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Vážení přátelé,

právě otvíráte třetí, rozšířené vydání publikace Děti,

mládež a volný čas v Olomouckém kraji, kterou pro vás

připravil Olomoucký kraj.

Publikace shrnuje širokou nabídku volnočasových

aktivit nabízených nejen středisky volného času,

ale i nestátními neziskovými organizacemi pracujícími

s dětmi a mládeží a informačními centry pro mládež.

V obsahu naleznete tři části. V první z nich je přehled aktivit v nejrůznějších oborech

a oblastech zájmového vzdělávání, které nabízejí střediska volného času. Díky svému

širokopásmovému zaměření oslovují stále početnější skupinu dětí, žáků, studentů

i dospělých. Poskytují kvalitní výukové programy a metodickou pomoc školám

a školským zařízením, občanským sdružením i široké veřejnosti. Rovněž vytváří

podmínky pro individuální práci s talentovanou mládeží.

Druhá část publikace je věnována vybraným nestátním neziskovým organizacím

pracujícím s dětmi a mládeží na území Olomouckého kraje. Pro rozvoj neziskového

sektoru je důležité seznamovat veřejnost s jeho prací, širokou nabídkou a úspěchy.

Z tohoto důvodu se Olomoucký kraj rozhodl představit některé neziskové organizace

(členy České rady dětí a mládeže), které pracují v oblasti volného času dětí a mládeže.

Nabídka Informačních center pro mládeže tvoří třetí, závěrečnou část. Posláním

Informačních center pro mládež je poradenství v oblastech jako např. vzdělání, práce,

cestování, volný čas aj. v regionálním i celostátním rámci.

Věřím, že si tato publikace najde cestu k široké veřejnosti a bude využívána všemi,

kteří něco takového hledají. Nemělo by nám být lhostejné, jak děti a mládež tráví svůj

volný čas.

Pavel Sekanina

náměstek hejtmana Olomouckého kraje
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Litovelsko

příspěvková organizace

Komenského 719/6, 784 01 Litovel

Mgr. Jana Čekelová, ředitelka

585 342 448, 603 370 437
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DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE LITOVEL

S TŘEDISKA VOLNÉH O ČAS U – ZŘ IZOVAT EL K RA J

CH ARAK TERIST IKA ZA ŘÍZENÍ

H LAVNÍ ČINNOST

Dům dětí a mládeže Litovel je školské zařízení
poskytující zájmové vzdělávání dětem, mládeži
a dospělým. Naše činnost probíhá v prostorách
tří objektů ve městě, ve školách nebo jiných pros-
torách celého mikroregionu. Provozujeme táboro-
vou základnu s celoročním provozem v Cakově.

– nabízíme cca
54 útvary zájmového vzdělávání. Největší
zájem je o taneční kroužky, angličtinu, počí-
tače, hudební výchovu a klubovou činnost.
Zájem o námi poskytované zájmové vzdělá-
vání je i ze strany okolních obcí, kam dojíždějí
naši interní nebo externí pracovníci.

– v rámci příleži-

· pravidelná zájmová činnost

· příležitostná činnost, akce pro širokou ve-
řejnost, soutěže, přehlídky

tostné činnosti pořádáme mnoho akcí, ať už
cílené na určitý zájmový okruh, nebo širokou
veřejnost. Mnoho dalších akcí má soutěžní
charakter, jako volejbalové turnaje smíšených
družstev, výtvarné soutěže pro MŠ, ZŠ i veřej-
nost, taneční soutěže místní i s celorepubli-
kovou účastí, přírodovědné soutěže. V oblasti
estetiky mají velký úspěch recitační a pěvecké
soutěže.

– každoročně pořádáme přibližně
10 táborů. Jeden z nich je zimní, ostatní pořá-
dáme v průběhu letních, nebo dalších školních
prázdnin. Většina táborů je pro děti od 7 let,
pokud není uvedeno jinak. Začínáme nabízet
stále více příměstských táborů, které jsou
pro rodiče finančně přijatelnější.

pobytové akce, letní a zimní tábory, sous-
tředění
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Olomoucký kraj, Mohelnice a okolí

CH ARAK TERIST IKA ZA ŘÍZENÍ

H LAVNÍ  Č INNOST

Dům dětí a mládeže (dále jen DDM) Magnet
Mohelnice je školské zařízení pro zájmové
vzdělávání v oblasti volného času. Zajišťuje zá-
jmové a vzdělávací aktivity pro děti, mládež i do-
spělé v Mohelnici a obcích mohelnického regionu.

– probíhá v zájmových
útvarech a kurzech během celého školního
pravidelná činnost

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE MAGNET, MOHELNICE

DOPLŇKOVÁ  Č INNO S T

V ÝZ NAMNÉ AKCE, PROJEK T Y

V rámci doplňkové činnosti poskytujeme pronájmy naší táborové základny dalším zájemcům, nejvíce
školám, školským zařízením a organizacím pracujícím s dětmi a mládeží. Nově se na nás obrací státní
sféra (např. úřad práce) s žádostmi o krátkodobé pronájmy našich učeben pro vzdělávací aktivity
dlouhodobě nezaměstnaných.

Pravidelně již 12 let probíhají tábory s integrací postižených, při jejichž realizaci spolupracujeme s Vincen-
tinem, poskytovatelem sociálních služeb ve Šternberku. Dále stojí za zmínku Klub mladých, zřízený ve škol-
ním roce 2002/03 jako otevřený klub pro spontánní aktivity neorganizované mládeže. V rámci dopravní
výchovy probíhá již 5 let vzdělávání pro žáky čtvrtých ročníků, při kterých mohou získat průkaz cyklisty.
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roku. Každoročně se otevírá okolo 100 krouž-
ků a kurzů, které navštěvuje cca 1 200 klientů
všech věkových kategorií.

– je prováděna formou
jednorázových, nebo cyklických akcí a aktivit
(tematicky zaměřené akce, soutěže, přehlídky,
semináře, kurzy apod.). Mezi nejznámější
patří např. Magnetiáda, Bambiriáda, Dívka
roku, Mohelnický slavíček, Magnetické noci
a další. Tyto aktivity navštíví každoročně kolem
4 000 účastníků.

– v období školních prázd-
nin organizujeme pravidelně příměstské tábo-
ry a letní pobytové tábory v areálu Horizont
v Janoušově.

Dlouhodobě se zaměřujeme a specializujeme
na dopravní výchovu dětí a mládeže. Podílíme se
na koncepci dopravní výchovy Olomouckého
kraje. Připravujeme a lektorsky zajišťujeme pro
školy a školská zařízení specificky zaměřené vý-
ukové programy dopravní výchovy pro různé vě-
kové kategorie. Provádíme kurzy dopravní výcho-
vy na dopravním hřišti. Ve všech typech výukových
programů ročně proškolíme v průměru 5 000 žá-
ků, studentů a dětí. Zabezpečujeme okrsková,
okresní a krajská kola celostátní dopravní soutěže
mladých cyklistů pro žáky 5.–9. tříd. Organizuje-
me dále soutěže a akce s dopravně bezpečnostní
tematikou a aktivity zaměřené na prevenci proti
úrazovosti.

příležitostná činnost

táborová činnost

V ÝZ NAMNÉ  AKCE ,  PROJEK T Y

DALŠÍ  INFORMACE

„Dopravní hřiště dětem“

„Klub dětí a maminek“

– v období od května
do září otvíráme pro širokou veřejnost areál dět-
ského dopravního hřiště. V průběhu letních prázd-
nin je zajištěn celodenní provoz areálu. Návštěv-
níci si mohou půjčit dopravní prostředky a pro-
cvičit jízdu podle dopravního značení a světelné
signalizace. Pro děti, mládež i dospělé jsou k dis-
pozici kola, elektrická vozidla, šlapací auta a káry,
koloběžky, tříkolky i kočárky.

– je volné sdružení,
ve kterém se setkávají pravidelně v dopoledních
hodinách v prostorách DDM Magnet Mohelnice,
maminky s dětmi. V rámci činnosti se nejen věnují
dětem, ale organizují také společné akce a ak-
tivity.

Věříme, že DDM Magnet Mohelnice bude i nadá-
le svou pestrou nabídkou kroužků, kurzů, akcí
a aktivit „MAGNETEM“ pro děti, mládež i dospělé.

DĚTI ,  MLÁDEŽ  A  VOLNÝ  ČAS  V  OLOMOUCKÉM  KRA J I
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1951
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CH ARAK TERIST IKA ZA ŘÍZENÍ

H LAVNÍ  Č INNOST

D OPLŇKOVÁ ČINNO S T

Dům dětí a mládeže Olomouc je největší pro-
fesionální zařízení pro zájmové vzdělávání v Olo-
mouckém kraji s téměř šedesátiletou tradicí.

Zejména zájemcům do 26 let nabízíme více
než 111 různých kroužků, klubů a dlouhodo-
bých kurzů ve všech možných oblastech (příro-
dověda, výtvarná výchova, tanec, sport, tech-
nika, hudba, předškolní výchova, …).
Velkému zájmu se těší např. ZOO klub, jehož
schůzky probíhají v prostorách ZOO Olomouc,
keramika pro rodiče s dětmi, taneční kroužky,
ale i florbal nebo lyžařské kroužky.
Pro rok 2009 jsme připravili i několik novinek –
Klub stolního fotbálku, Capoeira, Časáček, Prv-
ní pomoc pro nejmenší nebo Miš-maš – krou-
žek integrující zdravotně znevýhodněné děti.
Aktuální informace najdete na
www.ddmolomouc.cz/krouzky/

ubytování a pronájmy prostor – v době, kdy
nejsou plně využity naše prostory (učebny,
tělocvična, sál, ateliéry) vlastní činností, nabí-
zíme jejich pronájem zejména školským
zařízením. Podobně je vytěžována i turistická
ubytovna v Olomouci a turistické základny

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE OLOMOUCDŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE OLOMOUC

DĚTI ,  MLÁDEŽ  A  VOLNÝ  ČAS  V  OLOMOUCKÉM  KRA J I

na Pohořanech a v Ochoze u Konice.
Aktuální informace najdete na
www.ddmolomouc.cz/ubytovani/

půjčovna lyžařského vybavení – půjčovna lyží
s odborným poradenstvím slouží hlavně ško-
lám pro zimní lyžařské výcvikové kurzy,
ale i ostatním zájemcům o rekreační lyžování.
Aktuální informace najdete na
www.ddmolomouc.cz/lyzovani/pujcovna/

Dračí lyžařská škola – v naší Dračí lyžařské
škole učíme lyžovat vlastní osvědčenou didak-
tickou řadou a nabízíme výuku předškolákům,

VÝ ZNA MN É AKCE, P ROJEK T Y
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školákům i dospělým. Pořádáme lyžařské po-
byty nejen pro děti, ale i pro rodiče s dětmi.
Zimní sezónu tradičně zahajujeme výměnou
zimní výstroje a výzbroje.
Aktuální informace najdete na
www.ddmolomouc.cz/lyzovani/

mezinárodní aktivity – již 13 let spolupracuje-
me s United Games of Nations na mezinárod-
ních setkáních evropské mládeže a organizu-
jeme oslavy Dne Evropy na olomouckém
náměstí. Za podpory Olomouckého kraje
každoročně pořádáme mezinárodní česko -
srbský tábor, který nabízí příležitosti k pozná-
vání odlišných kultur.

DALŠÍ INFORMACE

nabídky spolupráce pro školy – v rámci zá-
jmového vzdělávání nabízíme mateřským, zá-
kladním i středním školám spolupráci v oblasti
ekologických a výtvarných programů. Připra-
vujeme programy pro školní výlety, adaptační
a lyžařské kurzy. V případě zájmu škol jsme
připraveni nabídnout spolupráci i v jiných
oblastech zájmového vzdělávání.
Aktuální informace najdete na
www.ddmolomouc.cz/skolam/

Právní forma:

Sídlo:

Zřizovatel:

Kontaktní osoba:

Telefon:

E-mail:

www stránky:

Zahájení činnosti:

Regionální působnost:

Olomoucký kraj

1983

příspěvková organizace

Nádražní 530, Uničov

Mgr. Jana Veselá, ředitelka

585 051 156

info@ddm-unicov.cz

www.ddm-unicov.cz

Olomoucký kraj

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE VILA TEREZA, UNIČOV

S TŘEDISKA VOLNÉH O ČAS U – ZŘ IZOVAT EL K RA J

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE VILA TEREZA, UNIČOV

DĚTI ,  MLÁDEŽ  A  VOLNÝ  ČAS  V  OLOMOUCKÉM  KRA J I



9

CH ARAK TERIST IKA ZA ŘÍZENÍ

H LAVNÍ ČINNOST

Dům dětí a mládeže Vila Tereza (dále jen DDM)
Uničov je školské zařízení pro zájmové vzdělávání
v oblasti volného času. Své služby poskytuje široké-
mu okruhu zájemců, a to především dětem, mlá-
deži a popř. i dospělým. Zájmové vzdělávací aktivity
jsou uskutečňovány v prostorách areálu DDM Vila
Tereza v Uničově a dopravního hřiště, část aktivit
je soustředěna do škol a na sportoviště v městě
Uničově a turistickou základnu v Libině. Některé
zájmové činnosti se uskutečňují i v obcích
Mikroregionu Uničovsko. Pro spontánní aktivity je
zpřístupněno in-line hřiště u Základní školy Uničov,
U Stadionu 849, venkovní areál DDM a klub mla-
dých v prostorách DDM.

je realizována
v 53 zájmových útvarech, klubech, kurzech,
které navštěvuje přibližně 660 účastníků, pra-
videlná činnost probíhá od září do června,
úplata za výše uvedené aktivity se pohybuje
v rozmezí od 300 Kč do 2 200 Kč za rok (spo-
lečenské, přírodovědné, sportovní, technické
a jazykové činnosti).

je prováděna formou
jednorázových, nebo cyklických akcí (besedy,
přednášky, semináře, soutěže, přehlídky, kon-
certy, výstavy, akce pro širokou veřejnost),
ročně pořádáme cca 190 aktivit pro 10 900
účastníků.

je realizována
v průběhu celého školní roku, v době školních
prázdnin organizujeme 25 táborů, soustředě-

pravidelná zájmová činnost

příležitostná činnost

táborová a rekreační činnost

–

–

–

DĚTI ,  MLÁDEŽ  A  VOLNÝ  ČAS  V  OLOMOUCKÉM  KRA J I

ní a víkendových pobytů (např. Týden v sedle,
Ledová Praha, tábory pro děti ze sociálně
znevýhodněného prostředí, příměstské tábo-
ry, zimní lyžařské pobyty v Česku i zahraničí,
víkendy na TZ Libina).

spontánní aktivity, osvětová
činnost, práce s talenty, práce s rodinou
Mateřské centrum, klub Sluníčko.
Kompletní nabídku pro školní rok 2009/2010
najdete na www.ddm-unicov.cz

nabízíme pronájem TZ Libina, příležitostné
ubytování v prostorách DDM, zápůjčku klubo-
vých místností pro jiné subjekty v prostorách
DDM.

zapojení do projektů kulturních a sportovních
aktivit ve městě Uničov.
dopravní výchova na dopravním hřišti pro ZŠ
a MŠ z Uničova a okolních obcí v programech
Malý cyklista, Chodec, Jezdíme bezpečně (kon-
takt: p. Buřvalová, tel.: 725 555 453).
výukové programy výtvarné techniky, eko-
logické programy, preventivní programy.
významné akce Hry bez hranic, Malá miss
aerobic, Carusošou, O Popelčin střevíček, Zele-
ná stezka, Sraz Mikulášů, Kolečkiáda, mistrov-
ství ČR v BMX a další.

spolupráce s občanskými sdruženími a organi-
zacemi ve městě Uničově, s Mikroregionem
Uničovsko, se sportovními svazy a partnerský-
mi městy.

další činnosti –
–

–

–

–

DOPL ŇKOVÁ ČI N N OST

VÝ ZNA MNÉ AKCE, P ROJEK T Y

DALŠÍ INFORMACE



Právní forma:

Sídlo:

Zřizovatel:

Kontaktní osoba:

Telefon:

E-mail:

www stránky:

Zahájení činnosti:

Regionální působnost:

Olomoucký kraj

příspěvková organizace

17. listopadu 2, 787 01 Šumperk

Mgr. Jaroslav Ondráček

583 214 214, 602 766 411

vila@doris.cz; ondracek@doris.cz

www.doris.cz

1991

Šumpersko

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE A ZAŘÍZENÍ PRO DALŠÍ
VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ
(DDM a ZpDVPP) VILA DORIS ŠUMPERK

S TŘEDISKA VOLNÉH O ČAS U – ZŘ IZOVAT EL K RA J

CH ARAK TERIST IKA ZA ŘÍZENÍ

Zařízení zájmového vzdělávání spojené se zaříze-
ním dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.

– je realizována v cca 109
zájmových útvarech, klubech (ZÚ). Tento počet
se v průběhu roku může měnit dle požadavků
klientů. ZÚ navštěvuje okolo 1 450 účastníků.
Činnost ZÚ probíhá od září do června. Cenová
relace za jednotlivé ZÚ se pohybuje v rozmezí
od 150 Kč do 1 900 Kč za školní rok. Cena v prů-
běhu let narůstá s mírou inflace.

– je prováděna formou
jednorázových, nebo cyklických akcí (besedy,
přednášky, semináře, soutěže, přehlídky, kon-
certy, výstavy, akce pro širokou veřejnost), roč-
ně pořádáme cca 700 až 800 akcí pro 30 000
– 40 000 účastníků.

