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ÚVOD
Výroční zpráva organizace VIGVAM, z.ú. shrnuje činnost v roce 2019. Organizace působí
v Dolních Břežanech již od roku 2016. Mezi hlavní nabízené aktivity patří kurzy pro seniory,
dospělé a pro mládež.

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.
VIGVAM, z.ú. cílí na tři základní skupiny. Největší zastoupení
mají dospělí a senioři, třetí skupinou jsou starší děti od 10-ti
let. Pro uvedené skupiny jsou v nabídce pravidelné kurzy i
jednorázové akce.

ČINNOST V ROCE 2019
VIGVAM připravuje pro své klienty kvalitní a atraktivní aktivity. Koordinátorka aktivit využívá
1x týdně recepci Informačního centra v Dolních Břežanech, kde osobně zodpovídá dotazy
klientů.
Od září 2019 koordinátorka využívá recepci Centra Břežánek, které se v tomto roce
přestěhovalo do 1. patra Informačního centra. Senioři i další zájemci z řad dospělých a mládeže
zde mohou získat ucelený přehled o aktuálně nabízených službách.
VIGVAM nabízí pravidelné pololetní kurzy, které se řídí dle školního roku, tedy od září do ledna
a od února do června. Kurzy vedou zkušení lektoři a probíhají v tělocvičně Centra Břežánek v
Informačním centru, v klubovnách Informačního centra, v sálu ZUŠ v Dolních Břežanech. Od
září 2019 rozšířil VIGVAM nabídku do obce Ohrobec, kde jsou v tělocvičně nabízeny pohybové
kurzy pro děti a dospělé a ve školní třídě ZŠ Ohrobec vzdělávací kurzy pro děti.
Součástí nabídky jsou i jednorázové akce či projekty financované převážně z různých dotačních
titulů.
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KURZY
DOLNÍ BŘEŽANY
Přehled kurzů dle návštěvnosti
Období
únor – červen 2019
září – leden 2020

Počet otevřených
kurzů
15
19

Počet klientů v
kurzech
134
178

Počet lektorů
8
10

Přehled kurzů dle cílové skupiny
Období

Počet kurzů pro Počet kurzů pro
seniory
dospělé

Počet kurzů pro
mládež

únor – červen 2019

3

8

4

září – leden 2020

4

13

2

Jednotlivé kurzy
Aby bylo možné uspokojit poptávku klientů organizace, řada kurzů je v týdenní nabídce
zařazena vícekrát. Kurzy jsou určeny třem cílovým skupinám: děti a mládež, dospělí, senioři.
Děti a mládež
Příprava na přijímací zkoušky pro žáky 5. a 7. tříd –
matematika a český jazyk
lektorka: Mgr. Hana Lukšová, Mgr. Jana Bernatová
Turistický oddíl Tuláci DB, lektor: Antonín Martínek
Dospělí
Jóga, lektorky: Ilona Folberová a Veronika Niplová
Pilates, lektorka: Lucie Dercsényiová
Běh, lektorka: Zuzana Kubicová
Street dance, lektorka: Sabina Karásková
Senioři
Jóga pro seniory, lektorka: Veronika Niplová
Zdravotní cvičení, lektorka: Jitka Holíčková
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OHROBEC
Přehled kurzů dle návštěvnosti
Období
únor – červen 2019
září – leden 2020

Počet otevřených
kurzů
0
9

Počet klientů v
kurzech
0
182

Počet lektorů
0
7

Přehled kurzů dle cílové skupiny
Období

Počet kurzů pro dospělé

Počet kurzů pro mládež

únor – červen 2019

0

0

září – leden 2020

1

8

Jednotlivé kurzy
V obci Ohrobec jsou nově od září 2019 nabízeny kurzy pro dvě cílové skupiny:
děti a mládež, dospělí. Seniorské aktivity v obci zajišťuje samotná obec Ohrobec.

