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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-
ních vztahů 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 spolehli-
vosti. Kluby Vješák a Vješáček jsou navštěvovány především dětmi a mládeží 
z města Dobruška, ve kterém spolek působí. Vzhledem ke spádovosti tohoto 
podorlického města však kluby navštěvují také děti a mládežníci z blízkého 
okolí (zejména města Opočna a přilehlých menších obcí) včetně dětí ze sociálně 
odlišných 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 2020 zasedali Bc. Ondřej Falta, Pavel Matouš a Pavel Horák. 
Členská schůze se v roce 2020 sešla dne 6. června a schválila výroční zprávu za 
rok 2019, účetní závěrku za rok 2019 a informovala členy o podrobnostech roz-
počtu na rok 2020.  
 Tato výroční zpráva byla schválena dne 6. června 2020 na členské 
schůzi společně se zprávou o hospodaření za rok 2019. 
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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 2020 zajišťoval tým čtyř vedoucích: Mgr. Václava 
Macha, Bc. Ondřeje Falty a Filipa Marka a docházejícího street workera Bc. Da-
niela Horáka. Na pravidelném chodu klubu se podílelo dalších deset dobrovol-
níků 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 – NEOBYČEJNE OBYČEJNÝ 
 

V roce 2020 jsme realizovali pro-
jekt s názvem Vješák – Neobyčejně 
obyčejný zaměřený na hodnoty pev-
ného přátelství, spolupráce, týmo-
vosti a tolerance ve vzájemných vzta-
zích mladé generace. Tento projekt 
byl podpořen Ministerstvem školství, 
mládeže a tělovýchovy a jeho hlavním 
výstupem bylo provozování volnoča-
sového klubu Vješák (2 dny v týdnu) a 
klubu Vješáček pro mladší školní mlá-
dež (1 den v týdnu). 

Mezi dílčí výstupy patřily další 
pravidelné aktivity – Outdoorový klub 
a Diskusní skupiny. Během roku bylo 
uspořádáno 32 jednorázových akcí za-
měřených různým směrem – sport, so-
ciální kompetence, prevence patolo-
gických jevů, mezigenerační spolu-
práce, 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 2020 nadále probíhala spolu-
práce s městem Dobruška, místním 
orgánem OSPOD a školskými zaříze-
ními. 

Mezi hlavní cíle celého projektu 
patřila podpora mladé generace 
v osobním růstu s ohledem na soci-
ální prostředí, ve kterém se pohybují, 
podpora odpovědnosti a vytrvalosti 
mladé generace a zabezpečení ná-
plně volného času dětí a mládeže. 

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 s rekon-
strukcemi stánku se zmrzlinou U sed-
mikrásky. 

Návaznost projektu je zajištěna 
fungováním klubu Vješák i Vješáček 
v roce 2021.  

V roce 2021 realizujeme projekt 
s názvem Vješák – RESTART. 
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VJEŠÁK – NEOBYČEJNĚ OBYČEJNÝ
 
Do projektu bylo zapojeno: 
 
150  dětí 
34  mládežníků 
15  dospělých 
3  vedoucích 
8 dobrovolníků 
 
= 210 účastníků 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Celkový počet návštěv klubu Vješák: 
= 458 návštěv 

 
Jedná se o statistický údaj vycháze-

jící z podpisových archů, na které se 
podepisují účastníci klubových aktivit 
v rámci pravidelné otevírací doby. Ná-
vštěvnost vyplývá z epidemiologické 
situace COVID-19.  
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ROK 2020   
 
Pravidelná otevírací doba klubu: 
úterý     16:00 – 18:00 
čtvrtek     16:00 – 18:00 
 
Pravidelné aktivity: 
středa (od září pátek)  
klub Vješáček    16:00 – 17:30 
pátek 
Diskusní skupiny    15:30 – 17:00 
Večer deskových her (1x měsíčně) 19:30 – 22:00 
sobota 
Outdoorový klub    dle příslušné akce 
 
 



 

