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Úvod 

Výroční zpráva organizace VIGVAM, z.ú. shrnuje činnost v roce 2018. Již třetím rokem 
nabízí organizace v Dolních Břežanech z velké míry aktivity a kurzy pro seniory, v roce 
2018 se podařilo přilákat hodně klientů i z řad dospělých. Výkonný tým má radost 
z toho, že se podařilo zaujmout právě seniory a pomáhat jim k aktivnímu trávení 
volného času. 

O organizaci 

Nezisková organizace VIGVAM, z.ú. vznikla jako partnerská organizace v návaznosti 
na organizaci Centrum Břežánek, z.ú., která se zaměřuje na děti od narození po děti 
mladšího školního věku. 

 
Organizace VIGVAM, z.ú. cílí na tři základní skupiny napříč věkovým centrem: děti a 
mládež od 10ti let, dospělé a seniory. Pro uvedené skupiny nabízí pravidelné kurzy i 
jednorázové akce. 

Činnost v roce 2018 

VIGVAM připravuje pro své klienty kvalitní a atraktivní aktivity. Díky obci Dolní Břežany 
má organizace možnost již od roku 2016 využívat recepci Regionálního informačního 
centra v Dolních Břežanech, kde vždy 1x v týdnu působí koordinátorka aktivit, která 
vyhledává vhodné možnosti zájmových činností a zajišťuje komunikaci se seniory. 
Senioři i další zájemci z řad dospělých a mládeže zde mohou získat ucelený přehled 
o aktuálně nabízených službách. V pravidelném týdenním programu, který kopíruje 
pololetí dle školního roku, tedy od září do ledna a od února do června, nabízí 
organizace kurzy pod vedením zkušených lektorů. 
 
S ohledem na poptávku ze strany klientů jsou aktivity nabízeny v prostorách Centra 

Břežánek, v Regionálním informačním centru a v sálu ZUŠ v Dolních Břežanech. 

Organizace do svého programu zařazuje i jednorázové akce či projekty financované 

převážně z různých dotačních titulů. 
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Přehled kurzů a počty klientů v roce 2018 

V 1. pololetí bylo otevřeno celkem 12 kurzů pro 104 klienty. 

Ve 2. pololetí bylo otevřeno celkem 12 kurzů pro 118 klientů 

 

Pravidelně jsou zveřejňovány plánované aktivity a novinky prostřednictvím 

Facebooku, webových stránek organizace VIGVAM, webových stránek obce a v 

místním zpravodaji Rozkvět. Letáky na jednotlivé akce jsou propagovány 

v Regionálním informačním centru, ve vývěskách v Dolních Břežanech a na 

určených místech také v okolních obcích.  

 

Děti a mládež od 10ti let 

Činnost pro tuto věkovou skupinu je zaměřena na jednorázové workshopy a 
vzdělávací kurzy, které jsou realizovány v prostorách Regionálního informačního 
centra v Dolních Břežanech. 

 
Kurzy 
Příprava na přijímací zk. pro žáky 5. tříd - 
matematika, lektorka: Mgr. Hana Lukšová 
 
Příprava na přijímací zk. pro žáky 5. tříd -  český 
jazyk, lektorka: Mgr. Jana Bernatová 
 
Yoyování, lektor: Tomáš Bubák 
 

 
Dospělí 
Mezi nabízené aktivity pro dospělé patří kurzy různých druhů jógy a  pilates. V nabídce 
jsou od září 2018 kurzy ranní jógy, které se těší velkému zájmu z řad klientů. Vzhledem 
k velké popularitě jógy jsou velmi populární také jednorázové víkendové bloky cvičení. 
 

Kurzy 
Jóga, lektorka: Ilona Folberová a Veronika 
Niplová 
Pilates, lektorka: Lucie Dercsényiová  
Expres body, lektorka: Veronika Burdová 
 
Jednorázové akce 
Sobotní bloky intenzivní jógy se zaměřením 
dle ročního období 
Jednodenní kurz Hormonální jógy 
Kurzy první pomoci dětem  
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Senioři  
Pro seniory jsou v nabídce jak jednorázové aktivity, 
tak pravidelné kurzy. Velké oblibě se těší tréninky 
paměti s lektorkou Karlou Štětkovou. Pravidelné 
kurzy jógy a zdravotního cvičení jsou v nabídce 3x 
týdně a jsou vždy plně obsazené. Cílem organizace 
je pomáhat seniorům se zapojovat do aktivit, které 
jim umožní smysluplné trávení volného času. 
Centrum Břežánek, jako partnerská organizace, 
zapojuje seniory do svých akcích. Pro Mikulášskou 
nadílku připravují senioři již několikátým rokem 
vystoupení čerta a Mikuláše, na vánočním jarmarku 
mají senioři možnost nabízet k prodeji vlastní 
rukodělné výrobky. 
 
 

 
Kurzy 
Zdravotní cvičení, lektorka: Blanka Jankovská a 
Jitka Holíčková 
Relaxační jóga, lektorka: Blanka Jankovská a 
Veronika Niplová 
Jóga pro seniory: lektorka: Veronika Niplová 

 

 

 

Jednorázové akce 

Jednorázové akce pro seniory probíhají 

pravidelně každé úterý dopoledne 

v Regionálním informačním centru. Jedná se 

převážně o trénink paměti nebo tematické 

kurzy tvoření. Ve spolupráci s obcí Dolní 

Břežany byly pro seniory organizovány 

tematické vycházky do okolí nebo prohlídka 

Laserových center v Dolních Břežanech. 
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Dotační programy v roce 2018 

 
Jarní setkání seniorů  
 

 
Na podzim roku 2017 vyhlásila obec Dolní 
Břežany pravidelný grant z Programu na 
podporu v oblasti kultury, sportu a volného času. 
Byla podána žádost na podporu projektu Jarní 
setkání seniorů, projekt byl finančně podpořen.  
 