– v průběhu
celého školního roku a v době školních prázd-
nin organizujeme 20 až 30 táborů a soustře-
dění v České republice, ale i v Evropě.

– DDM a ZpDVPP Vila Doris
Šumperk je pověřenou organizací Olomouc-
kého kraje pro organizování soutěží. Zařízení

H LAVNÍ ČINNOST

pravidelná činnost

příležitostná činnost

táborová a rekreační činnost

organizování soutěží a přehlídek vyhlašo-
vaných MŠMT ČR

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE A ZAŘÍZENÍ PRO DALŠÍ
VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ
(DDM a ZpDVPP) VILA DORIS ŠUMPERK

10

dále organizuje další soutěže a přehlídky
(např. O šumperského havrana, výtvarné
a sportovní soutěže, aj).

– v průběhu roku organizujeme cca 121
akcí, kterých se účastní okolo 3 050 účastníků.

další vzdělávání pedagogických pracovní-
ků

DĚTI ,  MLÁDEŽ  A  VOLNÝ  ČAS  V  OLOMOUCKÉM  KRA J I
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DOPLŇKOVÁ ČINNO S T

V ÝZ NAMNÉ AKCE, PROJEK T Y

DALŠÍ INFORMACE

Nabízíme pronájem sezónní turistické základny ve Štědrákově Lhotě (40 míst ve stanech). Dále nabí-
zíme pronájem tělocvičen, tanečních sálů, ateliérů, venkovního hřiště s umělým povrchem, dětského
hřiště, mobilního dopravního hřiště a dětských atrakcí.

zapojení do projektů – Přírodě OK+, Městský program prevence kriminality, projekty Olomouckého
kraje, projekty EU financované prostřednictvím SFŽP ČR.
dopravní výchova – projekt „Na kole do školy – BEZPEČNĚ 2009“ pro žáky 4. tříd, projekt „Den
policistou“ pro žáky 8 tříd, kontaktní osoba: Mgr. Jaroslav Ondráček.
výukové programy – environmentální, výtvarné, keramické, hudební – pro ZŠ a SŠ.
velké, významné akce – Den Země, Kloboukový den, Uličkami s lampičkami, Jazyková konference,
Zlatá lyra, mistrovství ČR ZŠ a SŠ v různých sportech (volejbal, košíková, silový víceboj aj.) – každá
akce je pro nás významná.

Ekologická poradna – kontaktní osoba Mgr. Petr Šaj.

S T Ř ED IS K A VOLNÉH O ČA SU – Z ŘI ZOVATE L KRA J

Právní forma:

Sídlo:

Zřizovatel:

Kontaktní osoba:

Telefon:

E-mail:

www stránky:

Zahájení činnosti:

Regionální působnost:

příspěvková organizace

Olomoucký kraj

Žižkova 12, 750 02 Přerov

Mgr. Blanka Mašková, ředitelka

581 201 246

vedeni@svcatlas-bios.cz

www.svcatlas-bios.cz

Přerovsko

CH ARAK TERIST IKA ZA ŘÍZENÍ

Středisko volného času ATLAS a BIOS Přerov je
školská příspěvková organizace Olomouckého
kraje zaměřená na zájmové vzdělávání. Pro svou
činnost využívá dvě budovy v Přerově. V centru

STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU ATLAS A BIOS, PŘEROVSTŘEDISKO VOLNÉHO ČASU ATLAS A BIOS, PŘEROV

DĚTI ,  MLÁDEŽ  A  VOLNÝ  ČAS  V  OLOMOUCKÉM  KRA J I



starší městské zástavby má své hlavní sídlo v budo-
vě ATLAS a v krásném přírodním prostředí blízko
městského parku je středisko ekologické výchovy
– BIOS. Pro některé své zájmové aktivity využívá
SVČ částečně i prostory škol v Přerově a okolí.
SVČ zajišťuje různorodé výchovně-vzdělávací
zájmové aktivity, činnost je rozsáhlá obsahem
i formami, využívá různorodé metody práce, kte-
rými se snaží rozvinout a podporovat přirozené
potřeby, zájmy a talent mladé generace.
Středisko volného času ATLAS a BIOS je také
pověřeno organizováním soutěží vyhlašovaných
MŠMT, organizuje ale i soutěže vlastní, pořádá
koncerty a vystoupení, je v povědomí široké veřej-
nosti jako kvalitní organizátor příležitostných akcí.

– pro všechny
věkové skupiny, probíhá ve 120 zájmových
útvarech (kroužcích) a dlouhodobých kur-
zech. Zájemci si mohou nyní vybrat mezi vý-
tvarnými, rukodělnými, tanečními, hudební-
mi, sportovními, technickými a přírodovědný-
mi činnostmi. Součástí naší nabídky jsou i pra-
videlné aktivity pro rodiče s dětmi. Pro všechny
zájemce je nabídka celoročně k dispozici
na www.svcatlas-bios.cz. Aktuální přehled
činností pro každý měsíc nabízí vlastní tis-
koviny – a časopis

– jsou to výukové
programy rukodělné, s dopravní nebo ekolo-
gickou tematikou, které mají velmi dobrý zvuk

H LAVNÍ ČINNOST

pravidelná zájmová činnost

příležitostná činnost

„Skládanka“ „A+B“.

nejen mezi školami, ale i širokou veřejností.
Mnoho akcí SVČ se stalo již tradicí např. Vá-
noční a Velikonoční salony, koncerty Přero-
váčku pro školy i veřejnost, mikulášská vystou-
pení pro sdružení postižených dětí Korálek
nebo soutěže pořádané přímo SVČ (taneční
Dance Evolution, cyklistická pro děti Mamut
tour, rybářské soutěže, ekologická Naší příro-
dou nebo pěvecká Slavíci z Přerova). Velmi
dobrou úroveň má dlouhodobě činnost BIOSu
v rámci Středoškolské odborné činnosti. Zají-
mavé pro větší i menší školáky jsou prožitkové
exkurze, při kterých je prohlídka zvířat spojena
se zajímavým výkladem odborníků. SVČ je po-
věřeno organizováním soutěží a přehlídek
vyhlašovaných MŠMT. V rámci příležitostné
činnosti již dlouhodobě spolupracujeme s růz-
nými společenskými, kulturními a sportovními
organizacemi přerovského regionu, ale
i s organizacemi celorepublikovými (Unie
českých pěveckých sborů, AŠSK, BESIP, Hasič-
ský záchranný sbor, SOKOL, ROTARY club,
CDO a IDO aj.).

– o svát-
cích, dnech pracovního volna a o prázdninách
probíhají na SVČ soustředění výběrových zá-
jmových útvarů (sbor, tanečníci, aj.). Stále čas-
těji také nabízíme jako reakci na žádost „trhu“
příměstské tábory rozličného typu. Organizu-
jeme pobytové tábory s určitým zaměřením
(taneční, pěvecký, sportovní, keramický, zále-
sácký aj.).

pobytové akce, tábory, soustředění
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Právní forma:

Sídlo:

Zřizovatel:

Kontaktní osoba:

Telefon:

E-mail:

www stránky:

Zahájení činnosti:

Regionální působnost:

organizační složka obce

Vrbátky 41, 798 13

obec Vrbátky

Mgr. Helena Zedníčková, vedoucí

582 382 063

cvc@vrbatky.cz

www.vrbatky.cz

2004

obec Vrbátky místní části Dubany, Vrbátky a Štětovice–

S T Ř ED IS K A VOLNÉH O ČASU – Z ŘI ZOVATE L OBEC

CH ARAK TERIST IKA ZA ŘÍZENÍ

H LAVNÍ ČINNOST

Centrum volného času (dále jen CVČ) Vrbátky vy-
tvořila obec, aby podchytila volný čas dětí a pod-
nítila jejich zájem o různé druhy vědomostí, zna-
lostí, manuální zručnost i fyzickou zdatnost. Nabí-
zí služby širokému okruhu zájemců. Nejen dětem,
ale i rodičům s nejmenšími ratolestmi a v poslední
době i dospělým. Volnočasové aktivity jsou usku-
tečňovány především v prostorách budovy CVČ ve
Vrbátkách, některé akce jsou pořádány ve spor-
tovně-společenském areálu ve Vrbátkách nebo
v sokolovně Dubany. Pro spontánní aktivity jsou
veřejnosti zpřístupněna víceúčelová a dětská hřiš-
tě v Dubanech, Vrbátkách i ve Štětovicích.

je realizována v 10 zájmo-
vých útvarech – kroužcích a kurzech, které
navštěvuje přibližně 80 účastníků, pravidelná
činnost probíhá od září do června, úplata
za výše uvedené aktivity se pohybuje v rozmezí
od 100 Kč (děti) do 200 Kč (dospělí)
pro děti: kroužek „šikovné ruce“, cvičení „spor-
tíci“, výuka hry na flétnu „veselé pískání“, výuka
angličtiny pro nejmenší a dále pro starší děti,
zeměpisný a přírodopisný kroužek „prstem
po mapě“, taneční kroužek „břišní tance“,
zdravotně naučný kroužek „mladý záchranář“,
pro rodiče dětmi: dopolední setkávání rodičů
s dětmi do 4 let „Cvrčci“

pravidelná činnost

CENTRUM VOLNÉHO ČASU, VRBÁTKYCENTRUM VOLNÉHO ČASU, VRBÁTKY
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pro mládež a dospělé: cvičení aerobic.

je prováděna formou jed-
norázových akcí (besídky, karnevaly, kulturní
představení, akce pro širokou veřejnost), ročně
pořádáme asi 10 akcí pro 1 000 účastníků.

velké, významné akce – dětský karneval v so-
kolovně, pálení čarodějnic ve spolupráci se So-
kolem Dubany, vystoupení na kácení máje,
drakiáda, Mikulášská nadílka, večery RPG
a LARP her.

příležitostná činnost

VÝ ZNA MNÉ AKCE, P ROJEK T Y
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Právní forma:

Sídlo:

Zřizovatel:

Kontaktní osoba:

Telefon:

E-mail:

www stránky:

Zahájení činnosti:

Regionální působnost:

příspěvková organizace

Galašova 1746, 753 01 Hranice

město Hranice

Blanka Šturalová, ředitelka

581 601 700

ddm.hranice@hranet.cz

www.ddm.hranet.cz

1995

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE HRANICE

S TŘEDISKA VOLNÉH O ČAS U – ZŘ IZOVAT EL OBEC

CH ARAK TERIST IKA ZA ŘÍZENÍ

Dům dětí a mládeže (dále jen DDM) Hranice je
školské zařízení, které v průběhu celého roku nabí-
zí služby v oblasti zájmového vzdělávání pro děti,
žáky, studenty, popř. dospělé zájemce. DDM má
dvě místa poskytovaného vzdělávání. V centru
města v Galašově ulici se nachází hlavní budova
DDM, v níž sídlí vedení a ekonomický úsek a kde
také probíhá větší část pravidelné zájmové čin-
nosti. Část aktivit, zvláště sportovních, a také spon-
tánní činnost jsou soustředěny do DDM Nová ulice.
Výuka v kroužcích se navíc uskutečňuje i v místních
školách a školách přilehlých obcí. Nabídka zájmo-
vých aktivit DDM vychází z aktuálních potřeb,
trendů a zájmu dětí, mládeže, popř. dospělých.

je každoročně
realizována průměrně v 80 zájmových

H LAVNÍ ČINNOST

pravidelná zájmová činnost

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE HRANICE

útvarech různorodého zaměření, které na-
vštěvuje okolo 700 účastníků. Činnost zajiš-
ťuje přes 50 externích a 5 interních pracov-
níků. Úplata za uvedené aktivity se stanovuje
na celý školní rok a pohybuje se v rozmezí
300 Kč až 2 200 Kč.

se uskutečňuje formou
jednorázových akcí (soutěže, přehlídky, kon-
certy, vystoupení, výstavy, akce pro širokou
veřejnost).

se soustřeďuje do odpo-
ledních hodin v DDM Nová ulice, kde si děti
a mládež mohou zahrát např. stolní fotbal,
stolní tenis, šipky, deskové hry aj.

probíhá o prázdninách for-
mou pobytových a příměstských táborů, popř.
soustředění, s různorodým zaměřením (sport,
výtvarné činnosti, myslivost aj.). Zejména pří-
městské tábory získaly v poslední době velkou
popularitu a je o ně stále větší zájem.

příležitostná činnost

spontánní činnost

táborová činnost

DĚTI ,  MLÁDEŽ  A  VOLNÝ  ČAS  V  OLOMOUCKÉM  KRA J I
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V ÝZ NAMNÉ AKCE, PROJEK T Y

DALŠÍ INFORMACE

DDM Hranice nabízí spolupráci školám – pořádá výukové programy pro školní
kolektivy – sportovní aktivity (v rámci tělesné výchovy, megaball,
bungeerunning, výuka břišních tanců), netradiční výtvarné techniky (malování
na hedvábí a sklo, kurzy keramiky, pletení z pedigu, smaltování, výtvarné dílny).
významné akce – organizátor základních kol soutěží vyhlašovaných MŠMT
(Zelená stezka – Zlatý list, Bible a my, výtvarné soutěže aj.).
vlastní akce a soutěže – Den dětí, Hola hola, škola volá, Zlatá srnčí trofej,
Plavecké závody, Dívka roku, Vánoční jarmark aj.

k nejúspěšnějším kroužkům DDM patří mažoretkové skupiny „Panenky“ a „Pomněnky“, které se
každoročně umisťují na předních místech na mistrovstvích Moravy a Slezska, ČR i Evropy.
DDM zajišťuje zájmový útvar pro romské děti a mládež, kteří se v pravidelné zájmové činnosti věnují zej-
ména hudebním a tanečním aktivitám, pořádají pravidelně koncerty a vystoupení a účastní se soutěží.
spolupráce s handicapovanými klienty Denního centra Archa Charity Hranice – výuka rukodělných
aktivit (práce s keramickou hlínou, pletení z pedigu, výtvarné dílny).
DDM Hranice nabízí krátkodobé ubytování menším kolektivům.

S T Ř ED IS K A VOLNÉH O ČA SU – Z ŘI ZOVATE L OBEC

Právní forma:

Sídlo:

Zřizovatel:

Kontaktní osoba:

Telefon:

E-mail:

www stránky:

Zahájení činnosti:

Regionální působnost:

příspěvková organizace

Školská 349/9, 789 01 Zábřeh

město Zábřeh

Jana Valová, ředitelka

583 416 320

ddm@ddm.zabreh.cz

ddm.zabreh.cz

1995

CH ARAK TERIST IKA ZA ŘÍZENÍ

Stejně jako dětská hračka krasohled nabízíme dě-
tem činnost barevnou, veselou, přitažlivou, plnou
různých variant, překvapení, tajemství a mož-
ností, činnost, která bude směřovat k výchově

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE KRASOHLED ZÁBŘEHDŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE KRASOHLED ZÁBŘEH

DĚTI ,  MLÁDEŽ  A  VOLNÝ  ČAS  V  OLOMOUCKÉM  KRA J I
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kreativního člověka s aktivním přístupem k životu.
Už sám název našeho školního vzdělávacího prog-
ramu „Krasohled“ může napovědět, co všechno
náš dům dětem a mladým lidem nabízí:

reativní (tvořivý) přístup, vzájemnou komunikaci.
adost z prožitku a výsledků práce, rozvoj a růst

každého jedince.
ktivní přístup.
pontánní činnost a spolupráci.
tevřenost všem – dětem, mládeži, dospělým,

handicapovaným, všem národnostem různého pře-
svědčení, pohlaví apod., ohleduplnost a ochotu.

ru jako součást našeho života.
idský přístup.
mpatii – vcítění do potřeb, stavů a zájmů

druhých.
ovednosti – k učení, řešení problémů, komunika-

tivní, sociální a personální, občanské a pracovní.

K
R

A
S
O

H
L
E

D

Naším cílem je:
kreativní člověk s aktivním přístupem
k životu

školské zařízení pro zájmové vzdělávání. Hlav-
ním účelem je zajišťování výchovných, vzdělá-
vacích, zájmových, popřípadě tematických
a rekreačních akcí.

zaměřena na pronájem a půjčování věcí movi-
tých (skákací hrad, trampolíny, apod.), kopíro-
vací práce, pořádání kulturních produkcí
a organizování sportovních soutěží.

Bambiriáda, Kampaň Evropa mladýma očima,
Den Země, mezinárodní dětský folklorní festi-
val „V Zábřeze na renko“.

HL AVNÍ ČI N N OST

DOPL ŇKOVÁ ČI N N OST

VÝ ZNA MN É AKCE, P ROJEK T Y

Právní forma:

Sídlo:

Zřizovatel:

Kontaktní osoba:

Telefon:

E-mail:

www stránky:

Zahájení činnosti:

Regionální působnost:

1993

příspěvková organizace

Komenského nám. 168, Němčice nad Hanou

město Němčice nad Hanou

Mgr. Jarmila Coufalíková, ředitelka

582 386 137

info@ddmorion.cz

www.ddmorion.cz

mikroregion Němčicko a Střední Haná

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE ORION,
NĚMČICE NAD HANOU, OKRES PROSTĚJOV

S TŘEDISKA VOLNÉH O ČAS U – ZŘ IZOVAT EL OBEC

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE ORION,
NĚMČICE NAD HANOU, OKRES PROSTĚJOV

DĚTI ,  MLÁDEŽ  A  VOLNÝ  ČAS  V  OLOMOUCKÉM  KRA J I
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CH ARAK TERIST IKA ZA ŘÍZENÍ

Dům dětí a mládeže ORION (dále jen DDM) je
školské zařízení pro zájmové vzdělávání v oblasti
volného času. DDM ORION vznikl v roce 1990
a právní subjektivitu získal v roce 1993. Sídlí společ-
ně se ZUŠ v jedné budově, tudíž většina aktivit
v pravidelné činnosti probíhá v rámci mikroregionu
Němčicko v různých obcích, a to buď v základních
školách, nebo areálech, které pro činnost poskytli
starostové příslušných obcí. Po požáru v roce 2009
táborové základny Kladky-Bělá je v uvedeném ka-
tastru vybudována zcela nová táborová základna,
jejímž majitelem je zřizovatel město Němčice nad
Hanou a DDM ORION je výhradním uživatelem.