 
- 6 - 

PRAVIDELNÉ AKTIVITY VJEŠÁKU V ROCE 2020 
 

OUTDOOROVÝ KLUB 
Outdoorový klub byl provozován třetím rokem a našel si své pravidelné 

příznivce. V průběhu roku se k ohledu na COVID-19 odehrály celkem 3 výpravy  
zaměřené vždy na klíčové dovednosti a znalosti nutné pro bezrizikový pobyt 
v přírodním prostředí. Účastníci se učili bezpečně nakládat s ohněm, seznámili 
se se zásadami jeho rozdělávání v přírodě i s možnými nebezpečími jeho pou-
žití, vyzkoušeli si filtraci vody, přípravu pokrmu v kotlíku, slaňování, přespávání 
pod širým nebem a orientaci v terénu pomocí mapy i jiných způsobů. Během 
svých cest prošli nejen okolí města Dobrušky, ale také vzdálenější kouty Orlic-
kých hor a podhůří. Mezi pravidelnými účastníky byli především děti a mládež 
ve věku 13-20 let. Důraz byl kladen na spolupráci jednotlivých účastníků. 
Všechny akce probíhali v duchu motta pro celý rok „Neobyčejně obyčejný“, 
které bylo podpořeno nutností spolupracovat při obtížně řešitelných situacích-
simulace přepravy raněného, či slaňování. Některé z výprav byly propojeny 
s poznáváním historie regionu, a tak se účastníci dostali například do bunkrů 
na Náchodsku patřících do československého pohraničního pevnostního sys-
tému. 
 

VEČER DESKOVÝCH HER 
Byl oblíbenou aktivitou dostupnou pro nejširší cílovou skupinu, účastnit 

se mohl v podstatě kdokoli, ať z řad dětí a mládeže, dospělých nebo generace 
starší. Odehrával se většinou poslední pátek v měsíci s výjimkou letních prázd-
nin a posledního čtvrtletí roku. 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 figurkové hry, např.: Flames of War, Wings of Glory, 
Star Wars: Imperial Assault, X-Com, apod. Pro mladší věkovou kategorii a pří-
ležitostné hráče je v klubu k dispozici více než 35 různých herních titulů s roz-
manitou herní mechanikou. V tomto směru bylo spolupracováno rovněž 
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s rychnovskou organizací OD5K10 z.s., jejíž vedoucí i účastníci na tuto aktivitu 
pravidelně dojížděli. 

 
DISKUSNÍ SKUPINY 

Probíhaly každý pátek (15:30-17:00) a zaměřovaly se především na organi-
zovanou mládež podílející se aktivně na tvorbě a vedení programů v rámci ak-
tivit volnočasového klubu Vješák. Tento čas byl pro ně příležitostí sdílet své 
každodenní starosti, bavit se o směřování klubu, hodnotit proběhlé akce a na-
stavovat nové směřování pro budoucí aktivity. Společně s vedoucími prochá-
zeli nejrůznější témata hýbající mladou generací, jako jsou sociální sítě a jejich 
vliv na společenský život, identita a image, problematika látkových i nelátko-
vých závislostí, domácí povinnosti a jejich význam, finanční gramotnost, odpo-
vědnost za své rozhodování a jednání, integrace do veřejného dění apod. Pozi-
tivním dopadem této aktivity bylo mimo jiné vnitřní budování a souhra týmu 
mladých dobrovolníků podílejících se na projektových aktivitách. 
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JEDNORÁZOVÉ AKTIVITY VJEŠÁKU V ROCE 2020 
 
WORK IN PROGRESS 
Byly akcemi zaměřenými na podporu pracovitosti a dobrovolnictví mladé 

generace vedoucí ke vzájemné výpomoci. Účastníci při nich pracovali na pře-
dem známých úkonech bez nároku na mzdu či odměnu. Aktivity napomáhaly 
k aktivizaci osobní odpovědnosti na spoluvytváření veřejného prostranství i na 
jeho údržbě. V účastnících byl podporován zdravý altruismus nezaměřený 
pouze na sebe samého. 26. června 2020 se skupina dobrovolníků společně 
s dobrovolníky z NZDM 5KA vydala upravit terén pro venkovní posezení nově 
vznikajícího stánku se zmrzlinou. Dobrovolníci srovnávaly terén, vozili štěrk a 
kamennou drť, na kterou mohly být posazeny v židle a stoly, které slouží zákaz-
níkům jako poklidné místo na vychutnání zmrzliny. Lopaty a náčiní byly vypůj-
čeny od jednotlivců a od samotného NZDM. Další akcí původně naplánovanou 
byl výjezd do partnerské města Pilawa Górná, ale tento plán se díky nemoci 
COVID nenaplnil, stejně jako třetí akce, která byla zrušena.  

