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Úvod 
Výroční zpráva organizace VIGVAM, z.ú. shrnuje činnost v roce 2016.  Náš tým se snaží reagovat 
na podněty klientů, vyvíjí se a posouvá. Přestože organizace svou činnost provozuje pouhý rok, 
může být pyšná na to, co v tak krátkém čase dokázala. 

 
Vznik, poslání a cíle  
Nezisková organizace VIGVAM z.ú. vznikla jako partnerská organizace v návaznosti na transformaci 
neziskové volnočasové organizace Centrum Břežánek, která cílí na děti předškolního a mladšího 
školního věku.  

Primárním posláním VIGVAMU z.ú. je podpora komunity napříč věkovým spektrem se zvláštním 
důrazem na neproduktivní část života jedince - především na teenagery a seniory,  organizace 
pravidelných kroužků, kurzů, přednášek i jednorázových kulturních , sportovních či společenských 
akcí. 
V rámci zapojování seniorů do komunitního života a podpory aktivního stárnutí jsme na základě 
jednání  přebrali původní spolek aktivních  seniorů Senin z Dolních Břežan pod naši organizaci. 
Zajistíme tak seniorům  více služeb a volnočasových aktivit a  postaráme se o narůstající 
administrativní agendu spojenou s vedením původního spolku, který by na základě nového 
občanského zákoníku musel projít zásadními změnami.  

 

Činnost v roce 2016 
Klademe si za cíl nabídnout kvalitní a atraktivní aktivity. V říjnu 2016 jsme rozšířili náš tým o 
koordinátorku aktivit, která  vyhledává dalších vhodné možnosti zájmových činností a především 
zajišťuje komunikaci se seniory v klubu Senin. Dle požadavku objednává vstupenky na různá 
divadelní představení, kterých se senioři velmi rádi účastní. 

Díky Obci Dolní Břežany máme možnost využít recepci kulturního informačního centra, kde  vždy 
1x v týdnu působí naše koordinátorka. Senioři i další zájemci zde mohou získat ucelený přehled o 
aktuálně nabízených službách.  
 

Organizace VIGVAM, z.ú.se soustřeďuje na tři základní skupiny: 
• děti a mládež od 10ti let 
• dospělí  
• senioři  

 

Teen klub (děti a mládež od 10ti let) 
Vigvam  Teen klub  svou činnost směřuje převážně na jednorázové workshopy  pro starší děti, 
které budou realizovány  v prostorách kulturního informačního centra v Dolních Břežanech. 
Tématem akcí jsou převážně moderní technologie a netradiční sporty. Jako důležité vnímáme 
propojení klubu Teen a  Senin klubu, kde mohou senioři předávat dětem své zkušenosti . 
V následujícím roce uspořádáme oslavy dětského dne spolu s Centrem Břežánek a připravíme 
starším dětem neotřelý sportovní program na náměstí v Dolních Břežanech. Již nyní jednáme s 
partnery. Smyslem akce je prolnutí všech věkových kategorií při rodinné oslavě dne dětí. Tato akce 
bude podpořena obcí Dolní Břežany. 
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Do klub (dospělí) 
Mezi nabízené aktivity v tomto klubu patří především pohybové kurzy jako je jóga nebo pilates. 
Přestože je v Dolních Břežanech podobných aktivit celá řada, daří se nám naše kurzy obsadit. 
 Další aktivitou jsou workshopy pro dospělé, pro které  využíváme možnost pronájmu klubovny 
kulturního informačního centra v Dolních Břežanech.  
V budoucnu se chceme zaměřit na  jazykové kurzy. Již nyní jednáme s vytipovanou jazykovou 
školou. 
 
Senin klub ( senioři) 
Naším cílem je rozšířit členskou základnu klubu Senin a pomáhat seniorům se zapojovat do aktivit, 
které jim umožní smysluplné trávení volného času. Zároveň chceme mapovat otázky stárnutí v 
našem regionu a následně rozšiřovat portfolio námi nabízených služeb a aktivit pro tuto věkovou 
kategorii.  
 