– je realizována v 49 zá-
jmových útvarech, které navštěvuje přibližně
450 účastníků, pravidelná činnost probíhá
od poloviny září do poloviny června, výše úpla-
ty se pohybuje od 100 Kč do 1 800 Kč.

– o příležitostné aktivity
je velký zájem, neboť některé akce se staly tra-
dicí, např. Slavnosti padajícího listí, Čertoviny,
Přehlídka mažoretkových souborů, Čaroděj-
nice, Country bál.

byla v roce
2009 obohacena o víkendová a vícedenní
soustředění mažoretek za spolupráce s občan-
ským sdružením Hobby klub a Sokol Němčice
nad Hanou. Celkem organizujeme 5 letních
táborů a 1zimní s výukou lyžování.

H LAVNÍ ČINNOST

pravidelná činnost

příležitostná činnost

táborová a rekreační činnost

DĚTI ,  MLÁDEŽ  A  VOLNÝ  ČAS  V  OLOMOUCKÉM  KRA J I

VÝ ZNA MN É AKCE, P ROJEK T Y

DALŠÍ INFORMACE

Evropa našima očima, Country jízda, Zelená stez-
ka – Zlatý list, Děti modré planety (akce ke Dni
Země).

spolupráce s občanským sdružením Hobby
klub, Sokolem Němčice nad Hanou, Sdruže-
ním dobrovolných hasičů Němčice nad Hanou
a občanským sdružením MAS na cestě k pros-
peritě, o.s.
pronájem letní stanové táborové základny
Kladky-Bělá s kapacitou 50 účastníků.
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Právní forma:

Sídlo:

Zřizovatel:

Kontaktní osoba:

Telefon:

E-mail:

www stránky:

Regionální působnost:

příspěvková organizace

Opavská 14,  785 01 Šternberk

město Šternberk

Mgr. Bc. Miroslav Sadil

585 012 957

ddm.stbk@volny.cz

www.ddmsternberk.estranky.cz

1995

město Šternberk a jeho mikroregion

Zahájení činnosti:

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE ŠTERNBERK,
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

S TŘEDISKA VOLNÉH O ČAS U – ZŘ IZOVAT EL OBEC

CH ARAK TERIST IKA ZA ŘÍZENÍ

Hlavním úkolem Domu dětí a mládeže Šternberk
p.o. (dále jen DDM) je poskytování zájmového
„neformálního“ vzdělávání s poskytováním infor-
mací v oblasti dětí, mládeže a volného času. Své
služby poskytujeme širokému okruhu zájemců,
a to především dětem, mládeži a popř. i dospělým.
Vzdělávací aktivity jsou uskutečňovány především
ve vlastních prostorách areálu DDM, část aktivit,
zejména sportovních, je soustředěna ve školách,
na sportovištích ve Šternberku a v areálu dětského
dopravního hřiště. Všechny činnosti mají jedno spo-
lečné – využití zájmových aktivit jako prostředek
komplexní výchovy k rozvoji osobnosti účastníků
činností. Našim cílem je poskytnout zájemcům
zajímavé využití volného času po dobu celého roku,
tedy i v době víkendů, svátků a prázdnin.

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE ŠTERNBERK,
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

HL AVNÍ Č I N N OST

je realizována v 95 zá-
jmových útvarech, které navštěvuje přibližně
1 100 účastníků pod vedením 5 pedagogic-
kých pracovníků společně se 45 externími pra-
covníky. Pravidelná činnost probíhá od září
do června, úplata za aktivity se pohybuje
v rozmezí od 100 Kč do 2 500 Kč. Nejvíce
navštěvované jsou sportovní aktivity – tenis,
florbal, horolezectví, výtvarné – keramika,
technické – modelář, šachy, hudební – hra
na kytaru, zpěv, taneční – hip-hop, street-dan-
ce, latinskoamerické a orientální tance a akce

pro rodiče s nej-
menšími dětmi.

pravidelná činnost

Mateřského centra Žirafa

DĚTI ,  MLÁDEŽ  A  VOLNÝ  ČAS  V  OLOMOUCKÉM  KRA J I
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je prováděna formou
jednorázových nebo cyklických akcí pro širo-
kou veřejnost. Ročně pořádáme cca 150 akti-
vit až pro 17 000 účastníků. Nejznámějšími
jsou Dívka roku, dopravní soutěže, Halloween,
Den dětí a Čarodějnice.

je realizována
v průběhu celého školního roku i v době škol-
ních prázdnin. Organizujeme cca 25 pobyto-
vých nebo příměstských táborů a soustředění
jak v tuzemsku, tak zahraničí s 500 účastníky.

Pořádání odborných kurzů, školení, specializovaný
maloobchod, realitní činnost, pronájem nebytových
prostor a ubytovací služby, pronájem a půjčování věcí.

příležitostná činnost

táborová a rekreační činnost

D OPLŇKOVÁ ČINNOS T

S T Ř ED IS K A VOLNÉH O ČA SU – Z ŘI ZOVATE L OBEC

Právní forma:

Sídlo:

Zřizovatel:

Kontaktní osoba:

Telefon:

E-mail:

www stránky:

Zahájení činnosti:

Regionální působnost:

příspěvková organizace

náměstí Míru 20, Šumperk

město Šumperk

PaedDr. Zdeněk Formánek, ředitel

583 214 076

formanek@ddm.spk.cz

www.ddmuradnice.cz

1967

město Šumperk a blízké okolí

CH ARAK TERIST IKA ZA ŘÍZENÍ

Dům dětí a mládeže U radnice Šumperk najdete
opravdu v sousedství šumperské radnice. Zařízení
sídlí v bývalém měšťanském domě. Postupně mě-
nil tento objekt svoji tvář, nakonec nyní slouží dě-
tem, mládeži i dospělým k plné spokojenosti.
Dotváří zvukový i vizuální dojem z náměstí již více
než 40 let. Dalším místem poskytujícím zájmové

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE U RADNICE ŠUMPERKDŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE U RADNICE ŠUMPERK

DĚTI ,  MLÁDEŽ  A  VOLNÝ  ČAS  V  OLOMOUCKÉM  KRA J I

VÝ ZNA MN É AKCE, P ROJEK T Y

DALŠÍ INFORMACE

DDM Šternberk spolupracuje s probační a me-
diační službou na zaměstnávání mladistvých i do-
spělých k OPP. Zajišťujme činnost dětského
dopravního hřiště, kde realizujeme vzdělávací
programy dopravní výchovy. V roce 2010 pořádá-
me Celostátní kolo dopravní soutěže mladých
cyklistů, základní a krajské kolo Dívky roku, soutěž
MŠMT Zelená stezka – Zlatý list a další.

Připravované programy můžete sledovat na
www.ddmsternberk.estranky.cz a
www.mczirafa.estranky.cz
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vzdělávání je táborová základna v nedalekých
Hraběšicích, cca 8 kilometrů od Šumperka. Je
využívána členy zájmových kroužků DDM U rad-
nice a slouží celoročně.

je realizována každoročně
formou zhruba stovky zájmových útvarů pro nej-
širší věkové spektrum zájemců. Nabídka bývá
zčásti tradiční, zčásti vychází z poptávky veřejnos-
ti. V útvarech bývá zapsáno okolo jednoho tisíce
účastníků. Činnost zájmových útvarů probíhá
v daném školním roce od poloviny září do polovi-
ny června. Pro větší přehlednost v nabídce krouž-
ky spadají pod oddělení přírodovědy a ekologie,
sportu, programů a her, techniky a estetiky.

je prováděna formou jed-
norázových, nebo cyklických akcí, které jsou pe-
dagogickými pracovníky připravovány celoročně,
vč. volných dnů. V loňském škol. roce se uskuteč-
nilo přes 400 akcí pro více než 30 tisíc zájemců.

probíhá formou
turnusů letních táborů a soustředění a krátko-

H LAVNÍ ČINNOST

pravidelná činnost

příležitostná činnost

táborová a rekreační činnost

dobých pobytových akcí. Ve školním roce se tak-
to uskutečnilo 7 táborů a 19 pobytových akcí.

a jejich pedagogy v oblasti pří-
rodovědy, ekologie, výtvarné výchovy a sportu.

projekty – DDM je aktivně zapojen do grantové
činnosti města Šumperk a, je jedním z míst
v České republice, odkud každoročně díky od-
dělení estetiky odchází nemalá sbírka na chari-
tativní projekt pro nevidomé Světluška,
společně se Schola servis nabízí výtvarné pro-
jekty pro pedagogy, je aktivní v asociaci výtvar-
ných pedagogů Artama – Praha.
významné akce – Waldorfská alternativa
pro předškoláky, Miss aerobik Tour, 1. máj
pro děti, country bál, prezentace starých řeme-
sel, přechody Pálavy a Jeseníků a další.

výrazná péče o talenty s vynikajícími výsledky
při reprezentaci města, k dispozici velmi útulné
mini Zoo, zapojení do Českého svazu aerobiku,
Svazu učitelů tance.

konzultace, odborné rady a náměty pro školy
a školská zařízení

VÝ ZNA MN É AKCE, P ROJEK T Y

DALŠÍ INFORMACE

Právní forma:

Sídlo:

Zřizovatel:

Kontaktní osoba:

Telefon:

E-mail:

www stránky:

Zahájení činnosti:

Regionální působnost:

1972

příspěvková organizace

Masarykovo nám. 52, 752 01 Kojetín

město Kojetín

Marie Beránková, ředitelka

581 762 498

reditelka@meddm.kojetin.cz

www.kojetin.cz/meddm

Kojetínsko, mikroregion Střední Haná

MĚSTSKÝ DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE KOJETÍN,
OKRES PŘEROV

S TŘEDISKA VOLNÉH O ČAS U – ZŘ IZOVAT EL OBEC

MĚSTSKÝ DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE KOJETÍN,
OKRES PŘEROV

DĚTI ,  MLÁDEŽ  A  VOLNÝ  ČAS  V  OLOMOUCKÉM  KRA J I
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CH ARAK TERIST IKA ZA ŘÍZENÍ

Městský dům dětí a mládeže (dále jen MěDDM)
Kojetín je školské zařízení, které v průběhu celého
roku nabízí služby v oblasti zájmového vzdělávání
pro děti, žáky, studenty a dospělé. Najdete nás
v hlavní budově na Masarykově náměstí, popřípa-
dě v klubovnách ve Ztracené ulici v Kojetíně.
K jednotlivým aktivitám jsou využívány prostory
MěDDM, tělocvičny jednotlivých škol, sportovní
areál, sokolská zahrada a herna stolního tenisu
TJ Sokol Kojetín, prostory obecních úřadů mikro-
regionu Střední Hané.

– je realizována v cca
40 zájmových útvarech, klubech a kurzech.
Nabídka vychází z aktuálních potřeb, zájmů
a trendů, je určena dětem, žákům, studen-
tům, popř. dospělým zájemcům. Aktivity pro-
bíhají od září do června. V rámci mikroregionu
Střední Haná probíhá pravidelná činnost
i v okolních obcích Kojetína.

– zahrnuje nabídku pří-
ležitostných, jednorázových akcí (soutěže, tur-
naje, přehlídky, výlety, besedy, koncerty, výsta-
vy, vzdělávací a výukové programy, kurzy).
K tradičním akcím patří Slet čarodějnic, Den
Země, Den stromu, Světýlkový rej broučků,
Sportovní X boj, Hanácká písnička, turnaje
v ringu, florbalu a volejbalu. Každoročně pro-
běhne cca 130 akcí.

H LAVNÍ ČINNOST

pravidelná činnost

příležitostná činnost

DĚTI ,  MLÁDEŽ  A  VOLNÝ  ČAS  V  OLOMOUCKÉM  KRA J I

– realizována
ve školních letních i zimních prázdninách,
nebo v době, kdy z různých důvodů neprobíhá
školní výuka. Každoročně je připraveno 8 tá-
borů pro děti, mládež, rodiče s dětmi a několik
víkendových akcí.

mateřským, základním a středním školám na-
bízíme výukové programy se zaměřením
na práci s keramickou hlínou, přírodovědně-
ekologickou tematikou, programy z oblasti
právního povědomí a drogové závislosti.
organizujeme i tzv. „akce na klíč“ – například
pro děti zaměstnanců podniků v Kojetíně
a okolí, seznamovací pobytové akce pro stu-
denty 1. ročníků středních škol a další.

táborová a rekreační činnost

DALŠÍ INFORMACE
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SPORTCENTRUM - DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE
PROSTĚJOV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

S TŘEDISKA VOLNÉH O ČAS U – ZŘ IZOVAT EL OBEC

CH ARAK TERIST IKA ZA ŘÍZENÍ

Sportcentrum DDM má tři pracoviště:
kmenové pracoviště

další místo poskytovaného vzdělávání

dopravní centrum

pravidelná činnost

se nachází v Olympijské
ul. 4, na okraji prostějovské sportovní zóny
směrem na Kostelec na Hané. V tomto objek-
tu sídlí vedení, ekonomický a technický úsek.
Kromě velkokapacitní haly (o rozměru 3 teni-
sových kurtů) s kompletním zázemím máme
k dispozici sál v 1. patře, klubové prostory v pří-
zemí a kondiční místnost. Zájmová činnost je
zaměřena zejména na sportovní oblast.

se
nachází na Vápenici 9, nedaleko centra města
a je velmi dobře dopravně dostupné. Zájmová
činnost je zaměřena především do technické
a kulturní oblasti.

se nachází v ulici Bří. Čap-
ků a je v něm uskutečňována dopravní výuka
pro mládež, stejně jako ostatní akce Sport-
centra DDM. V neposlední řadě se zde rozvíjí
projekt nabídky volnočasových spontánních
aktivit pro děti a mládež s doprovodem, který
v odpoledních hodinách zábavnou formou
rozšiřuje vzdělávací službu tohoto pracoviště.

je realizována ve více než
stovce zájmových útvarů, které navštěvuje půl

H LAVNÍ ČINNOST

SPORTCENTRUM - DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE
PROSTĚJOV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Právní forma:

Sídlo:

Zřizovatel:

Kontaktní osoba:

Telefon:

E-mail:

www stránky:

Zahájení činnosti:

Regionální působnost:

příspěvková organizace

Olympijská 4, 796 01 Prostějov

město Prostějov

Mgr. Ivan Nedvěd, ředitel

582 330 883 (ředitel)

582 332 297/6 (pedagogové), 582 366 153 (vrátnice)

sportcentrum@sportcentrumddm.cz

www.sportcentrumddm.cz

druhého tisíce členů. Tato činnost probíhá
od září do června a úplata za tuto službu se
pohybuje v rozmezí 150 až 800 Kč za školní
rok. Členové těchto kroužků mají možnost roz-
víjet svůj potenciál i v dalších činnostech orga-
nizace, které mnohdy na činnost zájmových
útvarů navazují.

je uskutečňována for-
mou jednorázových, nebo periodicky se opa-
kujících akcí (soutěže, přehlídky, výstavy
a ostatní akce pro širokou veřejnost). Ročně
uspořádáme na sto akcí, ve kterých se vystřídá
až 20 000 účastníků.

probíhají v průběhu celého
školního roku i v době školních prázdnin a cel-

příležitostná činnost

pobytové akce

DĚTI ,  MLÁDEŽ  A  VOLNÝ  ČAS  V  OLOMOUCKÉM  KRA J I
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kově se jich podaří uspořádat na dvě desítky.
Jedná se o tradiční tábory, stejně jako tábory
blíže specifikované (rekreační pobyty u moře,
lyžařské tábory či sportovně a adrenalinově
zaměřené tábory). Za zmínku stojí i příměst-
ské tábory, sportovní soustředění, ale také
víkendové pobyty v průběhu roku.

ve vědomostních olympiá-
dách a sportovních soutěžích mívají ve svých
šesti desítkách okresních a krajských kol přes
6 000 účastníků.

jsou rovněž významnou strán-
kou Sportcentra – DDM. V mnohých z nich se
organizace prezentuje a to samé umožňuje
i ostatním subjektům. Jedná se zejména
o Prostějovský veletrh zábavy, který navazuje
na několikaletou tradici Bambiriád, nebo turis-
tické setkání v Hamrech (spolupořádané s Ar-
mádou ČR), kde se pracuje se zdravotně
handicapovanými dětmi a mládeží. Dalším
z vlajkových projektů Sportcentra – DDM je
Zastupitelstvo dětí a mládeže města Prostě-
jova, které sdružuje zástupce většiny škol měs-
ta Prostějova. Prostřednictvím něj se uskuteč-
ňují Dětská slyšení, která umožňují širokým řa-
dám školáků v rámci společných setkání komu-

soutěže MŠMT

další činnosti

S T Ř ED IS K A VOLNÉH O ČA SU – Z ŘI ZOVATE L OBEC

Právní forma:

Sídlo:

Zřizovatel:

Kontaktní osoba:

Telefon:

E-mail:

www stránky:

Zahájení činnosti:

Regionální působnost:

příspěvková organizace

reditelka.duhajes@volny.cz

www.duhajes.cz

Průchodní 154,  790 01 Jeseník

Olomoucký kraj

Mgr. Vladislava Fačevicová, ředitelka

584 401 262, 736 232 109

2006 (SMP 1951, DDM 1953)

Jesenický region

STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU DUHA JESENÍKSTŘEDISKO VOLNÉHO ČASU DUHA JESENÍK

DĚTI ,  MLÁDEŽ  A  VOLNÝ  ČAS  V  OLOMOUCKÉM  KRA J I

nikovat a tázat se nejvyšších představitelů
města Prostějova a dalších významných veřej-
ných činitelů v rámci regionu. Letos poprvé,
i za přispění Sportcentra – DDM, proběhlo
také Prostějovské léto 9+1, které umožnilo
mladým obyvatelům města i jeho návštěvní-
kům každý čtvrtek v létě prožít rozličným způ-
sobem a nabídlo tak atraktivní program pro ty,
kdo tráví prázdniny v našem městě.

pronájem sportovních, konferenčních a školí-
cích prostor.
pronájem reklamních ploch.