Pro děti
Parkour, lektor: Miroslav Fišar
Jóga pro děti, lektor: Erika Slezáková
Sportovky, lektor: Libor Žák
Házená, lektor: Libor Žák
Karate, lektor: Kateřina Keslová
Robotika, lektor: lektor organizace Kiddům
Kreslík, lektor: Monika Pražáková
Pro dospělé
Jóga, lektor: Hana Švecová
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JEDNORÁZOVÉ AKCE
Jednorázové akce jsou nabízeny pro všechny cílové skupiny. Největší zastoupení mají akce
pro seniory, které probíhají v dopoledních hodinách v Kulturním informačním centru.
Mezi akce pro dospělé patří víkendové jógové bloky nebo kurzy první pomoci.
Pro děti a mládež jsou zařazovány kreativní workshopy. Jednorázové akce jsou pravidelně
zveřejňovány prostřednictvím Facebooku, webových stránek organizace VIGVAM, webových
stránek obce a v místním zpravodaji Rozkvět, ve vývěskách v Dolních Břežanech a na
určených místech také v okolních obcích.
Jednorázové akce pro seniory
VIGVAM pro seniory nabízí pestrou nabídku jednorázových aktivit, které jsou nabízeny vždy za
velmi minimální cenu. Díky podpoře obce Dolní Břežany je možné vybrané aktivity nabízet
zcela zdarma. V roce 2019 se senioři zúčastnili následujících akcí, některé z nich byly
v programu zařazeny opakovaně.
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Jednorázové akce pro dospělé a mládež
Na základě poptávky jsou pro dospělé nabízeny víkendové bloky jógy s různým zaměřením,
včetně hormonální jógy. Děti měly možnost se seznámit s technikou psaní kaligrafie.

DOTAČNÍ PROGRAMY
Obec Dolní Břežany každoročně vypisuje grant z Programu na podporu v oblasti kultury, sportu
a volného času. V roce 2019 organizace VIGVAM podala celkem tři žádosti, které byly částečně
podpořeny.
● Jarní setkání seniorů
● Fit Senior
● Kulturní podzim pro seniory
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Jarní setkání
4. ročník Jarního setkání seniorů, které pořádala organizace VIGVAM, proběhlo 6.4. 2019.
K tanci a poslechu zahrál zpěvák Karel Bláha, sólista Hudebního divadla v Karlíně. Akci uvedla
zastupitelka obce Dolní Břežany, paní Markéta Mayerová.
Pro všechny bylo připraveno dobré víno, chlebíčky a domácí koláče, které připravili senioři
z původního spolku Senin. Akce se zúčastnilo více než 80 seniorů z Dolních Břežan a okolí.
Na akci Fit senior se senioři seznámili s dechovými technikami pro zdraví pod vedením lektorky
jógy Veroniky Niplové. Další část programu byla vyhrazena přednášce o zdravém životním
stylu.
V rámci akce Kulturní podzim pro seniory vystoupil herec Pavel Nový, člen divadla Ypsilon.
Senioři byli nadšení a organizátoři Vigvamu budou rozhodně podobné aktivity do svého
programu zařazovat i v budoucnu.

FINANČNÍ ZPRÁVA 2019
Struktura nákladů a výnosů v roce 2019 byla velmi podobná předchozímu roku. Výnosy byly
tvořeny převážně vlastní činností, která je podpořena dotacemi od Obce Dolní Břežany.
Hlavním pilířem dotací je roční dotace na provoz ve výši 140.000,-Kč, která pokrývá nájemné
kluboven a částečně mzdu pracovníka, který je k dispozici seniorům. Tato dotace tedy
umožňuje poskytovat kurzy pro seniory za symbolickou cenu a zpřístupnit je opravdu široké
veřejnosti. Dále nám obec poskytla dotace z fondu na podporu aktivit v celkové výši 30.500,Kč, a to na jednorázové akce pro seniory. Činnost pro dospělé a teenagery je plně soběstačná.

Struktura výnosů

Dotace

Vlastní činnost
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Nákladovou stránku tvoří z velké části mzdy (většinově DPP lektorů kurzů), nájemné a přímé
náklady na provoz kurzů. Tuto strukturu bychom chtěli udržet i nadále, tzn. minimalizovat
administrativní a provozní náklady a investovat do kvalitních lektorů, pomůcek a zázemí kurzů.