 
VJEŠÁKOVSKÁ LIGA 
Liga byla novou aktivitou zařazenou na základě zájmu mladé generace na-

vštěvující klub Vješák a hrající virtuální sportovní hry FIFA a NHL. Liga dostala 
jasná pravidla spočívající v jedné hře jednoho hráče v rámci jednoho dne ote-
vírací doby, a vedla tak k jasnému omezení využívání X-boxu. Hráči se museli 
na hře společně domluvit, stanovit si termín, schválit výběr soutěže (česká ex-
traliga, NHL, apod.), následně zápas odehrát a výsledek zapsat do výsledkové 
listiny. Zápasy probíhaly od ledna 2020 do března 2020 a v říjnu. Aktivita pod-
pořila odpovědnost jednotlivých účastníků, smysl pro fair-play a vzájemnou ko-
munikaci. 

 
VJEŠÁK PŘED ŠKOLOU 
Aktivita sloužila k přímé propagaci klubu, jeho aktivit a projektu na rok 

2020. Při této akci jsme v rámci dvou po sobě jdoucích dnů přemístili klubové 
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, celkově se tedy této části akce účastnilo 
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okolo 690 žáků a 30 pedagogů). V průběhu jedné vyučovací hodiny byla daná 
třída seznámena s fungováním volnočasového klubu Vješák, zahrála si hru za-
měřenou na stmelení třídního kolektivu a následně mohla vyzkoušet a využít 
nabízené aktivity – stolní fotbálek, Le Passe Trappe, lukostřeleckou střelnici, X-
box taneční hru Just Dance, atd. Každý účastník byl navíc drobně odměněn gu-
movým náramkem s logem klubu. V letošním roce jsme také po delší odmlce 
navštívili dobrušské gymnázium přímo v hodinách s podobným konceptem – 
žáci nižšího gymnázia (6. – 9. třída) byli seznámeni s fungováním a provozem 
klubu Vješák. 

 
LETNÍ POBYTOVÝ TÁBOR PRO MLÁDEŽ 
Čtyřdenní putovní tábor (4. – 8. července 2020) byl určen pro žáky II. 

stupně základní škol. Tématem byl Karel Raichel – člověk, který zažil koncen-
trační tábor, nepohodu a odhodlání nevzdat se při boji o život. Tábor vycházel 
z akcí Outdoorového klubu, kde účastníci putovali spolu s třemi vedoucími po 
Orlických horách od Trojmezí do samotné Dobrušky a ušli 40 km. Účastníci spali 
v přírodě a putovali na záchytné body, kde doplňovali potřebné zdroje (vodu, 
jídlo). Důraz byl kladen zejména na týmovou spolupráci, narušení vlastní kom-
fortní zóny, osvojení si dovedností zaměřených na pobyt v přírodě, apod. Tá-
bora se účastnilo 12 dětí a to pouze z řad kluků.  

 
TEACHERS WITHIN 
V roce 2020 jsme se rozhodli aktivitu Teachers within transformovat a 

lépe zacílit na práci s vrstevnickou skupinou jedné školní třídy a jejího třídního 
učitele. V průběhu roku se podařilo pracovat se školními kolektivy a jejich pe-
dagogy. Součástí programu, který trval 2 vyučovací jednotky (2x45 min), bylo 
seznámení se s působením volnočasového klubu Vješák na Dobrušsku, stmelo-
vací a socializační hra a následný „volný“ čas v klubu. Zúčastnění pedagogové 
hodnotili aktivitu pozitivně, byli do jednotlivých částí aktivně zapojeni a mohli 
tím pozorovat školní kolektiv z jiného úhlu pohledu. Programů se zúčastnila 
škola ZŠ Dobruška, Pulická; která využila možnosti představit Vješák dětem 
v návaznosti na Vješák před školou.  
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JUST FOR GIRLS 
Just for Girls je klubovou aktivitou, která byla v roce 2020 realizována pře-

devším online formou a dále malými skupinami dívek. Těchto akcí bylo uspo-
řádáno v průběhu celého roku 10. Jednotlivá setkání se zaměřovala na spo-
lečné sdílení potíží, které dívky v průběhu dospívání prožívají, akcentovala se 
témata života na sociálních sítích, zdravého životního stylu, nepřijetí sama 
sebe, apod. Dívky se také věnovaly praktickým dovednostem (pečení a vaření) 
a společnému volnému času (výlety a společnému letnímu přespávání). 
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HARMONOGRAM JEDNORÁZOVÝCH AKTIVIT 
TERMÍN NÁZEV 