VEDL EJŠ Í Č I N N OST



CH ARAK TERIST IKA ZA ŘÍZENÍ

Středisko volného času DUHA Jeseník (dále jen
SVČ) vzniklo spojením DDM Jeseník a Stanice mla-
dých přírodovědců. Název je odvozen z počáteč-
ních písmen – ěti mění ry ktivity = .
Jsme školským zařízením pro zájmové vzdělávání
v oblasti volného času. Své služby poskytujeme
širokému okruhu zájemců, a to především dětem,
žákům, studentům a také dospělým. Zájmové
vzdělávací aktivity jsou uskutečňovány především
v prostorách areálu SVČ, ale také ve školách celého
jesenického regionu.

je realizována v cca 140
zájmových útvarech, které navštěvuje přibližně
1 500 účastníků. Pravidelná činnost probíhá
od října do května, úplata za výše uvedené
aktivity se pohybuje v rozmezí od 100 Kč
do 1 500 Kč (např. Klub přátel koní, Bikros, Mla-
dý policista, Společenské tance), prezentace ke-
ramických kroužků na výstavě lidových řemesel
v polském Prudniku; aktivity pro handicapované
účastníky apod.

je prováděna formou jed-
norázových, nebo cyklických akcí (výukové pro-
gramy, exkurze, besedy, soutěže, přehlídky,
výstavy, akce pro širokou veřejnost); ročně po-
řádáme cca 320 aktivit pro 15 000 účastníků.

v průběhu celého školního
roku i v době školních prázdnin, organizuje-
me cca 10 táborů (pobytové i příměstské)
pro 180 účastníků.

(bývalá Sta-
nice mladých přírodovědců Jeseník), kde cho-
váme více než 20 druhů živočichů: akvarijní
ryby, hady, želvy, obojživelníky a zástupce

D U H A DUHA

H LAVNÍ ČINNOST

pravidelná činnost

příležitostná činnost

táborová činnost

středisko ekologické výchovy

drobných hlodavců (cca 100 ks). V rozlehlých
sklenících pěstujeme tropické i subtropické
rostliny a na zahradě jsme mimo jiné vybudo-
vali naučnou stezku dřevin. Zde máme také
umístěny tři roje včel, o které se starají členové
včelařského kroužku. Na hvězdárně se scháze-
jí mladí astronomové a ve středu od 19:15 ho-
din je hvězdárna pravidelně otevřena pro širo-
kou veřejnost
(www.oajes.cz/hvezdarna).

VÝ ZNA MN É AKCE, P ROJEK T Y

DALŠÍ INFORMACE

nabízíme 15 výukových programů: Ekosystém
les, Člověk a voda, Včely a lidé, Sluneční
soustava, Ochrana zvířat, Den stromů,
Naučná stezka dřevin, Vánoční beseda, Veli-
konoční beseda, Odpady – kam s nimi, Léčivé
rostliny, Voda kdo tu žije, co tu roste,
Recyklovaný papír, Vyrábíme z vizovického
těsta, Bydlíme s květinami; kontaktní osoba
Ing. Ludmila Janoštíková 774 001 547.
významné akce: Mistrovství republiky FLL,
Mikuláš, Otvírání Země, Zelená stezka, Den
dětí, Hurá na prázdniny, minikopaná Mc Do-
nald Cup, Jesenická liga v košíkové, Jesenická
liga ve stolním tenisu, spolupráce s DD,
taneční přehlídka Jeseník Dance aj.

organizačně a finančně zajišťujeme okresní kola
soutěží a přehlídek vyhlašovaných MŠMT ČR
v Olomouckém kraji; ročně pořádáme cca 50 sou-
těží pro 3 500 účastníků; kontaktní osoba Ing.
Jana Hálová 774 001 547.
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S T Ř ED IS K A VOLNÉH O ČA SU – Z ŘI ZOVATE L OBEC

Právní forma:

Sídlo:

Zřizovatel:

Kontaktní osoba:

Telefon:

E-mail:

www stránky:

Zahájení činnosti:

Regionální působnost:

příspěvková organizace

Pod skalkou 11, 751 24 Přerov II – Předmostí

Magistrát města Přerova

Yveta Bittnerová, koordinátor SVČ

581 211 736-7

materidouska1@iol.cz

www.zsms-materidouska.cz

Přerovsko

STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU MATEŘÍDOUŠKASTŘEDISKO VOLNÉHO ČASU MATEŘÍDOUŠKA

CH ARAK TERIST IKA ZA ŘÍZENÍ

H LAVNÍ ČINNOST

Středisko volného času Mateřídouška se zaměřuje
na zajištění podmínek pro účelné trávení volného
času, snaží se naučit děti využívat efektivně svůj
volný čas a umět s ním účelně nakládat a využívat
jej pro rozvoj své osobnosti. SVČ se nachází
uprostřed sídliště v příměstské části, má k dispo-
zici zahradu. Široký výběr aktivit je propojen
se vzdělávací činností spojeného zařízení základní
a mateřské školy.

Děti a mládež si mohou vybrat z nabídky zá-
jmových kroužků, jejichž činnost probíhá pra-
videlně po celý školní rok. Nabídka je určena
převážně pro děti a mládež od 3 do 15 let.
Kompletní nabídku kroužků lze získat na
www.zsms-materidouska.cz v odkazu
zájmové kroužky.

Příležitostné činnosti pro všechny věkové kate-
gorie, včetně rodičů s dětmi, pořádáme for-
mou jednorázových akcí celoročně včetně so-
bot a nedělí. Největší oblibu si získal turnaj
v ringu či netradiční olympiády. Kromě spor-
tovních činností organizujeme i tvořivé či odpo-
činkové aktivity. Mezi tradiční akce neodmysli-
telně patří soutěž Dívka roku, Hudební koncert

pravidelná zájmová činnost

příležitostná činnost, akce pro širokou ve-
řejnost, soutěže, přehlídky
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či zábavné odpoledne Poslední zvonění.

Nabízíme příměstský tábor, během roku
soustředění tanečních kroužků, v průběhu
letních prázdnin organizujeme taneční a aero-
bikové soustředění.

Středisko volného času Mateřídouška provozuje
, které nabízí jedno dopoled-

ne v týdnu program pro maminky s dětmi do 3 let.
Děti ze zájmových kroužků se účastní i veřejných
akcí jako jsou například Oslavy konce léta, Miku-
lášské nadílky, Vánoční hvězdičky, Velikonoční
veselí aj. Středisko volného času vlastní keramic-
kou dílnu s vypalovací pecí a hrnčířským kruhem,
pořádáme pravidelné výstavy výrobků dětí.

pobytové akce, letní a zimní tábory, sou-
středění

„Mateřské centrum“

DALŠÍ INFORMACE
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STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU
LIPNÍK NAD BEČVOU, P. O.

S TŘEDISKA VOLNÉH O ČAS U – ZŘ IZOVAT EL OBEC

CH ARAK TERIST IKA ZA ŘÍZENÍ

Středisko volného času Lipník nad Bečvou (dále
jen SVČ) je zařízení pro zájmové vzdělávání
a poskytování služeb ve všech oblastech volného
času a kultury. Svou činnost vyvíjí od roku 1995.
SVČ nabízí kvalitní a smysluplné využití volného
času pro všechny věkové skupiny, a to od dětí
předškolního věku až po seniory. SVČ vykonává
svou činnost ve dvou budovách. V ulici Novosady
1380 sídlí vedení SVČ a realizují se zde kulturní
aktivity, výstavy a některé spontánní činnosti.
V Komenského sadech 1334 probíhá převážně
pravidelná a zájmová činnost. Posláním organi-
zace je nabízet ve všech oblastech dostupnou,
pestrou a kvalitní činnost.

Snažíme se pokrýt co nejširší oblast zájmové
činnosti prostřednictvím nabídky zájmových
útvarů. Již třetím rokem zabezpečujeme do-
pravní výchovu pro lipenský region a připravu-
jeme výukové programy dopravní výchovy
pro jednotlivé věkové kategorie. Z aktivit nabí-
zených dětem a mládeži se největší popularitě
těší taneční kroužky, ve kterých sdružujeme
180 členů. Velkou oblibu si získaly kroužky
a aktivity pro maminky a batolata. Ze strany ve-
řejnosti je zájem i o jazykové kurzy, Akademii III.

H LAVNÍ ČINNOST

pravidelná zájmová činnost

STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU
LIPNIK NAD BEČVOU, P. O.

Právní forma:

Sídlo:

Zřizovatel:

Kontaktní osoba:

Telefon:

E-mail:

www stránky:

Zahájení činnosti:

Regionální působnost:

příspěvková organizace

Novosady 1380, 751 31 Lipník nad Bečvou

město Lipník nad Bečvou

Věra Škopová, ředitelka

581 771 142, 581 771 594, fax. 581 771 142

svc@svc.lipnet.cz, kino@svc.lipnet.cz

http://svc.hyperlinx.cz /

1995

Lipensko

věku a o pohybové kroužky pro seniory.

Pořádáme akce pro širokou veřejnost i akce
pro účastníky s vyhraněnými zájmy. Akce probí-
hají v průběhu celého školního roku mimo letní

příležitostná činnost
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prázdniny. Zájemci si mohou vybírat z nabídky
besed, seminářů, výtvarných kurzů, výstav, vý-
letů, soutěží, karnevalů, přehlídek aj. Mezi
akce, které se setkávají s velkým zájmem veřej-
nosti, patří například: Pohádkový karneval, Mi-
kulášování, Slet čarodějnic, rybářská a země-
pisná soutěž, přehlídka zájmové činnosti Děti
dětem, Den Země, Konec prázdnin s pohád-
kou, Noční pochod na Helfštýn.

Jsou realizovány po celý rok. V zimním období
nabízíme víkendové pobyty na horách pro pří-
znivce běžeckého i sjezdového lyžování, o jar-
ních prázdninách týdenní lyžařský zájezd
do zahraničí s možností lyžařského i snow-
boardového výcviku. V letních měsících zajiš-
ťujeme vodácký zájezd. Tradičně také organi-
zujeme zahraniční cykloturistický poznávací
zájezd. V průběhu letních prázdnin připravu-
jeme několik pobytových táborů pro děti i pro

pobytové akce, tábory, soustředění

STŘEDISKA VOLNÉHO ČASU – ZŘIZOVATEL CÍRKEV A SOUKROMÁ OSOBA

Právní forma:

Sídlo:

Zřizovatel:

Kontaktní osoba:

Telefon:

E-mail:

www stránky:

Zahájení činnosti:

Regionální působnost:

společnost s ručením omezeným

Nešverova 693/1, 772 00 Olomouc

Bailiva Čechy, Morava a Slezsko – familiáři Německého řádu

PaedDr. Aleš Prudil

585 225 201, 736 232 109

cgnr@cgnr.cz

www.cgnr.cz

2008

Olomoucko

COMMUNIO – STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU
CÍRKEVNÍHO GYMNÁZIA NĚMECKÉHO ŘÁDU
COMMUNIO – STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU
CÍRKEVNÍHO GYMNÁZIA NĚMECKÉHO ŘÁDU

DĚTI ,  MLÁDEŽ  A  VOLNÝ  ČAS  V  OLOMOUCKÉM  KRA J I

rodiče s dětmi. Pravidelně realizujeme tábor
s taneční tematikou. Pro vybrané kroužky po-
řádáme odborná soustředění. Oblíbené jsou
také příměstské tábory.

Zajišťování a organizování nabídky v oblasti
kultury je další z hlavních činností našeho zaří-
zení. Zajišťujeme a organizujeme kulturní po-
řady, celoměstské, kulturní a společenské ak-
ce, výstavy a filmovou produkci. Vzhledem
k tomu, že jsme městským zařízením, kulturní
akce připravujeme ve spolupráci s městem
Lipník nad Bečvou. Patří mezi ně Záhorské
folklorní slavnosti, Svatojakubské hody, Vá-
noční jarmark, soutěž klavírních duí Dvořákův
Lipník, ples města, folkový festival Předzahra-
da, Otvírání Moravské brány, Evropský týden
mobility, Dny Evropského kulturního dědictví,
Adventní koncert, Svatováclavský koncert, Sil-
vestr aj.

kulturní činnost

CÍRKEVNÍ GYMNÁZIUM
NĚMECKÉHO ŘÁDU
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CH ARAK TERIST IKA ZA ŘÍZENÍ

Communio – středisko volného času Církevního
gymnázia Německého řádu (dále jen CGNR) je
školské zařízení, jehož prioritním posláním je pře-
devším osobnostní rozvoj dětí a mládeže v oblasti
neformálního vzdělávání. Cílem je uskutečňovat
a nabízet zájmové vzdělávání nejen pro děti a žáky
vlastní školy – Církevního gymnázia Německého
řádu, ale také pro zájemce z řad nejširší veřejnosti.
Zaměření činnosti je širokopásmové obsahem, for-
mou, postupy a metodami práce, s důrazem na for-
mování osobnosti mladého člověka, na podporu
jeho přirozených zájmů, potřeb a aktivit.
Zájmové vzdělávací aktivity jsou uskutečňovány
především v prostorách CGNR, větší část aktivit,
která je zaměřena na pohybové vzdělávaní, je
uskutečňována v prostorách sportovních klubů
nebo v tanečních sálech.

– je realizována prostřed-
nictvím zájmových kroužků, které se pravidel-
ně schází ke své činnosti v průběhu školního
roku. Cílem pravidelné zájmové činnosti je
poskytovat dětem a mládeži pestrou nabídku
volnočasových aktivit, rozvíjet jejich zájmy
a dovednosti. Všechny činnosti jsou zabezpe-
čovány odbornými pedagogickými pracovníky
a externími spolupracovníky CGNR. Nabídka
pravidelné vzdělávací a zájmové činnosti zahr-
nuje – jazykovou přípravu (English is easy for
you, Konverzujeme německy), přírodovědné
obory (Baví mě chemie, FYZ-IQ, Moderní des-
kové hry), humanitní obory (Labyrint, Drama-
tický kroužek,Výtvarný kroužek, Pěvecký
sbor), práci s výpočetní technikou (Kroužky

H LAVNÍ ČINNOST

pravidelná činnost

ICT) a kroužky sportovního zaměření (fotbal,
házená, atletika, tanec). Kompletní nabídka je
zveřejněna na www.cgnr.cz.

– příležitostná výchov-
ně vzdělávací zájmová činnost je tvořena jed-
norázovými akcemi, jako jsou exkurzní zájezdy
(Vídeň), besedy, přednášky a kulturní vystou-
pení. K těmto aktivitám jsou využívány volné
prostory střediska volného času.

– program po-
bytových a táborových akcí zahrnuje vodácký
putovní tábor, zimní lyžařský tábor a kurzy
zájmového kroužku Osobnostní rozvoj.

příležitostná činnost

táborová a rekreační činnost
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CH ARAK TERIST IKA ZA ŘÍZENÍ

Posláním Střediska pro volný čas dětí a mládeže
(dále jen SVČ) Oáza je:

Realizovat program osobnostního rozvoje stu-
dentů Doopravdy.
Vytvářet prostor pro společenství a zájmovou
činnost žáků CMG a externích návštěvníků
v jejich volném čase.

