drobnějšími dárci. Za jejich důvěru a podporu děku-
jeme a vážíme si jí.  
 Podrobná účetní závěrka je k dispozici ve veřejném rejstříku. Vzniklý 
přebytek bude během roku 2019 použit na splátku překlenovacího úvěru 
z roku 2017 ve výši 10.000,- Kč. 
 

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

- pojistné 

 

 

80.164,85,- 
842,40,- 

150.500,30,- 
 

172.600,- 
 

560,02,- 
109,- 

5005,- 

 

 
+ tržby z prodeje 
služeb (tábor) 
+ úroky 
+ dary 
+ členské přísp. 
 
+ město Dobruška 
+ KHK 
+ MŠMT 

 
90.400,- 

 
0,13,- 

42.113,- 
5.400,- 

 
50.000,- 
38.000,- 

194.196,- 

409.781,57,- Kč 420.109,13,- Kč 

Celková bilance: 10.327,56,- Kč 
 
 

FINANČNÍ ROZVAHA K 31. 12. 2018  
 

AKTIVA: 32.264,86,- PASIVA: 21.937,30,- 

Celková bilance: 10.327,56,- Kč 
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KONTAKTY  

 
Mgr. Václav Mach (vedoucí klubu) Bc. Roman Falta 
tel.: 775 640 935   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! 

 
 

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=2ahUKEwi2vr2g9dXbAhWBZ1AKHeq8BHwQjRx6BAgBEAU&url=https://centrum-pro.webnode.cz/&psig=AOvVaw0g2m_tAEVRl8e4k1SHNZa0&ust=1529160581465690
https://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiU-uyT_a_jAhVOyKQKHZxVCq4QjRx6BAgBEAU&url=https://www.somipo.cz/NASI-PARTNERI-a5_0.htm&psig=AOvVaw0MzkU1mSQkmMTHh5yu3sWa&ust=1563041408817933


 

 
 

 

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA SPOLKU   

 

 
 

V roce 2018 se členská schůze sešla dne 8. dubna 2018. 
 

Kompletní závěrečná zpráva projektu Vješák – Proti proudu je k nahlédnutí 
v kanceláři klubu (nám. F. L. Věka 24, 518 01 Dobruška). 

 
Podrobná účetní závěrka spolku za rok 2018 je uveřejněna ve veřejném rej-

stříku. 
 

Digitální verze této výroční zprávy je zveřejněna na stránkách www.vjesak.cz. 
 

  

1.

• ČLENSKÁ SCHŮZE

• počet členů v roce 2018: 32

• usnášeníschopnost: 2/3 (21)

2.

• STATUTÁRNÍ ORGÁN

• do dubna 2018
•výbor spolku: Pavel Horák, Iva Horáková, Bc. Roman Falta

• předseda: Pavel Horák

• od dubna 2018
•výbor spolku: Pavel Horák, Mgr. Václav Mach, Bc. Roman Falta

•předseda: Mgr. Václav Mach



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Družstevní 994, 518 01 Dobruška 