Akce a kurzy 
 

Aktivity VIGVAM, z.ú. pro 

rok 2016 
   

 Teen klub Do klub Senin klub 

leden  PC kurzy ( 2x)  

únor  Kurz paličkování  

březen   PC kurzy ( 2x)  

  Burza oblečení  

  Joga- víkendové cvičení  

duben Yoyování- workshop PC kurzy ( 2x).  

  Joga- víkendové cvičení  

  
Body forming- víkendové 
cvičení 

 

  Homeopatie- přednáška  

květen  PC kurzy ( 2x)  

červen Yoyování- workshop   

září 
Pokémon- hra s 
pohybem- workshop 

  

říjen 
Pokémon- hra s 
pohybem- workshop 

Kurz šití  

 Yoyování- workshop Burza oblečení  

listopad Design PC her Kurz šití 
Babičky dětem . Workshop pro 
děti s vedením babiček 

prosinec   
Babičky dětem . Workshop pro 
děti s vedením babiček 

   Relaxační jóga pro seniory 

 
Vánoční koncert pro 
celou rodinu v KIC 

Vánoční koncert pro celou 
rodinu v KIC 

Vánoční koncert pro celou 
rodinu v KIC 

 
 
V pravidelném týdenním programu nabízíme uvedené kurzy pod vedením zkušených lektorů, které 
pečlivě vybíráme.  
Jóga, lektorka: Ilona Folberová 
Pilates, lektorka: Dercsényiová Lucie 
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Pravidelně zveřejňujeme plánované akce a informujeme o novinkách na facebooku, našich 
webových stránkách, webových stránkách obce a v místním zpravodaji Rozkvět. Letáky na 
jednotlivé akce umisťujeme např. v kulturním a informačním centru v Dolních Břežanech a na 
určených místech v okolních obcích.  
 

Projekty v roce 2016 
Svatováclavské slavnosti  
Na této akci pořádané obcí Dolní Břežany jsme představili našeho lektora workshopu yoyování, 
Tomáše Bubáka, který své dovednosti prezentoval u našeho stánku i na pódiu. 

 

 

 

Halloween 
Na této tradiční akci nabídli senioři z klubu Senin organizace VIGVAM  v prodejním stánku domácí 
pečivo a sladkosti, o které byl nevídaný zájem. 
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Babičky dětem 
Cyklus tvoření dekorací z korálků pro starší děti, kde lektorkami jsou seniorky z klubu Senin. Tato 
aktivita pomáhá propojovat a vzájemně obohacovat děti i seniory. Z realizace tohoto projektu 
máme velkou radost. 

 

 
Předvánoční jarmark  
Na této akci pořádanou ve spolupráci Centra Břežánek, MAS Dolnobřežansko a Obce Dolní Břežany 
v Regionálním a informačním centru v Dolních Břežanech jsme zajišťovali workshop pro starší děti. 
Děti měly možnost vyrobit a ozdobit si vánoční sáček na dárky. 
 

 

 

Mikulášská nadílka 
Seniorky z klubu Senin pro děti na akci Centra Břežánek připravily vystoupení čerta a Mikuláše. 
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Jarní setkání seniorů v roce 2017 
Naším cílem je podpora aktivního seniorského života, posilování vzájemných vztahů, rozšíření 
členské základny klubu Senin. Chceme  pomáhat seniorům s vyhledáváním nových aktivit. Jarní 
setkání seniorů nám dává příležitost neformálně se s místními seniory setkat a popovídat o jejich 
očekávání v rámci naší organizace.  Na akci budou k dispozici informační letáky organizace VIGVAM 
zaměřené na seniory a dále informace o dosavadní činnosti klubu Senin. 
Na akci vystoupí  kapela Malá česká muzika Jiřího Pospíšila, která  interpretuje folklór zejména z 
oblastí jižních Čech. Věříme, že seniory novým programem s lidovou hudbou  mile překvapíme a že 
se budou těšit na další setkání. 
Projekt byl v roce 2016 podpořen grantem a budeme ho realizovat v březnu 2017. 
 