LEDEN 
14. 1. Start Vješákovské ligy 

16. 1. Just for Girls 

31. 1. Oslava 10. výročí a Deskové hry 

ÚNOR 
13. 2. Turnaj admirála flotily 

14.  – 15. 2. Konference Comeniana 

28. 2. Večer deskových her 

1. – 29. 2 Just for Girls – online  

BŘEZEN 
3. 3. Život offline 

3. – 10. 3. Digitální detox 

5. 3. Vješák s hostem 

27. 3. Večer deskových her – online  

1. – 31. 3. Just for Girls – online  

DUBEN 
1. – 30. 4. Andiho dílna 

1. – 30. 4. Just for Girls – online  

KVĚTEN 
13. 5. Outdoor klub 

1. – 31. 5. Just for Girls – online  

ČERVEN 
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9. – 16. 6. QR king master 

13. 6. Outdoor klub 

26. 6. Work in progress I. 

18. 6. Párty na konec školního roku 

1. – 30. 6. Just for Girls – online  

ČERVENEC 
4. – 8. 7. Letní putovní tábor 

1. – 31. 7. Just for Girls – online  

SRPEN 
11. 8. Kopaná 

18. 8. Volejbalové odpoledne 

27. 8. Run for Fun 

1. – 31. 7. Just for Girls – online  

ZÁŘÍ 
3. 9. Vješák před školou 

17. 9. Teachers within 

19. 9. Ooutdoor klub 

22. 9. Teachers within 

22. 9. Volejbalové odpoledne 

1. – 30. 9. Just for Girls – online  

ŘÍJEN 
6. 10. Start podzimní V-ligy 

8. 10. Run for Fun 

1. – 31. 10. Just for Girls – online  
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LISTOPAD 
1. – 30. 11. Just for Girls – online  

PROSINEC 
15. 12. Vješák Workshop 

17. 12. Vješák workshop 

1. – 31. 12. Just for Girls – online  

Celkový počet akcí: 62 Z toho jednorázových: 32 
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KONCERT K OSLAVĚ 10. NAROZENIN 
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TURNAJ ADMIRÁLA FLOTILY 

ZDOBENÍ PERNÍČKŮ 
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PUTOVNÍ TÁBOR 
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OUTDOOR KLUB 



Výroční zpráva 2020 

 
- 18 - 

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 (sportovních 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.) za-
měřená vždy na rozvoj některé z kompetencí dětí – motorika, sociální doved-
nosti, komunikační schopnosti, spolupráce, chápání hranic a pravidel v životě 
a společnosti, životní styl i prevenci patologických jevů (především kouření).  

V následujícím čase mohli účastníci využít nabídku aktivit téměř totožnou 
s klubem Vješák (přizpůsobenou jejich věku). V případě příznivých podmínek 
vyrážel klub na hřiště hrát venkovní hry jako kubb, mölkky, fotbal apod. V prů-
běhu roku 2020 bylo dětem nabízeno také doučování z matematiky a českého 
jazyka, které dvě dívky ze sociálně znevýhodněného prostředí využily. Děti na 
klub registrují rodiče, je bezplatný a dobrovolný, vzhledem k zachování volno-
časového charakteru není vyžadována pravidelná docházka, vše je závislé na 
domluvě s rodiči dětí. 
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PARTNERSTVÍ 
 