Středisko je určeno převážně žákům CMG, ale ta-
ké dětem, žákům, studentům, pedagogickým pra-
covníkům, popřípadě dalším osobám, které jsou
ochotny sdílet, nebo alespoň respektovat základní
křesťanské hodnoty a křesťanský životní styl,
na kterých je práce organizace založena.
Pravidelná provozní doba klubovny je během
školního roku každý všední den od 7:00 hod
do 17:00 hod.
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STŘEDISKA VOLNÉHO ČASU – ZŘIZOVATEL CÍRKEV A SOUKROMÁ OSOBA

Právní forma:

Sídlo:

Zřizovatel:

Kontaktní osoba:

Telefon:

E-mail:

www stránky:

Zahájení činnosti:

Regionální působnost:

školské zařízení

Komenského 17, 769 01 Prostějov

Arcibiskupství olomoucké

Mgr. Jaroslav Fidrmuc, ředitel

582 302 541

klub@cmg.prostejov.cz

www.cmg.prostejov.cz/oaza/

2006

STŘEDISKO PRO VOLNÝ ČAS DĚTÍ A MLÁDEŽE OÁZA,
CYRILOMETODĚJSKÉ GYMNÁZIUM
A MATEŘSKÁ ŠKOLA V PROSTĚJOVĚ

STŘEDISKO PRO VOLNÝ ČAS DĚTÍ A MLÁDEŽE OÁZA,
CYRILOMETODĚJSKÉ GYMNÁZIUM
A MATEŘSKÁ ŠKOLA V PROSTĚJOVĚ

DĚTI ,  MLÁDEŽ  A  VOLNÝ  ČAS  V  OLOMOUCKÉM  KRA J I

HL AVNÍ Č I N N OST

– je v současné době
realizována v přibližně 20 zájmových útvarech
(florbal, divadlo ve francouzském jazyce,
keramika, kytarová škola, stolní tenis, výtvarný
kruh, výtvarný kroužek, varhanní kurz, 3D gra-
fika na PC …). Pravidelná činnost probíhá celý
školní rok.

– zahrnuje jednorázové
akce (besedy, soutěže, přehlídky, kreativní
dílny, koncerty, vernisáže,…)
táborová a rekreační činnost.

pravidelná činnost

příležitostná činnost
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VÝ ZNA MN É AKCE, P ROJEK T Y

DALŠÍ INFORMACE

výukové programy – Program osobnostního roz-
voje Doopravdy
Cílem celého programu osobnostního rozvoje Do-
opravdy je poskytnout studentům příležitost k zís-
kání efektivních emočních a sociálních návyků.

Středisko úzce spolupracuje nejen se školou a In-
formačním centrem mládeže zřízeným Klubem stu-
dentů, rodičů a přátel Cyrilometodějského gymná-
zia o.s., sídlícím v budově školy, ale také s místní or-
ganizací Salesiánského hnutí mládeže a s knězem,
který je v děkanátu pověřen pastorací mládeže.

Právní forma:

Sídlo:

Zřizovatel:

Kontaktní osoba:

Telefon:

E-mail:

www stránky:

Zahájení činnosti:

Regionální působnost:

společnost s ručením omezeným

Loučská 237, 751 31 Lipník nad Bečvou

Věra a Petr Pospíšilovi

Jaroslav Mihal, ředitel

581 772 171

reditel@slunicko.cz

www.slunicko.cz

1993

Olomoucko

STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU SLUNÍČKO,
LIPNÍK NAD BEČVOU
ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SLUNÍČKO S.R.O.

STŘEDISKA VOLNÉHO ČASU – ZŘIZOVATEL CÍRKEV A SOUKROMÁ OSOBA

STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU SLUNÍČKO,
LIPNÍK NAD BEČVOU
ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SLUNÍČKO S.R.O.

CH ARAK TERIST IKA ZA ŘÍZENÍ

Nejsme docela tak stejné středisko volného času,
jaké znáte. My jsme jiní. Zaměřujeme se především
na účelné využití volného času dětí. Naše zájmové
kroužky nabízí využití volného času pro všechny

dětské kategorie, které rozvíjí tvořivost a nenásil-
nou a dobrovolnou cestou vedou k formování
osobnosti. Naše zařízení se nachází v centru města,
má k dispozici velkou zahradu a dvůr. Využíváme
sportoviště ve městě Lipníku nad Bečvou. O čin-
nost se starají kvalifikovaní pracovníci.

DĚTI ,  MLÁDEŽ  A  VOLNÝ  ČAS  V  OLOMOUCKÉM  KRA J I
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H LAVNÍ ČINNOST

V Ý Z N A M N É A KC E

PROJEK T Y

– probíhá v zájmových útvarech, které
jsou zaměřené na tyto oblasti: výtvarná,
hudební, taneční, sportovní, turistická, příro-
dovědná, práce s multimédii, elektronická
audiotvorba, robotika a fotografování.

– bese-
dy a přednášky, soutěže, výstavy. Tuzemské
a zahraniční pobytové akce, tábory letní a zim-
ní zaměřené na různé sporty, turistiku a cyklis-
tiku. Jednodenní turistické a cyklistické výlety.

podzimní slavnost
lyžařský kurz v tuzemsku a v zahraničí
country bál
ozdravné pobyty v zahraničí
dětský den

Zapojení do projektu dopravní výchovy (pravidel-
né využití dopravního hřiště v Hranické ulici v Lip-
níku nad Bečvou – využití kol, koloběžek, zdra-
votní výchova).

Pravidelná výchovná, vzdělávací a zájmová
činnost

Příležitostná činnost, pobytové akce

DĚTI ,  MLÁDEŽ  A  VOLNÝ  ČAS  V  OLOMOUCKÉM  KRA J I

DALŠÍ INFORMACE

Propagace činnosti v regionálním tisku, na inter-
netových stránkách, nástěnky.
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Právní forma:

Sídlo:

Zřizovatel:

Kontaktní osoba:

Telefon:

E-mail:

www stránky:

Zahájení činnosti:

Regionální působnost:

občanské sdružení

AMD ČR, Senovážné náměstí 24, 116 47 Praha 1

Nestátní nezisková organizace

Mgr. Petr Zapletal, prezident AMD ČR

234 621 244, fax 234 621 526

mobil 603 55 14 17

zapletal@adam.cz

http://www.debrujar.cz

1992

celorepubliková

ASOCIACE MALÝCH DEBRUJÁRŮ
ČESKÉ REPUBLIKY O.S.

N NO PRACUJ ÍC Í S D ĚT MI A MLÁD EŽÍ ( ČLENOVÉ ČRDM )

Z A M Ě Ř E N Í O RG A N I Z AC E

Asociace sdružuje Kluby malých debrujárů,
které svojí činností umožňují dětem a mladým li-
dem využívat volný čas k rozvíjení schopností a zna-
lostí v oblasti vědy, techniky a ekologie. Při činnosti
respektují a využívají dětskou představivost a hra-
vost prostřednictvím zábavných pokusů s jednodu-
chými pomůckami, které směřují k nenucenému
pochopení různých jevů a zákonitostí, k objevování
vědy a které utvářejí nové cesty k poznání a tvo-
řivosti.
Nabídkou aktivního využití volného času pomáhá
v boji proti kriminalitě, nežádoucím druhům závis-
lostí a dalším sociálně patogenním jevům působí-
cím na děti a mládež. Navazuje mezinárodní kon-
takty a spolupracuje s partnerskými organizacemi
a organizacemi podobného zaměření v ČR i v za-
hraničí.

ASOCIACE MALÝCH DEBRUJÁRŮ
ČESKÉ REPUBLIKY O.S.

VÝ ZNA MN É AKCE, P ROJEK T Y

Tradiční akce celorepublikového charakteru:
Celoroční soutěž z oblasti vědy, techniky
a ekologie
Dny muzeí – Praha, květen
Letní tábor AMD ČR
Space – projekt s tématem kosmonautiky
a astronomie
First Lego League – První lego liga, národní
postupové kolo technické soutěže
Vánoce debrujárů, Praha, prosinec

Všechny potřebné informace jsou zájemcům
dostupné na webu http://www.debrujar.cz
nebo přímo v sídle sdružení

DĚTI ,  MLÁDEŽ  A  VOLNÝ  ČAS  V  OLOMOUCKÉM  KRA J I
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DALŠÍ INFORMACE

Debrujárské hnutí vzniklo v Kanadě a díky fran-
couzské prezentaci na výstavě Praha-Expo
Science International 91 se dostalo k nám. Aso-
ciace malých debrujárů České republiky (AMD ČR)
byla zaregistrována v září 1992 a zahájila pravidel-
nou činnost dle mezinárodních principů a filozofie
malých debrujárů. Velmi rychle se rozšířila po celé
České republice, a proto bylo v roce 1998 zřízeno
ústředí AMD v Praze.
V Olomouckém kraji pracují kluby debrujárů
v Šumperku, Hanušovicích, Všechovicích, Zábře-
hu, Litovli a Olomouci. Kontakty na jednotlivé
kluby najdete na webu www.debrujar.cz.
Kontakty na Kluby malých debrujárů v Olomouc-
kém kraji:

, Hlavní 145,
788 33 Hanušovice, Mgr. Vladimíra Vasilová,
tel.: 583 231 208

, Vítězná 1250,
784 01 Litovel, Mgr. Miroslava Černá,
miroslavacerna@centrum.cz

„Termonukleární mandarinky“, Tomkova 45,
779 00 Olomouc-Hejčín, Mgr. Jiří Kvapil,
kvapil@gytool.cz, tel.: 776 635 868

KMD Hanušovice při ZŠ

KMD Litovel při ZŠ

KMD při Gymnáziu Olomouc-Hejčín

NNO PR ACUJ ÍC Í S D ĚT MI A MLÁDE Ž Í (ČLE NOVÉ ČRDM )

Právní forma:
Sídlo:

Zřizovatel:
Kontaktní osoba:
Telefon:
E-mail:
www stránky:
Zahájení činnosti:
Regionální působnost:

občanské sdružení
Č. Drahlovského 6, Přerov
Velké Novosady 8, Přerov

Josef Banýr
608 43 43 70
7kostka@7kostka.cz
www.7kostka.cz
2000
Olomoucký kraj, Přerov

Korespondenční adresa:

DUHA 7KOSTKADUHA 7KOSTKA

DĚTI ,  MLÁDEŽ  A  VOLNÝ  ČAS  V  OLOMOUCKÉM  KRA J I

,
17. listopadu 2, 787 01 Šumperk
Renata Čechová, cechova@doris.cz,
tel.: 583 214 213

– , Všechovice 88,
753 53, Mgr. Lenka Svobodová,
zlen@centrum.cz, tel.: 720 304 979

je člověk (zpravidla mladý) zajímající
se o pochopení různých jevů a zákonitostí,
který chce věcem přijít „na kloub“. Heslem debru-
járů je:

KMD Šumperk při DDM Vila Doris

KMD Všechovice Biglamy

Debrujár

„Debrujár si vždycky ví rady“.
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Z A M Ě Ř E N Í O RG A N I Z AC E

K O S
T K A

VÝZ NAMNÉ AKCE, PROJEK T Y

DALŠÍ INFORMACE

Duha 7KOSTKA olektiv rganizující port
ábory a ulturu matérů se zabývá pořádá-

ním letních táborů a víkendových akcí pro děti
a mládež.

horská chata Javorka víkend pro rodiče
s dětmi (v roce 2010 se bude pořádat již
9. ročník)
Generálka víkend pro vedoucí a instruktory
(v roce 2010 se bude pořádat již 10. ročník)
Expedice AVASURA víkend zaměřený
na deskové hry
pravidelná realizace jednoho pilotního táboru
pro 150 účastníků a podle momentálních
možností několik menších táborů,
letní tábor v Chorvatsku na ostrově RAB
(v roce 2010 se bude pořádat 3. ročník)

Organizace 7KOSTKA nemá zaměstnance, veške-
rá činnost je závislá na volném čase členů naší
organizace. Základny na tábory i víkendovky si
musíme pronajímat. Během celého roku se našich
akcí zúčastní asi 200 250 dětí a dospívajících.
Všechny akce organizujeme vlastními silami s po-
mocí aktivních členů z řad středoškoláků, vysoko-
školáků i starších členů, kteří pracují s dětmi již více

–

–

–

–

–

než 20 let. Trváme na tom, že naši vedoucí
i instruktoři projdou školeními s akreditací MŠMT.

DĚTI ,  MLÁDEŽ  A  VOLNÝ  ČAS  V  OLOMOUCKÉM  KRA J I



35

NNO PR ACUJ ÍC Í S D ĚT MI A MLÁDE Ž Í (ČLE NOVÉ ČRDM )

Právní forma:

Sídlo:

Zřizovatel:

Kontaktní osoba:

Telefon:

E-mail:

www stránky:

Zahájení činnosti:

Regionální působnost:

http://

občanské sdružení

Růžová 192, Lutín

Lenka Pospíšilová  Lenočka

603 214 518

lenocka@lutin.cz

duha-kristal.lutin.cz

1988

celá ČR

DUHA KŘIŠŤÁL LUTÍNDUHA KŘIŠŤÁL LUTÍN

Z A M Ě Ř E N Í O RG A N I Z AC E

H LAVNÍ ČINNOST

Oddíl Duha Křišťál Lutín je zaměřen na celoroční
činnost s dětmi ve věku 6–15 let zejména v oblasti
turistické, sportovní, poznávání přírody, ale nevy-
hýbáme se veškerým dalším činnostem, které děti
můžou zajímat, například deskové hry, výtvarné
schůzky, poznávací a vzdělávací výlety apod.
Každou středu se scházíme na 2–2,5 hodinové
schůzky v naší klubovně, která je v budově Domova
mládeže Sigmundovy Střední školy strojírenské v Lu-
tíně. Zde hrajeme různé hry, soutěže, vzděláváme
se a mimo jiné se zde připravujeme na výpravy.
Zhruba jednou měsíčně jezdíme na výpravy,
kde děti čeká pestrý program připravený zkušený-
mi vedoucími a instruktory. Někdy zachraňují
rodinu Simpsonových, prožívají příběh Karcoolky,
nebo se dokonce starají, aby se v pořádku vrátili
domů, ale o těchto věcech nemá cenu psát, je
lepší si to prostě zkusit na vlastní kůži, nebo
se alespoň podívat na fotky z našich akcí.
Každoročním vyvrcholením celoroční činnosti je
letní stanový tábor, na kterém děti a mládež
zažívají spoustu zábavy a získávají mnoho nových
zkušeností.

probí-
há od začátku září do konce června, členský
poplatek máme ve výši 150,- Kč za rok

– vý-

pravidelná celoroční činnost s dětmi

jednodenní a vícedenní výlety a akce

DĚTI ,  MLÁDEŽ  A  VOLNÝ  ČAS  V  OLOMOUCKÉM  KRA J I

jezdy na různé oddílové a turistické základny
po celé Moravě, někdy i po celé republice,
na kterých se děti účastní tematicky zaměře-
ných her a činností

letním
táborem, který sami pořádáme již 14-tým ro-
kem, táboru se účastní cca 40 dětí a 20 ve-
doucích a instruktorů

Všechny aktuální informace najdete na našich
webových stránkách http://duha-kristal.lutin.cz.

srpnové zakončení celoroční činnosti

DALŠÍ INFORMACE
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Právní forma:

Sídlo:

Zřizovatel:

Kontaktní osoba:

Telefon:

E-mail:

www stránky:

Zahájení činnosti:

Regionální působnost:

občanské sdružení

Gen. Píky č. 4, Olomouc

Miloslav Pala, vedoucí oddílu

606 877 778

tulaciol@seznam.cz

www.tulaciol.ic.cz

1985

Olomouc a okolí

DUHA TULÁCI OLOMOUC (DUHA – SDRUŽENÍ DĚTÍ
A MLÁDEŽE PRO VOLNÝ ČAS, PŘÍRODU A RECESI)

N NO PRACUJ ÍC Í S D ĚT MI A MLÁD EŽÍ ( ČLENOVÉ ČRDM )

Z A M Ě Ř E N Í O RG A N I Z AC E

Duha Tuláci Olomouc je tábornický – hravě indián-
ský oddíl zajišťující pravidelnou zájmovou činnost
dětí a mládeže založenou na principech zážitkové
pedagogiky. Schází se jedenkrát týdně na rodo-
vých schůzkách, kde se členové učí základním do-
vednostem nutným pro pobyt v přírodě a procvi-
čujeme je formou her a soutěží. Získané znalosti
a dovednosti uplatňují v praxi přímo v terénu
na našich výpravách, které pořádáme jednou
za 14 dní, několikrát do roka i jako celovíkendové.
Učíme se poznávat přírodu a žít v souladu s ní tak,
jako to kdysi dokázaly primitivní národy, důležitá je
u nás ekologická výchova.
Naše sdružení také provozuje nepravidelnou klu-
bovní činnost, v rámci které se věnujeme des-
kovým hrám, kreativnímu činění či netradičním

DUHA TULÁCI OLOMOUC (DUHA – SDRUŽENÍ DĚTÍ
A MLÁDEŽE PRO VOLNÝ ČAS, PŘÍRODU A RECESI)

sportům (lakros, lukostřelba, indiánská házená
apod.). V létě pořádá stanový tábor, který je
vyvrcholením celoroční činnosti a prověrkou vše-
ho, co se děti naučily během roku.
Náš oddíl se snaží stát indiánským kmenem Tébio
a prožít jeho životní příběh, který si sami vy-
tváříme.

patnáctidenní letní tábor v Laškově u Konice

celoročně přijímáme nováčky – chlapce i dívky
od 2. třídy ZŠ

VÝ ZNA MNÉ AKCE, P ROJEK T Y

DALŠÍ INFORMACE

DĚTI ,  MLÁDEŽ  A  VOLNÝ  ČAS  V  OLOMOUCKÉM  KRA J I
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NNO PR ACUJ ÍC Í S D ĚT MI A MLÁDE Ž Í (ČLE NOVÉ ČRDM )

Právní forma:

Sídlo:

Zřizovatel:

Kontaktní osoba:

Telefon:

E-mail:

www stránky:

Zahájení činnosti:

Regionální působnost:

organizační jednotka občanského sdružení

Schweitzerova 70, 779 00 Olomouc

Mgr. Hynek Pečinka

602 431 149

velka@medvedice.net

www.medvedice.net

1983

Olomouc, Olomoucký kraj, Česká republika

DUHA VELKÁ MEDVĚDICEDUHA VELKÁ MEDVĚDICE

Z A M Ě Ř E N Í O RG A N I Z AC E

Organizace zajišťuje volnočasové aktivity pro děti
a mládež, pobyty a pohyb v přírodě, amatérský
sport a hry, dramatiku, recesi, mezinárodní výmě-
ny mládeže, vzdělávání organizátorů volného ča-
su. Jednodenní a vícedenní akce a aktivity v příro-
dě jsou zaměřeny na všestranný rozvoj osobnosti.
Duha Velká Medvědice je člen Duhy – sdružení
dětí a mládeže pro volný čas, přírodu a recesi,
jejím prostřednictvím je také členem Mezinárod-
ních mladých přátel přírody, dále jsme členy UNO
– Unie nestátních neziskových organizací Olo-
mouckého kraje.