 

 
 
 
Street festival v roce 2017 
Street festival v Dolních Břežanech bude  oslavou dětského dne pro děti starších  deseti let. Oslavu 
dětského dne propojíme s Centrem Břežánek, které nabídne program pro nižší věkovou skupinu. 
Projekt byl v roce 2016 podpořen grantem a budeme ho realizovat v květnu 2017. 
 

Dotační programy v roce 2016 
Vzhledem k tomu, že organizace byla založena v kalendářním roce 2016, možností vhodných 
grantů nebylo mnoho.  
Na podzim Obec Dolní Břežany vyhlásila pravidelný grant z Programu na podporu v oblasti kultury, 
sportu a volného času. Podali jsme žádosti na podporu dvou projektů a  oba byly podpořeny. Jedná 
se o tyto projekty: 

• Jarní setkání seniorů s realizací na jaře 2017. Pro seniory nejen z klubu Senin uspořádáme 
příjemné odpoledne s muzikou a občerstvením. 

• Street festival aneb dětský den VIGVAMu s realizací v květnu 2017. 
 

Rádi bychom propojovali aktivity s naší partnerskou organizací Centrum Břežánek, z.ú., která v září 
podala žádost o grant na projekt odborných seminářů a poraden. Projekt se bude zabývat 
 poradenstvím v oblasti rodiny, práva a financí a pokud bude podpořen, věříme, že i klienti 
organizace VIGVAM tyto služby uvítají. 
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Finanční zpráva 2016 
Vigvam, z.ú. byl založen k 1.1.2016. Rok 2016 byl tedy rokem startovacím a finančně testovacím. 
Rozjezd byl po nákladové stránce velmi střídmý a dokud nebude zajištěné stabilní financování, 
budeme v tomto trendu pokračovat.  

VIGVAM 

   
 

  

      

 2016     

  

CELKEM REŽIE SENIN klub DO klub TEEN klub Náklady  

       

KANCELÁŘSKÉ POTŘEBY   85      85        

SENIN   27 376      -      27 376       

WEB   10 339      10 339        

PRÁVNÍ SLUŽBY   9 753      9 753        

BANKOVNÍ POPLATKY   10      10        

LEKTOŘI / FAKTURY   2 850      -       2 850      

NÁJEMNÉ / KIC   12 179      12 179        

AKCE    6 863      1 863      5 000       

LEKTOŘI / MZDY   30 740      -       27 690      3 050     

ADMINISTRATIVA / MZDY   10 000      10 000        

ZÁKONNÉ SOC POJ   300      300        

náklady celkem   110 495      44 529      32 376      30 540      3 050     

       

Výnosy       

       

KURZY   81 779      -       81 779      

AKCE   31 473      11 013      6 950      6 370      7 140     

SENIN    6 100      -      6 100       

ÚROKY   4      4        

    -        

výnosy celkem   119 356      11 017      13 050      88 149      7 140     

hospodářský výsledek   8 861     -33 512     -19 326      57 609      4 090     
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Daňový subjekt: VIGVAM, z.ú. 

IČ / DIČ: 04678443 / CZ04678443 

Sídlo účetní jednotky: 5. Května 78, 25241 DOLNÍ BŘEŽAN 

Vybrané údaje z Rozvahy pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, v plném 

rozsahu ke dni 31.12.2016 

(v celých tisících Kč) 