Struktura nákladů

Náklady na kurzy (pomůcky + lektoři)

Nájemné

Náklady na akce

Mzdové náklady

Ostatní provozní náklady

Struktura mzdových nákladů

DPP lektoři kurzů

Provoz

Za rok 2019 organizace vykázala zisk ve výši 171.902,- Kč.
Základ daně byl navýšen o částku 106.913,-Kč v souladu s §20 odst. 7 ZDP jako důsledek
nevyužití daňové úspory z roku 2018 v roce 2019.
Základ daně byl zaokrouhlen a snížen na 0 Kč uplatněním snížení základu daně v souladu s
§20 odst. 7 ZDP.
Zisk byl v roce 2019 vygenerován díky minimálním nákladům na administrativní mzdy,
dobrovolnické činnosti při pořádání akcí a celkově střídmému hospodaření. Zisk plánujeme
v budoucnu využít na pokrytí případných ztrát v náročnějších obdobích a na investice do
nových aktivit.
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Vybrané údaje z Rozvahy pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není
podnikání, ve zkráceném rozsahu
ke dni 31.12.2019
(v celých tisících Kč)
A K TI V A

A.
A.I.
A.II.
A.III.
A.IV.
B.
B.I.
B.II.
B.III.
B.IV.

Dlouhodobý majetek celkem
Dlouhodobý nehmotný majetek
Dlouhodobý hmotný majetek celkem
Dlouhodobý finanční majetek celkem
Oprávky k dlouhodobému majetku celkem
Krátkodobý majetek celkem
Zásoby celkem
Pohledávky celkem
Krátkodobý finanční majetek celkem
Jiná aktiva celkem
Aktiva celkem
PASIVA

A.
A.I.
A.II.
B.
B.I.
B.II.
B.III.
B.IV.

Vlastní zdroje celkem
Jmění celkem
Výsledek hospodaření celkem
Cizí zdroje celkem
Rezervy celkem
Dlouhodobé závazky celkem
Krátkodobé závazky celkem
Jiná pasiva celkem
PASIVA CELKEM

stav k
prvnímu
dni
účetního
období
1

stav k
poslednímu
dni účetního
období
2

230

458

230

458

230

458

stav k
stav k
prvnímu poslednímu
dni
dni účetního
účetního
období
období
1
2
134
306
89
134
45
172
96
152

26
70
230
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65
87
458

Vybrané údaje z Výkazu zisku a ztráty pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti
není podnikání, ve zkráceném rozsahu
ke dni 31.12.2019
(v celých tisících Kč)
Název
položky

činnost
hlavní
1

A.
A.I.
A.II.
A.III.
A.IV.
A.V.
A.VI.

Náklady
Spotřebované nákupy a nakupované služby
Změna stavu zásob vlastní činnosti a aktivace
Osobní náklady
Daně a poplatky
Ostatní náklady
Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných
položek
A.VII. Poskytnuté příspěvky
A.VIII. Daň z příjmů
Náklady celkem
B.
Výnosy
B.I.
Provozní dotace
B.II.
Přijaté příspěvky
B.III.
Tržby za vlastní výkony a za zboží
B.IV.
Ostatní výnosy
B.V.
Tržby z prodeje majetku
Výnosy celkem
C.
Výsledek hospodaření před zdaněním
D.
Výsledek hospodaření po zdanění

činnost
hospodářská
2

celkem
3

667
352

667
352

315

315

667
839
171

667
839
171

668

668

839
172
172

839
172
172

VÝHLED NA ROK 2020
V roce 2020 organizace VIGVAM nabídne minimálně stejný počet kurzů a akcí pro všechny
cílové skupiny. Rozhodně je snahou nadále nabízet kurzy v obci Ohrobec a hledat další
možnosti k expanzi. Ve výhledu je rozšířit akce pro seniory o keramické kurzy a další kurzy
cvičení, o které je velký zájem. VIGVAM si zakládá na dobrém jméně a kvalitních lektorech.
Tým VIGVAM bude intenzivně hledat další kvalitní lektory pro rozšíření aktivit. Plánů pro rok
2020 je mnoho a vedení VIGVAMu bude i nadále aktivně pracovat tak, aby klienti věděli, že
trávit volný čas v Dolních Břežanech je správná volba.
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PODĚKOVÁNÍ
Poděkování patří obci Dolní Břežany za podporu a možnost nabízet služby v tak nádherných
prostorách, jako je Kulturní informační centrum v Dolních Břežanech. Výbornou práci odvádí
celý tým VIGVAMu, za co jsem nesmírně šťastná. V neposlední řadě je velmi důležité vyjádřit
dík všem milým a profesionálním lektorům za spolupráci a výborné vedení jejich aktivit.
Je až neuvěřitelné, že po čtyřech letech fungování organizace je v povědomí tolika lidí
v Dolních Břežanech a okolí.
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
Pavel a Michal Sýkorovi - IT, webové stránky
Martina Burgetová – grafika

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
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