V ÝZ NAMNÉ AKCE, PROJEK T Y

více než 25 let nepřetržité činnosti
letní tábory s mezinárodní účastí

DĚTI ,  MLÁDEŽ  A  VOLNÝ  ČAS  V  OLOMOUCKÉM  KRA J I

Olomoucká duhová akademie – vzdělávací
projekt
Commandos – simulace výcviku speciálních
jednotek
Klíče od pevnosti Boyard – soutěž dětí
a mládeže prověřující tělo i duši

Vydáváme občasník Brum pro přátele aktivního
volného času.

DALŠÍ INFORMACE
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Právní forma:

Sídlo:

Zřizovatel:

Kontaktní osoba:

Telefon:

E-mail:

www stránky:

Zahájení činnosti:

Regionální působnost:

7

občanské sdružení

Dolní náměstí 38, 779 00 Olomouc

Pavla Široká

23 158 025

pavla.siroka@hnutiduha.cz

www.hnutiduha.cz/olomouc

1991

především Olomouc a Olomoucký, Moravskoslezský a Zlínský kraj

HNUTÍ DUHA OLOMOUC

Z A M Ě Ř E N Í O RG A N I Z AC E

H LAVNÍ ČINNOST

Hnutí DUHA Olomouc je odborná organizace,
která poskytuje široké veřejnosti informace přede-
vším o ekologickém spotřebitelství a domácí ekolo-
gii, biopotravinách, přírodní kosmetice, šetření
energií a vodou atd. Zabýváme se také ochranou
přírody (viz níže).

na středních a základních školách vyučujeme
o 11 téma-

tech, se kterými má Hnutí DUHA dlouholeté
zkušenosti. Věnujeme se především ekospo-
třebitelským tématům, jako je např. Ekologic-
ké nakupování, Strava – jak na zdraví pro nás
i pro přírodu, Domácí ekologie, Ochrana zvířat
atd. V případě zájmu realizujeme tyto 90 mi-
nutové interaktivní přednášky i pro žáky mimo
školní výuku nebo pro učitele a dospělé

Ekologické výukové programy

HNUTÍ DUHA OLOMOUC

N NO PRACUJ ÍC Í S D ĚT MI A MLÁD EŽÍ ( ČLENOVÉ ČRDM )

propagujeme pořá-
dáním besed a exkurzemi na biofarmy, ná-
kupem biopotravin v rámci tzv. bioklubu a vy-
dáváním Olomouckého Biozpravodaje –
měsíčníku, který distribuujeme společně
se zpravodajem Ekologické listy. Tato perio-
dika obsahují mnoho tipů, jak na ekologický
nákup či šetrnou domácnost a aktuální dění
z Olomouce i Olomouckého kraje. Články jsou
vhodné pro výuku environmentálních předmě-
tů (předplatné je možné na:
ekologicke.listy@hnutiduha.cz)
provozujeme tzv. , kde poskytu-
jeme bezplatné poradenství občanům v oblas-
ti spotřebitelské a práva životního prostředí.
Naše Ekoporadna je jako jediná z Olomoucké-
ho kraje členem celorepublikové Sítě ekologic-

ekologické zemědělství

Ekoporadnu

DĚTI ,  MLÁDEŽ  A  VOLNÝ  ČAS  V  OLOMOUCKÉM  KRA J I
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kých poraden (STEP). Také nabízíme k prodeji
Fair Trade výrobky, lněné tašky, knihy a časo-
pisy s ekologickou tematikou a řadu dalších
informačních materiálů. Pro veřejnost je v do-
bách ekoporadny otevřena i knihovna s ekolo-
gickou tematikou
podporujeme – vlků, ry-
sů a medvědů – do českých lesů. Vedeme
osvětovou kampaň za jejich ochranu na místní
(Beskydy) i národní úrovni, informujeme veřej-
nost, provádíme terénní monitoring, do které-
ho se mohou zapojit dobrovolníci
věnujeme se také – pořádáním
dobrovolnických brigád (sázení stromků,
ochrana stromků proti okusu zvěří), jednáním
s lesníky o nových tzv. lesohospodářských
plánech a osvětou
zapojujeme se do o vydání
souhlasu se zásahem do krajinného rázu, o po-

návrat velkých šelem

ochraně lesů

správních řízení

NNO PR ACUJ ÍC Í S D ĚT MI A MLÁDE Ž Í (ČLE NOVÉ ČRDM )

Právní forma:

Sídlo:

Zřizovatel:

Kontaktní osoba:

Telefon:

E-mail:

www stránky:

Zahájení činnosti:

Regionální působnost:

občanské sdružení

Tyršova 157, Dub nad Moravou 783 75

Lubomír Vaňák

732 541 643; 773 909 025

lenka.vanakova@worldonline.cz

www.dakotaseverka.estranky.cz

1990

okres Olomouc

JUNÁK – SVAZ SKAUTŮ A SKAUTEK ČR,
STŘEDISKO 712 18 – „QUERCUS“ DUB NAD MORAVOU
JUNÁK – SVAZ SKAUTŮ A SKAUTEK ČR,
STŘEDISKO 712 18 – „QUERCUS“ DUB NAD MORAVOU

Z A M Ě Ř E N Í O RG A N I Z AC E

Zaměření JUNÁKU – svazu skautů a skautek ČR,
středisko Dub nad Moravou, je zacíleno na celo-
roční aktivní činnost v přírodě, ale i v klubovnách.
Poskytujeme pestrý program pro všechny věkové

DĚTI ,  MLÁDEŽ  A  VOLNÝ  ČAS  V  OLOMOUCKÉM  KRA J I

volení ke kácení dřevin nebo nejrůznějších
územních a stavebních řízení

můžete se zapojit do:
tzv. Vlčích hlídek – monitorování výskytu vlků,
rysů a medvědů a odrazování pytláků od jejich
nelegálního lovu v Beskydech. Společné akce
pořádáme hlavně v zimním období. (kontakt:
vlci.hlidky@hnutiduha.cz)
nebo do vydávání Ekologických listů a Bio-
zpravodaje – redakční tým uvítá pisatele člán-
ků s ekologickou tematikou, editory článků a
pomoc při roznosu Ekologických listů na vy-
braná místa v Olomouci
(ekologicke.listy@hnutiduha.cz)
také uvítáme pomoc s provozem Ekoporadny
(ekoporadna@hnutiduha.cz)

VÝ ZNA MNÉ AKCE, P ROJEK T Y

kategorie, které v našem středisku máme: svět-
lušky – vlčata (6–10 let), skauti – skautky (10–15
let), roveři – rangers (15–26 let), dále činovníci
a oldskauti. Táboříme v indiánských stanech tee-
pee, jezdíme na chaty, spíme pod širým nebem,
chodíme na výpravy a hodně cestujeme jak



po naší vlasti, tak v zahranicí. Patnáct let spolupra-
cujeme s holandským oddílem BROWN SEA
GROUP 66 Rotterdam, k nim v letošním roce přibyl
oddíl vodních skautů z Leewardenu. Holandsko
jsme navštívili již osmkrát. Deset let spolupracu-
jeme s kanadskými skauty z města Whitby a Wind-
sor v provincii Ontario a z města Gibsons z pro-
vincie Britská Kolumbie. Celkem jsme Kanadu
navštívili třikrát. Dále spolupracujeme se skauty –
harcery z polských Glubczyc a italské Peschiera da
Garda. Tábořili jsme třikrát v Chorvatsku, navštívili
jsme skauty ve Skotsku a Anglii. Snažíme se, aby si
děti odnesly z těchto setkání co nejvíce – setkávají
se se skauty z jiných zemí, zdokonalují si jazykové
dovednosti, vyměňují si zkušenosti a díky reciproč-
ním akcím poznávají, jak se ve které zemi žije.
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letní indiánské dětské dny s country bálem
zimní zájezdy na plavecký stadion v Přerově
turnaje v minikopané či volejbalu
zahraniční aktivity: táboření v Holandsku; opa-
kovaná expedice do Kanady; tábory v Chor-
vatsku, v Itálii, putování po Skotsku a Anglii
s návštěvou 21. světového skautského jam-
boree v anglickém Essexu v rámci stoletého
výročí od založení skautské organizace
organizace letních táborů, často meziná-
rodních

Mgr. Viktor Langer,
LANGERV@email.cz

nejsou uvedeny

Václav Stodůlka,
STODULKA.VACLAV@seznam.cz

www.vatry.czweb.org,
www.skauting.cz/jitrenky

Šárka Růžičková,
sarula@email.cz

www.4amazonky.wz, www.
svetylka.com, www.skauting.cz/sestka

Ludmila Tomášková,
baculínek@centrum.cz

www.skauting.cz/druhyroj,
www.mujweb.cz/ www/smecka6/,
www.skauting.cz/sedmyoddil

S T ŘEDIS KA OK RESU OLOMOUC

1. středisko Miroslava Mastíka

2. středisko Zdimíra Touška

3. středisko Mjr. Karla Haase

4. středisko J. E. Kosiny

Vedoucí střediska:

www stránky:

Vedoucí střediska:

www stránky:

Vedoucí střediska:

www stránky:

Vedoucí střediska:

www stránky:

VÝZ NAMNÉ AKCE, PROJEK T Y

pravidelná účast na humanitární sbírkové akci
pro osoby postižené rakovinou kostní dřeně
účast na akci „Postavme školu v Africe“
obnova poutního místa ve Staré Vodě u obce
Libavá
roznášení „betlémského“ světla po obcích
adopce chlapce z africké Guinei (adopce
na dálku)
pořádání jarního country bálu pro veřejnost

DĚTI ,  MLÁDEŽ  A  VOLNÝ  ČAS  V  OLOMOUCKÉM  KRA J I
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5. středisko Dvanáctka

6. středisko Žlutý kvítek

7. středisko Vládi Tylšara

8. středisko Jana Boska

9. středisko Velká Bystřice

Vedoucí střediska:

www stránky:

Vedoucí střediska:

www stránky:

Vedoucí střediska:

www stránky:

Vedoucí střediska:

www stránky:

Vedoucí střediska:

www stránky:

Luděk Burda,
ludek.burda@medialine.cz

www.dvanactka.estranky.cz

Radan Knettig,
RKnettig@volny.

www.skauting.cz/zlutykvitek,
www.skauting.cz/poutnici

Petr Kalman,
petr.kalman@seznam.cz

www.skauting.cz/jan-bosko

Jan Baletka,
medium@email.cz

www.skauting/jan-bosko/vlcata,
www.skauting.cz/kvitka, www.skauting.cz/jan-
bosko

Irena Juřicová,
juric.ip@seznam.cz

nejsou uvedeny

NNO PR ACUJ ÍC Í S D ĚT MI A MLÁDE Ž Í (ČLE NOVÉ ČRDM )

Právní forma:
Sídlo:
Zřizovatel:
Kontaktní osoba:
Telefon:
E-mail:
www stránky:
Zahájení činnosti:
Regionální působnost:

občanské sdružení
Šmeralova ul., 796 01 Prostějov

Petr Vymazal
603 402 554
p.vymazal@post.cz
www.orj713.skauting.cz
1911, obnoveno 1990
okres Prostějov

JUNÁK – SVAZ SKAUTŮ A SKAUTEK ČR,
OKRES PROSTĚJOV
JUNÁK – SVAZ SKAUTŮ A SKAUTEK ČR,
OKRES PROSTĚJOV

DĚTI ,  MLÁDEŽ  A  VOLNÝ  ČAS  V  OLOMOUCKÉM  KRA J I

10. středisko Šternberk

11. středisko Bohuňovice

12. středisko Velký Týnec

13. středisko Bělkovice-Lašťany

Vedoucí střediska:

www stránky:

Vedoucí střediska:

www stránky:

Vedoucí střediska:

www stránky:

Vedoucí střediska:

www stránky:

Petr Benda,
benda.petr@istrade.cz

www.skautisternberk.wbs.cz

Mgr. Josef Švéda,
FERNOST@bohunovice.cz

nejsou uvedeny

Jan Voráč,
jansvatoplik.vorac@seznam.cz

intranet.velkytynec.cz/skaut/,
www.doloplazy.cz/skaut,
intranet.velkytynec.cz/skaut/poutnici/

Marie Plesková,
mppastelka@centrum.cz

nejsou uvedeny



Z A M Ě Ř E N Í O RG A N I Z AC E

Skauting, to jsou dvě základní věci – dobrá parta
a dobrá příležitost. Jednak skupina lidí, přátel,
kamarádů – jednak příležitost žít život dynamicky
a smysluplně. Skauting je celosvětově největší
výchovné hnutí pro děti a mladé lidi. Umožňuje jim
žít a dělat věci společně a staví před ně příležitosti,
které jsou zároveň zábavou, hrou a zároveň způso-
bem, jak poznávat nové věci.
Skauting dává do života řadu sociálních doved-
ností jako je schopnost mluvit před lidmi a schop-
nost naslouchat, schopnost být otevřený vůči
druhým, schopnost spolupracovat. Skauting učí
umět se o sebe postarat, brát život do vlastních
rukou, postavit se na vlastní nohy, převzít odpo-
vědnost za to, co se se mnou a s mým životem
děje. Ve skautingu se lidé učí hledat smysluplnost
toho, co dělají – kam nasměrovat svůj život a proč.
Skauting je příležitost vstoupit do dospělosti jako
člověk, který ví o svých kvalitách i o tom, proč
nebýt sám, proč být součástí týmu. Člověk,
který ví, co chce a aktivně jde za tím.
Ve skautingu si člověk sáhne na GPSku, foťák, učí
se dělat reportáže, slaňovat skály, vařit i sjíždět
vodu na raftech. Ale to není důležité. Důležité je,
co se člověk učí mimochodem přitom – že má
cenu se o něco snažit. Že má cenu se zapojit. Že
má cenu spolupracovat. Že má cenu být součástí
věcí, ne pozorovatelem.
Členem se může stát každý od cca 7 let, kdo se
chce podílet na činnosti v organizaci, která probí-
há v družinách a oddílech podle věkových kate-
gorií, které jsou organizovány ve skautských stře-
discích.
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HL AVNÍ ČI N N OST

VÝ ZNA MN É AKCE, P ROJEK T Y

DALŠÍ INFORMACE

realizace pravidelných schůzek se skautským
programem

zapojování se do sbírkových akcí Kuřátko,
Postavme školu v Africe aj.
závody ve skautských dovednostech pro skaut-
ské družiny
karneval pro děti
hra v ulicích města Hon na Široka
floorbalové zápasy aj.
letní tábory

Kontakty na skautská střediska působící v okrese
Prostějov:

Prostějov, 721 934 186

Prostějov, 774 507 892, www.pelikani.org

Prostějov, 732 878 043
www.jarykastila05.skauting.cz

Kostelec na Hané, 777 708 720

Konice, Ptení, Čechy pod Kosířem, 731 413 131
www.skautikonice.brb.cz

Středisko „Děti přírody“

Středisko „Pelikáni“

Středisko „Járy Kaštila“

Středisko „Petra Bezruče“

Středisko Konice

DĚTI ,  MLÁDEŽ  A  VOLNÝ  ČAS  V  OLOMOUCKÉM  KRA J I
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NNO PR ACUJ ÍC Í S D ĚT MI A MLÁDE Ž Í (ČLE NOVÉ ČRDM )

Právní forma:

Sídlo:

Zřizovatel:

Kontaktní osoba:

Telefon:

E-mail:

www stránky:

Zahájení činnosti:

Regionální působnost:

občanské sdružení s právní subjektivitou

Filipcovo nám. 4, 796 01 Prostějov

Salesiánské hnutí mládeže Praha

Ing. Jaroslav Němec

603 953 727

sdb.pv@tiscali.cz

animatori.prostejov.cz

2000

Prostějov, Prostějovsko

KLUB SALESIÁNSKÉHO HNUTÍ MLÁDEŽE PROSTĚJOVKLUB SALESIÁNSKÉHO HNUTÍ MLÁDEŽE PROSTĚJOV

Z A M Ě Ř E N Í O RG A N I Z AC E

V ÝZ NAMNÉ AKCE, PROJEK T Y

jsme křesťanská organizace, vedená salesiány
a nabízíme rozvoj spirituální inteligence
naše pedagogické zaměření je preventivní
výchovný systém kněze a vychovatele Jana
Boska
základním posláním je příprava akcí pro děti
a mládež v jejich volném čase
eliminace patologických vlivů na děti a mlá-
dež
spolupráce s rodiči, kteří jsou plně zaměstnaní
při výchově jejich dětí
věnujeme se výchově činnosti pro děti od 6 let
do jejich dospělosti

Pro děti a mládež připravujeme
pobytové akce o podzimních, vánočních a jar-
ních prázdninách (s výukou sjezdového lyžová-
ní a snowbordingu)
letní tábory pro děti (pohádkové tábory), po-
bytové čtrnáctidenní tábory, putovní cyklistic-
ké tábory
systematickou přípravu dobrovolníků (animá-
torů) pro přípravu akcí s možností získat akre-
ditaci vedoucího táborů, zdravotníka a instruk-
tora školního lyžování a snowbordingu
s Cyrilometodějským gymnáziem v Prostějově
se podílíme na realizaci osobnostního rozvoje
mladých lidí s názvem „Doopravdy“

DĚTI ,  MLÁDEŽ  A  VOLNÝ  ČAS  V  OLOMOUCKÉM  KRA J I

DALŠÍ INFORMACE

Pro pobytové akce s dětmi a mládeží máme k dis-
pozici dvě turistické základny v Jeseníkách: Stará
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Voda č. 109 (kompletně vybavená základna
s 32 lůžky, kuchyní, jídelnou a sociálním zaříze-
ním, hřištěm na fotbal a hřištěm pro odbíjenou)

a Anenský vrch č. 225 (kompletně vybavená
turistická základna s 20 lůžky, kuchyní, jídelnou
a sociálním zařízením).