 A K T I V A stav k prvnímu 

dni účetního 

období 

stav k poslednímu 

dni účetního 

období 

  1 2 

A. Dlouhodobý majetek celkem   

A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek   

A.I.1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje   

A.I.2. Software   

A.I.3. Ocenitelná práva   

A.I.4. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek   

A.I.5. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek   

A.I.6. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek   

A.I.7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek   

A.II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem   

A.II.1. Pozemky   

A.II.2. Umělecká díla, předměty a sbírky   

A.II.3. Stavby   

A.II.4. Hmotné movité věci a jejich soubory   

A.II.5. Pěstitelské celky trvalých porostů   

A.II.6. Dospělá zvířata a jejich skupiny   

A.II.7. Drobný dlouhodobý hmotný majetek   

A.II.8. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek   

A.II.9. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek   

A.II.10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek   

A.III. Dlouhodobý finanční majetek celkem   

A.III.1. Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba   

A.III.2. Podíly - podstatný vliv   

A.III.3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti   

A.III.4. Zápůjčky organizačním složkám   

A.III.5. Ostatní dlouhodobé zápůjčky   

A.III.6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek   

A.IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem   

A.IV.1. Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje   

A.IV.2. Oprávky k softwaru   

A.IV.3. Oprávky k ocenitelným právům   

A.IV.4. Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku   

A.IV.5. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku   

A.IV.6. Oprávky ke stavbám   

A.IV.7. Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných movitých věcí   

A.IV.8. Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů   
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A.IV.9. Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům   

A.IV.10. Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku   

A.IV.11. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku   

B. Krátkodobý majetek celkem  58 

B.I. Zásoby celkem   

 
 A K T I V A stav k prvnímu 

dni účetního 

období 

stav k poslednímu 

dni účetního 

období 

  1 2 

B.I.1. Materiál na skladě   

B.I.2. Materiál na cestě   

B.I.3. Nedokončená výroba   

B.I.4. Polotovary vlastní výroby   

B.I.5. Výrobky   

B.I.6. Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny   

B.I.7. Zboží na skladě a v prodejnách   

B.I.8. Zboží na cestě   

B.I.9. Poskytnuté zálohy na zásoby   

B.II. Pohledávky celkem   

B.II.1. Odběratelé   

B.II.2. Směnky k inkasu   

B.II.3. Pohledávky za eskontované cenné papíry   

B.II.4. Poskytnuté provozní zálohy   

B.II.5. Ostatní pohledávky   

B.II.6. Pohledávky za zaměstnanci   

B.II.7. Pohledávky za institucemi sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění   

B.II.8. Daň z příjmů   

B.II.9. Ostatní přímé daně   

B.II.10. Daň z přidané hodnoty   

B.II.11. Ostatní daně a poplatky   

B.II.12. Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem   

B.II.13. Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozpočtem orgánů územních samosprávných celků   

B.II.14. Pohledávky za společníky sdruženými ve společnosti   

B.II.15. Pohledávky z pevných termínovaných operací a opcí   

B.II.16. Pohledávky z vydaných dluhopisů   

B.II.17. Jiné pohledávky   

B.II.18. Dohadné účty aktivní   

B.II.19. Opravná položka k pohledávkám   

B.III. Krátkodobý finanční majetek celkem  58 

B.III.1. Peněžní prostředky v pokladně  5 

B.III.2. Ceniny   

B.III.3. Peněžní prostředky na účtech  53 

B.III.4. Majetkové cenné papíry k obchodování   

B.III.5. Dluhové cenné papíry k obchodování   

B.III.6. Ostatní cenné papíry   
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B.III.7. Peníze na cestě   