 V průběhu roku jsme nadále pokračovali v rozvoji partnerství s měs-
tem s rychnovským spolkem OD5K10, což se dařilo zejména pomocí akce Work 
in Progress, při které dobrovolníci společně spolupracovali na úpravě terénu 
v nově vznikajícím stánku se zmrzlinou. Důležitým partnerem projektu byl rov-
něž Sbor Jednoty bratrské v Dobrušce, kterému naši vedoucí a dobrovolníci vy-
pomáhali v rodinném centru Sedmikráska, zaměřeném děti v předškolním 
věku a věku mateřské školy. Pravidelně jsme udržovali kontakty s NZDM 5ka, 
který provozuje spolek OD5K10, z.s. v Rychnově nad Kněžnou. Vedoucí i účast-
níci z tohoto klubu navštěvovali Večery deskových her. Prohlubovali jsme spo-
lupráci s místním Odborem sociálně-právní ochrany dětí v podobě vzájemných 
konzultací městské politiky zaměřené na děti a mládež, zejména skrze naši 
účast na komunitním plánování a zařazení naší činnosti do Místního plánu pro-
tidrogové politiky města Dobrušky. Na podzim jsme se účastnili projektu MAS 
Pohoda venkova v rámci lokálního síťování sociálních služeb pro ORP Dobruš-
sko. Spolupráce s místními školskými zařízeními probíhala především v podobě 
aktivit Teachers within a Vješák před školou. Školská zařízení v tomto případě 
využívala námi nabízený program pro podporu dobrých vztahů ve třídě či mo-
nitoringu klimatu školy. Ve spolupráci s OD5K10 byla v Dobrušce prosazena do 
provozu služba nespecifického streetworku, který zajišťuje pracovník OD5K10. 
Pracovník neboli streetworker pravidelně klub navštěvuje. Služba jako taková 
je nabízena od 1. ledna roku 2020. 
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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.  
 
 
CENTRUM PRO VŠECHNY GENERACE Z.S. 
 

NÁKLADY VÝNOSY 
 
- spotřeba materálu. 
- ostatní služby 
(nájemné, apod.) 
- mzdové náklady 
- Dlouhodobý majetek 
- ostatní náklady 

 
28.914,35 Kč 
98.269,00 Kč 

 
123.000 Kč 

18.378 Kč 
450 Kč 

 

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

 
23.750 Kč 

 
45.600 Kč 

3.600 Kč 
303,11 Kč 

 
50.000 Kč 
35.000 Kč 

141.616 Kč 

269.038,35 Kč 299.969,11 Kč 

Celková bilance: 30.930,76 Kč 
 

FINANČNÍ ROZVAHA K 31. 12. 2020  
AKTIVA: 48.201,30 Kč PASIVA: 17.270,54 Kč 

Celková bilance: 30.930,76 Kč 
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VJEŠÁK  
 Tabulka celkové bilance samotného žádaného projektu na MŠMT, 
Město Dobruška a KHK Vješák – Neobyčejně obyčejný za rok 2020.  

  

NÁKLADY VÝNOSY 
 
- spotřeba materálu. 
- ostatní služby 
(nájemné, apod.) 
- mzdové náklady 
- Dlouhodobý majetek 
- ostatní náklady 

 
27.829,13 Kč 
90.721,00 Kč 

 
123.000 Kč 

18.378 Kč 
100 Kč 

 

 
+ tržby z prodeje služeb 
(tábor) 
 
+ město Dobruška 
+ KHK 
+ MŠMT 

 
23.750 Kč 

 
 

50.000 Kč 
35.000 Kč 

141.616 Kč 

260.028,13 Kč 250.366,00 Kč 

Celková bilance: -9.662,13 Kč 
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KONTAKT
Bc. Ondřej Falta 
tel.: 737 443 917 
e-mail: falta.ondrej@icloud.com 
 
Pavel Matouš  
tel.: 608 894 470 
 

Filip Marek  
tel: 777 822 473 
 
 
Bc. Daniel Horák 
e-mail: daniel-horak@email.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. 



 

 
 

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA SPOLKU  

  
 

 
 
 

V roce 2020 se členská schůze sešla dne 6. června 2020. 
 

Kompletní závěrečná zpráva projektu Vješák – Neobyčejně obyčejný je k na-
hlédnutí v kanceláři klubu (nám. F. L. Věka 24, 518 01 Dobruška). 

 
Podrobná účetní závěrka spolku za rok 2020 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 2020: 22
• usnášeníschopnost: 3/3 (22)

2.

• STATUTÁRNÍ ORGÁN
•do 6. června 2020
•výbor spolku: Pavel Horák, Mgr. Václav Mach, Bc. Roman Falta
•předseda: Mgr. Václav Mach
•od 6. června 2020
• výbor spolku: Pavel Horák, Bc. Ondřej Falta, Pavel Matouš
• předseda: Bc. Ondřej Falta



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Družstevní 994, 518 01 Dobruška 