Právní forma:

Sídlo:

Zřizovatel:

Kontaktní osoba:

Telefon:

E-mail:

www stránky:

Zahájení činnosti:

Regionální působnost:

občanské sdružení

Masarykovo nám. 29, 783 91 Uničov

Bc. Jiří Urbášek, DiS., předseda sdružení

732 710 021

gaudolino@gaudolino.cz

www.gaudolino.cz

2004

okres Olomouc, okres Šumperk, hl. m. Praha

OBČANSKÉ SDRUŽENÍ GAUDOLINO

Z A M Ě Ř E N Í O RG A N I Z AC E

Občanské sdružení Gaudolino je neziskovou orga-
nizací se zaměřením na děti a mládež. Patří k těm
sdružením, která nabízejí aktivní využití volného
času, a to nejen v průběhu všech školních prázdnin,
ale i při školách v přírodě či víkendových pobytech.
Programy, které sdružení nabízí, jsou koncipovány
tak, aby děti nejen zabavily, ale zároveň podpo-
rovaly rozvoj jejich osobnosti a umožnily jim sebe-
realizaci. Aktivity jsou zaměřeny na turistiku

OBČANSKÉ SDRUŽENÍ GAUDOLINO

N NO PRACUJ ÍC Í S D ĚT MI A MLÁD EŽÍ ( ČLENOVÉ ČRDM )

DĚTI ,  MLÁDEŽ  A  VOLNÝ  ČAS  V  OLOMOUCKÉM  KRA J I
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ve všech podobách, osvojování tábornických do-
vedností, provozování nejrůznějších řemeslných
a výtvarných dílen, ale i na širokou škálu her, tra-
dičních i netradičních sportovních aktivit a dalších
specializovaných činností. Naší doménou jsou pak
tzv. netradiční sporty, deskové, karetní a stolní hry.
Vyvrcholením celoroční činnosti sdružení jsou let-
ní dětské tábory. Jejich programy jsou založeny
na prolínání oddílových her a soutěží v menších
či větších skupinách a celotáborové hry, jejichž
téma je voleno tak, aby kromě zábavy poskytlo
dětem i možnost setkat se s určitou historickou
epochou, událostí nebo kulturně-společenským
fenoménem.
Vše, co se na našich akcích děje a v budoucnu
bude dít, je podřízeno našemu hlavnímu mottu:

.
Od tohoto hesla se odvíjí i náš přístup k práci
s mladými lidmi. Naším cílem není pracovat „S”
dětmi a mládeží, ale „PRO” děti a mládež.

letní tábory
víkendové pobyty pro rodiče s dětmi

"Chceš se bavit? Chceš se smát? S Gaudolinem
pojď si hrát!"

VÝZ NAMNÉ AKCE, PROJEK T Y

NNO PR ACUJ ÍC Í S D ĚT MI A MLÁDE Ž Í (ČLE NOVÉ ČRDM )

Právní forma:
Sídlo:
Zřizovatel:
Kontaktní osoba:
Telefon:
E-mail:
www stránky:
Zahájení činnosti:
Regionální působnost:

http://cck-ol.webnode.cz

občanské sdružení
Sokolská 32, 771 95 Olomouc

MUDr. Petra Přidalová
585 222 965
olomouc@cervenykriz.eu

okres Olomouc, pověřený krajský OS ČČK

OBLASTNÍ SPOLEK ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŽE
OLOMOUC
OBLASTNÍ SPOLEK ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŽE
OLOMOUC

DĚTI ,  MLÁDEŽ  A  VOLNÝ  ČAS  V  OLOMOUCKÉM  KRA J I

mezinárodní víkendové pobyty pro děti
a mládež
seznamovací pobyty pro děti a mládež ze ZŠ
a SŠ
akce s deskovými hrami (Noc deskových her
a Odpoledne deskových her aj.)
historické programy (Muzejní noc, Dny evrop-
ského dědictví atd.)
výtvarné projekty
florbalové turnaje pro mládež

Občanské sdružení Gaudolino je řádným členem
České rady dětí a mládeže a Unie neziskových
organizací Olomouckého kraje.

DALŠÍ INFORMACE



Z A M Ě Ř E N Í O RG A N I Z AC E

V ÝZ NAMNÉ AKCE, PROJEK T Y

Oblastní spolek Českého červeného kříže (dále jen
OS ČČK) Olomouc poskytuje široké veřejnosti olo-
mouckého regionu humanitární služby v těchto
hlavních oblastech:

sociální činnosti
kurzy a školení, výuka první pomoci
ordinace praktického lékaře
praktické ukázky poskytování první pomoci
zdravotnické zabezpečení hromadných akcí
ozdravné pobyty pro děti
výuka první pomoci dětí a mládeže
bezplatné dárcovství krve
šíření mezinárodního humanitárního práva

letní rekondiční pobyty pro děti pořádá Český
červený kříž pod záštitou Ministerstva zdra-
votnictví od r. 1960. Cílem je umožnit rekreaci
spojenou s odbornou péčí dětem trpícími:
– záchvatovitým onemocněním
– lehkou mozkovou dysfunkcí
– bolestmi hlavy
Celkem pro 25 dětí, s odborným lékařským do-
hledem. Pobyty jsou určeny dětem do 14 let
včetně.
pobyty pro děti spojené s výukou první po-
moci pořádá Český červený kříž pod záštitou
Ministerstva zdravotnictví od r. 1960. Cílem je
umožnit dětem spolu s rekreací seznámit se
s úkony zachraňujícími život a procvičit si i další
úkony předlékařské první pomoci. Získané do-
vednosti mohou děti uplatnit doma, ve škole
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či na výletě i kdekoli jinde, a tak pomoci
zachránit zdraví nebo i život sobě i jiným.
Pobyty jsou určeny dětem do 15 let včetně.
Celkem pro 15 dětí, pod vedením zkušených
zdravotnických instruktorů.
OS ČČK školí učitelky – zdravotnice, které ve-
dou na školách kroužky mladých zdravotníků.
Pro děti se pořádají každoročně soutěže v pos-
kytování první pomoci. Jeden z kroužků půso-
bí při Místní skupině ČČK Olomouc č. 11, po-
řádá rovněž ukázky provedení první pomoci
na školách (zdarma na vyžádání).

. Kurz
je akreditován MŠMT ČR – absolventi působí
jako zdravotníci na pobytových akcích – dět-
ských táborech, na zotavovacích akcích, ško-
lách v přírodě, lyžařských zájezdech ap. (dle
zák. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného
zdraví). Kurz je pořádán vždy na jaře, probíhá
celkem 11 týdnů, každou středu 15.00–18.00.

. Nabízíme
pro všechny druhy kurzů učebnice vydané
v souladu se Standardy první pomoci (První
pomoc pro uchazeče o řidičský průkaz, Základ-
ní norma první pomoci, Zdravotník zotavova-
cích akcí, První pomoc, První pomoc v domác-
nosti, První pomoc u dětí a další). Jsou vhod-
ným doplňkem lékárniček v podnicích, ško-
lách, automobilech či v domácnosti.
Materiály pro výuku první pomoci dětí ZŠ a MŠ
pro učitelky jsou zdarma k dispozici na Úřadě
OS ČČK Olomouc.

DALŠÍ INFORMACE

Kurz pro zdravotníky zotavovacích akcí

Učebnice a příručky první pomoci

DĚTI ,  MLÁDEŽ  A  VOLNÝ  ČAS  V  OLOMOUCKÉM  KRA J I
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NNO PR ACUJ ÍC Í S D ĚT MI A MLÁDE Ž Í (ČLE NOVÉ ČRDM )

Právní forma:

Sídlo:

Zřizovatel:

Kontaktní osoba:

Telefon:

E-mail:

www stránky:

Zahájení činnosti:

Regionální působnost:

občanské sdružení

Husovo nám. 67, Prostějov

Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Oriolus

Mgr. Petra Orálková

776 712 207

petraoralkova@seznam.cz

www.mopici.cmelda.net

2000

okres Prostějov

ODDÍL MLADÝCH OCHRÁNCŮ PŘÍRODY (MOP) REJSCIODDÍL MLADÝCH OCHRÁNCŮ PŘÍRODY (MOP) REJSCI

Z A M Ě Ř E N Í O RG A N I Z AC E

S malými MOPíky se učíme poznávat přírodu,
hrajeme spousty her v klubovně i na zahradě.
Snažíme se u dětí rozvíjet jejich fantazii a tvo-
řivost. Provádíme různé výtvarné a rukodělné
činnosti hlavně s přírodními materiály. Zajišťujeme
kvalitní a pestrou činnost zaměřenou na po-
znávání a pobyt v přírodě, sport, hry posilující
spolupráci a sounáležitost mezi dětmi. Rozvíjíme
v dětech smysl pro odpovědnost a poznání sebe
sama. Dětem se snažíme zábavnou formou při-
blížit přírodu a přimět je k zamyšlení nad tím, jak
se k přírodě lidé chovají. Schůzky oddílu probíhají
vždy v pátek 16–18 hod, kromě prázdnin a svátků.

DĚTI ,  MLÁDEŽ  A  VOLNÝ  ČAS  V  OLOMOUCKÉM  KRA J I

VÝ ZNA MN É AKCE, P ROJEK T Y

pravidelná účast na celostátní soutěži Stříbrná
nit
zapojování se do soutěže Zelená stezka – Zlatý
list a do Indiánské stezky
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Právní forma:

Sídlo:

Zřizovatel:

Kontaktní osoba:

Telefon:

E-mail:

www stránky:

Zahájení činnosti:

Regionální působnost:

organizační jednotka sdružení

Bělkovice  Lašťany 354, 783 16 Dolany

Olomoucká krajská rada Pionýra

Lukáš Hamerník

606 333 194

l.hamernik@centrum.cz

2008

okres Olomouc

PIONÝRSKÁ SKUPINA DVANÁCTKA

Z A M Ě Ř E N Í O RG A N I Z AC E

V ÝZ NAMNÉ AKCE, PROJEK T Y

DALŠÍ INFORMACE

práce s organizovanými i neorganizovanými skupinami dětí a mládeže

pravidelné schůzky oddílu
jednodenní a víkendové akce
tábory

Po celý rok pronajímáme táborovou základnu v Otaslavicích.

PIONÝRSKÁ SKUPINA DVANÁCTKA

N NO PRACUJ ÍC Í S D ĚT MI A MLÁD EŽÍ ( ČLENOVÉ ČRDM )

Právní forma:

Sídlo:

Zřizovatel:

Kontaktní osoba:

Telefon:

E-mail:

www stránky:

Zahájení činnosti:

Regionální působnost: Olomoucký a Zlínský kraj

organizační jednotka sdružení

Olomoucká 353, Kojetín

Marek Štětkář

777 709 432

m.stetkar@seznam.cz

1993

PIONÝRSKÁ SKUPINA KOJETÍN

N NO PRACUJ ÍC Í S D ĚT MI A MLÁD EŽÍ ( ČLENOVÉ ČRDM )

PIONÝRSKÁ SKUPINA KOJETÍN

DĚTI ,  MLÁDEŽ  A  VOLNÝ  ČAS  V  OLOMOUCKÉM  KRA J I
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Z A M Ě Ř E N Í O RG A N I Z AC E

H LAVNÍ ČINNOST

Pionýrská skupina (dále jen PS) Kojetín umožňuje
využití volného času dětí a mládeže nejen svým
členům, ale i dalším účastníkům svých aktivit.
Uspokojuje jejich zájmy a potřeby prostřednictvím
všestranné činnosti převážně v dětském kolek-
tivu, při pravidelné celoroční činnosti, prázdnino-
vých a dalších volnočasových aktivitách.

– je realizována v jednom
všestranném zájmovém oddíle, který navště-
vuje přibližně 30 účastníků. Celkový počet
registrovaných v roce 2009 bylo 45 členů.
Pravidelná činnost probíhá od září do června.

– je prováděna formou
jednorázových akcí (Rajnochovická stopa,
Ledová Praha, víkendové akce). V roce 2008
se akcí pořádaných naší PS zúčastnilo cca
250 neregistrovaných členů.

– v průběhu školních prázd-
nin organizuje PS Kojetín letní tábor na tábo-
rové základně v Rajnochovicích.

pravidelná činnost

příležitostná činnost

táborová činnost

DĚTI ,  MLÁDEŽ  A  VOLNÝ  ČAS  V  OLOMOUCKÉM  KRA J I

DOPL ŇKOVÁ ČI N N OST

nabízíme pronájem TZ Rajnochovice
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Právní forma:

Sídlo:

Zřizovatel:

Kontaktní osoba:

Telefon:

E-mail:

www stránky:

Zahájení činnosti:

Regionální působnost:

organizační jednotka sdružení

Kosmonautů 5, Olomouc

RNDr. Stanislav Bátěk

739 476 456

standa.batek@seznam.cz

www.kopecek.pionyr.cz

1995

Olomouc, Haňovice, Cholina

PIONÝRSKÁ SKUPINA KOPEČEK

Z A M Ě Ř E N Í O RG A N I Z AC E

V ÝZ NAMNÉ AKCE, PROJEK T Y

DALŠÍ INFORMACE

Pionýrská skupina Kopeček (dále jen PS Kopeček)
je občanské sdružení pracující v oblasti volného
času dětí a mládeže. Své služby poskytuje širokému
okruhu zájemců, a to především dětem, mládeži
a popř. i dospělým. Svou činnost provozuje v Olo-
mouci v klubovně pod MŠ Holice, ve škole v Haňo-
vicích a Cholině. Další aktivity pak jsou na naší
táborové základně ve Vidnavě. Na schůzkách se
zabýváme přírodovědou, tábornictvím, netradiční-
mi výtvarnými technikami a máme i taneční oddíl.
Členské příspěvky na jeden rok jsou 200 Kč.

jednodenní či vícedenní výlety, směřované
převážně na dobu prázdnin (veškeré připravo-
vané akce jsou otevřené široké veřejnosti,
stačí, když se zájemci v časovém předstihu
přihlásí)
plán akcí na příslušný školní rok naleznete na:
www.kopecek.pionyr.cz

Naše táborová základna má celoroční provoz s ka-
pacitou pro 25 osob a lze ji využít na jakoukoliv
akci pro veřejnost. Zájemci si ale musí zajistit oso-
bu připravující stravu v plně vybavené kuchyni
a spací pytle. K dispozici je teplá voda, sprchy,
jídelna. Venku pak posezení u udírny. V komplexu

PIONÝRSKÁ SKUPINA KOPEČEK

N NO PRACUJ ÍC Í S D ĚT MI A MLÁD EŽÍ ( ČLENOVÉ ČRDM )

je možnost rozdělat oheň, travnatá louka slouží
jako hřiště.

DĚTI ,  MLÁDEŽ  A  VOLNÝ  ČAS  V  OLOMOUCKÉM  KRA J I
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NNO PR ACUJ ÍC Í S D ĚT MI A MLÁDE Ž Í (ČLE NOVÉ ČRDM )

Právní forma:

Sídlo:

Zřizovatel:

Kontaktní osoba:

Telefon:

E-mail:

www stránky:

Zahájení činnosti:

Regionální působnost:

organizační jednotka sdružení

Soběchleby

Mgr. Blažena Jiříčková

723 601 311

bmatejickova@seznam.cz

www.plsi.cz

1987

Olomoucký kraj (region Záhoří)

PIONÝRSKÁ SKUPINA PLŠI SOBĚCHLEBYPIONÝRSKÁ SKUPINA PLŠI SOBĚCHLEBY

Z A M Ě Ř E N Í O RG A N I Z AC E

PR AVIDELNÉ AKCE

Pionýrská skupina Plši je dobrovolná organizace
zabývající se činností pro děti a mládež. Jádro
skupiny je pevně spjato s „náčelníkem“ Stani-
slavem Hlobílkem, který Plchy založil a vzbudil
ve svých „dětech“ plší srdce. Zájmové aktivity jsou
pořádány na vlastní táborové základně v Dolních
Nětčicích, nebo na turisticky oblíbených místech.
Hlavní akce – letní tábor – je každoročně plně
obsazen a účastní se ho pravidelně nejen děti
z okolí, ale i děti z jiných regionů. Dnešní vedoucí
jsou již odrostlé táborové děti a doufejme, že se
tato tradice bude stále udržovat.

plší tábor v Rajnochovicích – dva týdny na ma-
lebném místě v Rajnochovicích, kde žije pravý
plch lesní

DĚTI ,  MLÁDEŽ  A  VOLNÝ  ČAS  V  OLOMOUCKÉM  KRA J I

Z pohádky do pohádky – pohádkové odpo-
ledne pro děti a rodiče
jarní výšlap na Helfštýn – tradiční jarní pro-
cházka
příprava tábora – příprava táborové základny
k pronajmutí
víkendovka na táboře – program pro děti
a mládež
zimní sáňkování – den, nebo víkend na horách

hry a soutěže na karnevalech, dětských dnech
a místních akcích

Pronájem táborové základny v Dolních Nětčicích.