B.IV. Jiná aktiva celkem   

B.IV.1 Náklady příštích období   

B.IV.2. Příjmy příštích období   

 Aktiva celkem  58 

 
 P A S I V A stav k prvnímu 

dni účetního 

období 

stav k poslednímu 

dni účetního 

období 

  1 2 

A. Vlastní zdroje celkem  38 

A.I. Jmění celkem  29 

A.I.1. Vlastní jmění  4 

A.I.2. Fondy  25 

A.I.3. Oceňovací rozdíly z přecenění finančního majetku a závazků   

A.II. Výsledek hospodaření celkem  9 

A.II.1. Účet výsledku hospodaření  9 

A.II.2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení   

A.II.3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let   

B. Cizí zdroje celkem  20 

B.I. Rezervy celkem   

B.I.1. Rezervy   

B.II. Dlouhodobé závazky celkem   

B.II.1. Dlouhodobé úvěry   

B.II.2. Vydané dluhopisy   

B.II.3. Závazky z pronájmu   

B.II.4. Přijaté dlouhodobé zálohy   

B.II.5. Dlouhodobé směnky k úhradě   

B.II.6. Dohadné účty pasivní   

B.II.7. Ostatní dlouhodobé závazky   

B.III. Krátkodobé závazky celkem  16 

B.III.1. Dodavatelé  11 

B.III.2. Směnky k úhradě   

B.III.3. Přijaté zálohy   

B.III.4. Ostatní závazky   

B.III.5. Zaměstnanci  4 

B.III.6. Ostatní závazky vůči zaměstnancům   

B.III.7. Závazky k institucím sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění   

B.III.8. Daň z příjmů   

B.III.9. Ostatní přímé daně   

B.III.10. Daň z přidané hodnoty   

B.III.11. Ostatní daně a poplatky  1 

B.III.12. Závazky ze vztahu k státnímu rozpočtu   

B.III.13. Závazky ze vztahu k rozpočtu orgánů územních samosprávných celků   

B.III.14. Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů   

B.III.15. Závazky ke společníkům sdruženým ve společnosti   

B.III.16. Závazky z pevných termínovaných operací a opcí   
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B.III.17. Jiné závazky   

B.III.18. Krátkodobé úvěry   

B.III.19. Eskontní úvěry   

B.III.20. Vydané krátkodobé dluhopisy   

B.III.21. Vlastní dluhopisy   

B.III.22. Dohadné účty pasivní   

B.III.23. Ostatní krátkodobé finanční výpomoci   

B.IV. Jiná pasiva celkem  4 

B.IV.1. Výdaje příštích období   

B.IV.2. Výnosy příštích období  4 

 PASIVA CELKEM  58 

 
 

Daňový subjekt: VIGVAM, z.ú. 

IČ / DIČ: 04678443 / CZ04678443 

Sídlo účetní jednotky: 5. Května 78, 25241 DOLNÍ BŘEŽANY 

Vybrané údaje z Výkazu zisku a ztráty pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není 

podnikání, v plném rozsahu 

ke dni 31.12.2016 

(v celých tisících Kč) 

 Název položky činnost 

hlavní 

činnost 

hospodářská 

celkem 

  1 2 3 

A. Náklady    

A.I. Spotřebované nákupy a nakupované služby 69  69 

A.I.1. Spotřeba materiálu, energie a ostatních neskladovaných dodávek 27  27 

A.I.2. Prodané zboží    

A.I.3. Opravy a udržování    

A.I.4. Náklady na cestovné    

A.I.5. Náklady na reprezentaci    

A.I.6. Ostatní služby 42  42 

A.II. Změna stavu zásob vlastní činnosti a aktivace    

A.II.7. Změna stavu zásob vlastní činnosti    

A.II.8. Aktivace materiálu, zboží a vnitroorganizačních služeb    

A.II.9. Aktivace dlouhodobého majetku    

A.III. Osobní náklady 41  41 

A.III.10. Mzdové náklady 41  41 

A.III.11. Zákonné sociální pojištění    

A.III.12. Ostatní sociální pojištění    

A.III.13. Zákonné sociální náklady    

A.III.14 Ostatní sociální náklady    

A.IV. Daně a poplatky    

A.IV.15. Daně a poplatky    

A.V. Ostatní náklady    

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

A.V.17 Odpis nedobytné pohledávky    

A.V.18. Nákladové úroky    
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A.V.19. Kursové ztráty    

A.V.20. Dary    

A.V.21. Manka a škody    

A.V.22. Jiné ostatní náklady    

A.VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných položek    

A.VI.23. Odpisy dlouhodobého majetku    

A.VI.24. Prodaný dlouhodobý majetek    

A.VI.25. Prodané cenné papíry a podíly    

A.VI.26. Prodaný materiál    

A.VI.27. Tvorba a použití rezerv a opravných položek    

A.VII. Poskytnuté příspěvky    

A.VII.28 

. 