Jarní setkání seniorů proběhlo 17.března 2018 
v aule ZŠ Dolní Břežany. K poslechu zahrál 
seniorům  muzikant Václav Tobrman oblíbené 
lidové písně a děti z kurzu Balerína Centra 

Břežánek předvedly seniorům krátké taneční vystoupení. Na akci senioři dostali 
k vyplnění dotazník za účelem zjištění jejich požadavků na trávení volného 
času. Cílem organizace VIGVAM je podpora aktivního seniorského života, posilování 
vzájemných vztahů, a především zapojení dalších seniorů do komunitního života 
v obci. Přesně tomuto pomáhají akce, jako je Jarní setkání seniorů. 
 
 
Paměť a zdraví pro seniory 

 
Organizace MAS Dolnobřežansko nabídla možnost získání finančních prostředků 
v Programu na podporu regionálních aktivit pro rok 2018. Organizace Vigvam podala  
žádost na projekt Paměť a zdraví pro seniory. Projekt byl rozdělen do dvou 
samostatných seminářů. Seminář Trénování paměti pod vedením zkušené lektorky Bc. 
Karly Štětkové seniory seznámil s přínosy pravidelného trénování paměti. 
Seminář první pomoci seniory seznámil s různými tématy, předveden také byl 
praktický nácvik resuscitace a seminář byl zakončen diskuzí k problematice první 
pomoci. Projekt se setkal s velmi pozitivní odezvou a na základě propagace Tréninků 
paměti v rámci tohoto projektu organizace Vigvam zařadila další samostatné bloky 
Tréninků paměti, které jsou pravidelně plně obsazeny. 
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Finanční zpráva 2018 

Vigvam, z.ú. byl založen k 1.1.2016. Rok 2018 byl druhým rokem, kdy organizace 

obdržela dotaci na provoz od Obce Dolní Břežany. Dotace je primárně určena na 

podporu akcí a kurzů pro seniory, které díky ní VIGVAM klientům poskytuje za 

minimální cenu, a přitom drží kvalitu těchto kurzů mimo jiné díky kvalitním lektorům. 

Činnost organizace zaměřená na mládež a dospělé je naopak plně financovaná 

z vlastních zdrojů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kromě provozní dotace od Obce Dolní Břežany organizace získala i finanční podporu 

na akce pro seniory: Jarní setkání seniorů (Obec Dolní Břežany – Program na 

podporu aktivit 14.000,-Kč), Paměť a zdraví seniorů (MAS Dolnobřežansko 9.548,-

Kč) a Cvičební pomůcky pro seniory (Obec Ohrobec 3.000,-Kč). 

 

 

STRUKTURA VÝNOSŮ 2018

Vlastní činnost Dotace

STRUKTURA DOTACÍ 2018

Obec Dolní Břežany MAS Dolnobřežansko

Obec Ohrobec
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Za rok 2018 organizace vykazuje zisk ve výši 45.122,- Kč.  

Základ daně byl navýšen o částku 61.791,-Kč v souladu s §20 odst. 7 ZDP jako 

důsledek nevyužití daňové úspory z roku 2017 v roce 2018. 

Základ daně byl zaokrouhlen a snížen na 0 Kč uplatněním snížení základu daně 

v souladu s §20 odst. 7 ZDP. 

Předpoklad je, že zisk z minulých období bude částečně využit v nákladově 

náročnějším roce 2019, kdy se organizace bude stěhovat do nových prostor. 

 

 

STRUKTURA NÁKLADŮ 2018

Nájemné

Mzdové náklady

Náklady na akce

Náklady na kurzy (pomůcky + lektoři)

Ostatní provozní náklady

STRUKTURA MZDOVÝCH 
NÁKLADŮ 2018

DPP lektoři kurzů provoz
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Výhled na rok 2019 

Na základě poptávky plánuje organizace Vigvam pro rok 2019 především navýšení 

kurzů jógy pro dospělé. V dnešní uspěchané době se právě jógová cvičení stala 

velmi populární, a to i v Dolních Břežanech. Pro seniory bude připraveno více kurzů 

Tréninku paměti. Snahou je také zajistit seniorům možnost podívat se na zajímavá 

místa, a to nejen v místě bydliště. Pro tuto aktivitu se snaží organizace Vigvam 

navázat spolupráci s osvědčenými cestovními agenturami. Pro starší děti chce 

Vigvam otevřít kurz Tuláci zaměřený na tábornické aktivity. Zázemí pro tuto aktivitu 

by mělo být v klubovně Regionálního informačního centra. 

Plánů pro rok 2019 je opravdu mnoho, velmi bude záležet na udržení kvality 

nabízených služeb a přilákání nových klientů. I nadále bude tým VIGVAMu usilovat o 

prvenství v kvalitě nabízených služeb v Dolních Břežanech. 

Poděkování 

Poděkování patří především koordinačnímu týmu za výbornou práci a týmovou 

spolupráci, lektorům za velmi přátelský a proklientský přístup a výbornou spolupráci. 

Dále bych ráda poděkovala představitelům obce Dolní Břežany za podporu naší práce, 

MAS Dolnobřežansko za Program na podporu regionálních aktivit.   

Jsem velmi ráda za tak inspirativní spolupráci. 

Monika Žáková, ředitelka organizace VIGVAM 

Orgány organizace a zaměstnanci 

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

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 