Poskytnuté členské příspěvky a příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami    

A.VIII. Daň z příjmů    

A.VIII.2 9 Daň z příjmů    

 Náklady celkem 110  110 

B. Výnosy    

 
 Název položky činnost 

hlavní 

činnost 

hospodářská 

celkem 

  1 2 3 

B.I. Provozní dotace    

B.I.1. Provozní dotace    

B.II. Přijaté příspěvky    

B.II.2. Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami    

B.II.3. Přijaté příspěvky (dary)    

B.II.4. Přijaté členské příspěvky    

B.III. Tržby za vlastní výkony a za zboží 119  119 

B.IV. Ostatní výnosy    

B.IV.5. Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále    

B.IV.6. Platby za odepsané pohledávky    

B.IV.7. Výnosové úroky    

B.IV.8. Kursové zisky    

B.IV.9. Zúčtování fondů    

B.IV.10. Jiné ostatní výnosy    

B.V. Tržby z prodeje majetku    

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

B.V.12. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů    

B.V.13. Tržby z prodeje materiálu    

B.V.14. Výnosy z krátkodobého finančního majetku    

B.V.15. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku    

 Výnosy celkem 119  119 

C. Výsledek hospodaření před zdaněním 9  9 

D. Výsledek hospodaření po zdanění 9  9 

 

Člen statutárního orgánu, jehož podpisový záznam byl připojen k účetní závěrce: Barbara Grossová 
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Výhled na rok 2017 
Prioritou je pro nás rozšíření služeb pro seniory a mládež.  Pro seniory chceme zajistit zajímavé 
přednášky a pokračovat v nabídce cvičení. Budeme usilovat o zapojování seniorů do společenského 
života v obci. U mládeže bychom se rádi zaměřili nejen na sportovní, ale i vzdělávací aktivity, 
například přípravu na přijímací zkoušky na gymnázia a střední školy. Budeme mapovat potřeby 
klientů a trendy zájmových činností, abychom mohli včas reagovat na aktuální poptávku občanů 
Dolních Břežan a okolí a zůstali pro ně platnými poskytovateli volnočasových aktivit napříč 
generacemi.  
Poděkování 
Organizace VIGVAM  děkuje koordinačnímu týmu za nadšení pro práci v neziskovém sektoru, 
lektorům za profesionální přístup a představitelům obce Dolní Břežany za podporu, která nám 
pomáhá být tím, kým jsme. 
 

 
Orgány organizace a zaměstnanci 
Monika Žáková- ředitelka 
Martina Vilhumová- člen správní rady 
Bc. Barbara Grossová- člen správní rady 
Jitka Langová- předseda správní rady 
Bc. Simona Peterková- revizor 
Mgr. Renáta Hanzlová- koordinátorka aktivit 
 

Základní údaje 
Název:    VIGVAM, z.ú. 
Sídlo:    5 května 78, 252 41 Dolní Břežany 
Právní forma:    Zapsaný ústav 
IČO:    04678443 
Statutární zástupce:     Monika Žáková, ředitelka 
Datum založení:    1.1.2016  
Spisová značka:    U 364 vedená u Městského soudu v Praze 
Telefon:     773 619 139 
E-mail:    vigvamdb@gmail.com 
www:    www.vigvam-db.cz 
bankovní spojení:         RaiffeisenBank, a.s. 
číslo účtu:     7673737033/5500  
 

Zpracování výroční zprávy: 
Text výroční zprávy: Monika Žáková 
Korektury: Mgr. Renáta Hanzlová 
Finanční zpráva: Bc. Barbara Grossová 
Grafická úprava: Martina Vilhumová 
 