NEPRAVIDELN É AKCE

DALŠÍ INFORMACE
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Právní forma:

Sídlo:

Zřizovatel:

Kontaktní osoba:

Telefon:

E-mail:

www stránky:

Zahájení činnosti:

Regionální působnost:

občanské sdružení

Husovo nám. 67, Prostějov

Mgr. Eva Zatloukalová, předsedkyně

582 338 278

iris@iris.cz

www.iris.cz

2001

okres Prostějov

REGIONÁLNÍ SDRUŽENÍ ČESKÉHO SVAZU
OCHRÁNCŮ PŘÍRODY IRIS (RS ČSOP IRIS)

Z A M Ě Ř E N Í O RG A N I Z AC E

H LAVNÍ ČINNOST

Český svaz ochránců přírody, Regionální sdružení
Iris Prostějov je sdružením 6 základních organizací
ČSOP v okrese Prostějov s vlastní právní subjektivi-
tou. Sdružujeme více než 120 dospělých a 60 dětí.

se věnuje systematické ekologic-
ké výchově dětí a mládeže v mateřských,
základních i středních školách i výchově a osvětě
dospělých.

– (nabízíme
34 výukových, prožitkových a terénních
programů pro školy, zaměřených na různá
témata z oblasti ochrany přírody, péče o ži-
votní prostředí či vztahu k přírodě a okolí)

Ekocentrum Iris

ekologické výukové programy

REGIONÁLNÍ SDRUŽENÍ ČESKÉHO SVAZU
OCHRÁNCŮ PŘÍRODY IRIS (RS ČSOP IRIS)

N NO PRACUJ ÍC Í S D ĚT MI A MLÁD EŽÍ ( ČLENOVÉ ČRDM )

–
(přednášky, exkurze, vycházky, přírodovědné
stezky, dobrovolné brigády, Den Země…)

– vyrábění z keramiky, batiková-
ní, výrobky na Velikonoce a Vánoce a další

zapojení do projektů – „Přírodě OK+“
velké, významné akce – Den Země, úklid Hlou-
čely, Den stromů

Pořádání soutěže Zelená stezka – Zlatý list, regio-
nální kolo pro Prostějov.
Vydávání vlastních tiskovin.

osvětové a vzdělávací akce pro veřejnost

tvořivé dílny

VÝ ZNA MNÉ AKCE, P ROJEK T Y

DALŠÍ INFORMACE

DĚTI ,  MLÁDEŽ  A  VOLNÝ  ČAS  V  OLOMOUCKÉM  KRA J I
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NNO PR ACUJ ÍC Í S D ĚT MI A MLÁDE Ž Í (ČLE NOVÉ ČRDM )

Právní forma:

Sídlo:

Zřizovatel:

Kontaktní osoba:

Telefon:

E-mail:

www stránky:

Zahájení činnosti:

Regionální působnost:

občanské sdružení

Biskupské nám. 2, 771 01 Olomouc

Mgr. Jitka Škařupová, jednatel

587 405 239

sarkander@arcibol.cz

www.ado.cz/sarkander

1993

kraj Olomoucký, Zlínský, zčásti Jihomoravský a Pardubický kraj

SARKANDER – SDRUŽENÍ DĚTÍ A MLÁDEŽESARKANDER – SDRUŽENÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE

CH ARAK TERIST IKA ZA ŘÍZENÍ

H LAVNÍ ČINNOST

Sarkander je občanské sdružení dětí a mládeže. Je
nestátní neziskovou organizací, která vychází
z křesťanských principů. Posláním organizace je
pomoc při výchově, formaci a rozvoji osobnosti
u dětí a mládeže.
Sdružení vzniklo jako dobrovolný svazek lidí dobré
vůle, kterým není lhostejný osud dnešní mladé ge-
nerace a chtějí se podílet na jejím duchovním, mo-
rálním, kulturním a společenském rozvoji. Při naší
činnosti spolupracujeme s Centrem pro mládež
Arcibiskupství olomouckého. Činnost o.s. Sarkan-
der je realizována v 15 pobočkách, které vznikají
v místech, kde sdružení působí a kde máme dosta-
tek pro věc zapálených spolupracovníků. Šestnáctá
jednotka je naše táborové středisko ARCHA Rajno-
chovice, je základnou pro naši činnost. T. S. ARCHA
je v provozu celoročně, probíhají zde jarní a letní
tábory, víkendové pobyty a další akce.

– spočívá v setkávání se
v malých skupinách – společenstvích dětí či mlá-
deže, scholy, ministranti, animátoři... Náplní
skupinek je společný program – hry (i z oblasti
psychologie a zážitkové pedagogiky), témátka,
tvořivá činnost, tematické scénky, sport, zpěv
apod. Setkávání probíhá pravidelně na jed-
notlivých místech v jednotlivých pobočkách,
za účasti svých vedoucích – animátorů.

pravidelná činnost

DĚTI ,  MLÁDEŽ  A  VOLNÝ  ČAS  V  OLOMOUCKÉM  KRA J I

– pro děti a mládež připra-
vujeme víkendové akce, které probíhají buď
v jednotlivých pobočkách, nebo na našem T. S.
ARCHA v Rajnochovicích. Na tyto víkendy při-
jíždí z jednotlivých míst neorganizovaná mládež
i s animátory. Také pořádáme jednodenní akce.
Jde například o setkání mládeže v jednotlivých
oblastech, přehlídky schol, Camel Throphy
(extrémní sportovní soutěž), Tříkrálový turnaj,
Pohádkový les, Ministrantský den, Malou olym-
piádu, sportovní turnaje, Běh svatého Václava,
Mikulášské a vánoční besídky, nealkodiskotéky,
dětské odpoledne, různé výlety, putování, zájez-
dy apod.

krátkodobé akce



54

– na T. S. ARCHA probíhají od jara
do podzimu. V průběhu léta organizují jed-
notlivé pobočky letní stanové, nebo pobytové
tábory. Během letošního léta jsme uspořádali
64 táborů, kterých se zúčastnilo celkem 1 643
dětí.

školení hlavních vedoucích – víkendový kurz
přípravy hlavních vedoucích letních pobytů,
pro hlavní táborové vedoucí i pro další zájem-
ce. Tento kurz je akreditovaný MŠMT ČR,
úspěšný absolvent obdrží Osvědčení o absol-
vování odborné přípravy.
„Tábor, to je dřina“ – dva víkendy pro vedoucí,

tábory

VÝZ NAMNÉ AKCE, PROJEK T Y

instruktory, asistenty táborů. Tyto formačně-
vzdělávací víkendy nabízejí rozšiřování zna-
lostí, dovedností v oblasti přípravy a realizace
táborů, výměnu zkušeností v dané oblasti.
4-denní zdravotnický kurz – (jednou za dva ro-
ky), který organizuje o.s. Sarkander ve spolu-
práci s Českým červeným křížem. Během 40ti
hodinového školení zdravotníky z řad lékařů
ČČK mají účastníci možnost získat potvrzení,
které opravňuje k výkonu zdravotníka na tábo-
rech během prázdnin i v činnosti během
celého roku.
dvouleté animátorské kurzy – probíhají v Arci-
diecézním centru života mládeže – Přístav v Raj-
nochovicích. Kurz je rozdělen do pěti tema-
tických víkendových setkání ve školním roce.

Právní forma:

Sídlo:

Zřizovatel:

Kontaktní osoba:

Telefon:

E-mail:

www stránky:

Zahájení činnosti:

Regionální působnost:

občanské sdružení

Lipovská 746, Jeseník

Bc. Pavel Pracný

723 211 498

baobab.jesenik@centrum.cz

www.baobab.brontosaurus.cz

2001

Jesenicko

ZÁKLADNÍ ČLÁNEK HNUTÍ BRONTOSAURUS
BAOBAB JESENÍK

N NO PRACUJ ÍC Í S D ĚT MI A MLÁD EŽÍ ( ČLENOVÉ ČRDM )

ZÁKLADNÍ ČLÁNEK HNUTÍ BRONTOSAURUS
BAOBAB JESENÍK

DĚTI ,  MLÁDEŽ  A  VOLNÝ  ČAS  V  OLOMOUCKÉM  KRA J I
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Z A M Ě Ř E N Í O RG A N I Z AC E

V ÝZ NAMNÉ AKCE, PROJEK T Y

Základní článek Hnutí Brontosaurus Baobab
Jeseník je mládežnickou organizací pořádající
víkendové akce a letní tábory na Jesenicku. Naší
cílovou skupinou jsou zejména mladí lidé ve věku
16 až 26 let. Přihlásit se ale může kdokoli, členská
základna není omezena jen na Jesenicko.
Usilujeme o vychovávání sebe i druhých směrem
ke smysluplnému trávení volného času a zodpověd-
nému přístupu ke společnosti a přírodě. Prostřed-
kem je nám v prvé řadě zážitková pedagogika –
na našich akcích spojujeme pobyty v přírodě,
neformální vzdělávání (hrou, vlastním prožitkem,
přednáškami přímo v terénu) a smysluplnou práci
na ochraně a obnově kulturně-přírodního dědictví
Jesenicka. V neposlední řadě chceme vytvářet přá-
telský kolektiv poskytující mladým lidem prostor
k seberealizaci. Naše činnost se soustřeďuje zejmé-
na na Rychlebské hory (Studniční vrch, Zastávka,
Račí údolí) a Hrubý Jeseník (Chebzí).

každoročně pořádáme 2 až 4 letní tábory
a přibližně 10 víkendových akcí
dlouhodobě spolupracujeme s Regionálním
centrem Hnutí Brontosaurus Jeseníky na pro-
jektu Cesta ke kořenům, který se zaměřuje
na obnovu a ochranu kulturně-historického
dědictví Jesenicka

DĚTI ,  MLÁDEŽ  A  VOLNÝ  ČAS  V  OLOMOUCKÉM  KRA J I

od roku 2001 kosíme každé léto chráněné
louky v CHKO Jeseníky, včetně přírodní památ-
ky Chebzí u Písečné
od roku 2002 se podílíme na obnově starých
lázeňských pramenů a výstavbě naučné stezky
Vincenze Priessnitze na Studničním vrchu
nad Lázněmi Jeseník
pořádáme dobrovolnické pracovní akce také
v opuštěných sadech v Rychlebských horách
nebo na secesní dřevěnici Tančírna v Račím
údolí (obojí od roku 2006)

Čtyřikrát do roka vychází časopis o činnosti naší
i našich přátel a příznivců – Jesen.

DALŠÍ INFORMACE
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Právní forma:

Sídlo:

Statutární zástupce:

Kancelář:

Kontaktní osoba:

Telefon:

E-mail:

www stránky:

Zahájení činnosti:

Regionální působnost:

Jaroslava Koplíková, předseda

občanské sdružení

Hrubínova 2, Samotíšky, Olomouc

Horní nám. 9, 750 02 Přerov – (klub Teplo)

Drážní 78, 750 02 Přerov III Lověšice

Jaroslava Koplíková

775 764 416

jaroslava.koplikova@cpkp.cz

1993

celé území ČR

Poštovní adresa: –

ZÁKLADNÍ ČLÁNEK HNUTÍ BRONTOSAURUS ŽIRAFA

Z A M Ě Ř E N Í O RG A N I Z AC E

V ÝZ NAMNÉ AKCE, PROJEK T Y

Ekologická výchova dětí, mládeže a dospělých,
pomoc při ochraně životního prostředí, pravidelné
aktivity – letní tábory v období školních prázdnin.

Dvakrát ročně (většinou v období letních prázd-
nin) organizujeme tábory pro rodiče s dětmi. Rodi-
če dochází do zaměstnání cca 7:00–14:30 (výpo-
moc v ochranářské stanici pro dravé ptáky, prová-
dí kosení bažinatých luk v chráněné krajinné ob-
lasti v České Kanadě). Po dobu nepřítomnosti
rodičů zajišťujeme běžný táborový program
pro děti. Odpolední část programu je již společná
pro rodiče s dětmi (vyjížďky na kolech, zájmové
aktivity, hry a soutěže).

ZÁKLADNÍ ČLÁNEK HNUTÍ BRONTOSAURUS ŽIRAFA

N NO PRACUJ ÍC Í S D ĚT MI A MLÁD EŽÍ ( ČLENOVÉ ČRDM )

Tábor je určen pro všechny, kterým nevadí na do-
volené pracovat a chtějí přispět svou prací k ochra-
ně přírody, seznámit se s něčím novým a zají-
mavým.
Dětem zprostředkujeme exkurze v místě zaměst-
nání rodičů, kde v rámci ekologické výchovy
dostanou krátkou přednášku o ochraně fauny
a flóry v dané lokalitě.

Ve spolupráci se základnou Brontosaurus v Brně
nabízíme všem členům organizace další vzdělá-
vání a účast na akcích pořádaných Hnutím Bronto-
saurus a dalšími články, dle aktuální nabídky.

DALŠÍ INFORMACE
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INFORMAČNÍ CENTRA PRO MLÁDEŽ

Právní forma:

Sídlo:

Zřizovatel:

Kontaktní osoba:

Telefon:

E-mail:

www stránky:

Zahájení činnosti:

Regionální působnost:

Janského 1, 779 00 Olomouc

Dům dětí a mládeže Olomouc

Mgr. Leoš Březina

585 431 859, 739 452 451

icm@ddmolomouc.cz

http://icm.ddmolomouc.cz

1997

Olomoucký kraj

INFORMAČNÍ CENTRUM PRO MLÁDEŽ OLOMOUCINFORMAČNÍ CENTRUM PRO MLÁDEŽ OLOMOUC

Z A M Ě Ř E N Í O RG A N I Z AC E

Informační centrum pro mládež (dále jen ICM)
Olomouc provozuje a zřizuje Dům dětí a mládeže
Olomouc jako jedno ze svých oddělení. Posláním
ICM je soustřeďování a šíření informací z celého
Olomouckého kraje. ICM velmi úzce spolupracuje
s Národním informačním centrem pro mládež.
V roce 2009 ICM požádalo o zařazení do sítě
certifikovaných ICM, která respektují Národní
kodex standardů kvality poskytovaných služeb.

ICM zajišťuje roztříděné a průběžně aktualizo-
vané informace v oblastech:

vzdělávání
práce
občan a společnost
sociální služby
sociálně patologické jevy
volný čas
cestování
mládež a EU
granty a nadace

DĚTI ,  MLÁDEŽ  A  VOLNÝ  ČAS  V  OLOMOUCKÉM  KRA J I

DA L Š Í S LUŽ BY

DALŠÍ INFORMACE

veškeré informace máme uloženy v tištěných
katalozích i v elektronické podobě
umožňujeme bezplatný přístup k uvedeným
informacím, na internet a do databáze euro-
desk – evropské informační sítě pro mládež
poskytujeme poradenství v oblasti vzdělávání
a volného času
k dispozici je kopírka, denní tisk a soubory stol-
ních her pro volné chvíle
můžete si u nás dát čaj i kávu

Informační centrum pro mládež je formou
grantů podporováno i městem Olomouc
aktuální informace naleznete na
http://icm.ddmolomouc.cz/



Právní forma:

Sídlo:

Zřizovatel:

Kontaktní osoba:

Telefon:

E-mail:

www stránky:

Zahájení činnosti:

Regionální působnost:

Komenského 17, 796 01 Prostějov

Klub studentů, rodičů a přátel CMG (o. s.)

Kateřina Opatrná

582 302 553

icm@cmg.prostejov.cz

www.icmprostejov.cz

2001

Prostějovsko

INFORMAČNÍ CENTRUM PRO MLÁDEŽ PROSTĚJOV

Z A M Ě Ř E N Í O RG A N I Z AC E

V ÝZ NAMNÉ AKCE, PROJEK T Y

Informační centrum pro mládež Prostějov (dále jen
ICM Prostějov) pomáhá naplňovat cíle informační
politiky vůči mladým lidem a přispívá k zajištění
svobodného přístupu k informacím bez politického
či náboženského kontextu na Prostějovsku.
Naší hlavní cílovou skupinou jsou děti a mládež,
ale vytváříme aktivity i pro širokou veřejnost, ze-
jména pro matky na mateřské dovolené a seniory.
Otevírací doba pro veřejnost: ve školním roce
2009/2010 má ICM Prostějov otevřeno každý
všední den, Po 13:30–18:00, Út 11:30–18:00,
St 14:00–18:00, Čt 12:30–18:00, Pá 13:30–18:00.
V době školních prázdnin je pak otevřeno každý
všední den, a to 12:30–18:00.

besedy s Evropskou tematikou – mobility, Ev-
ropská dobrovolná služba, modul SYTYKIA

INFORMAČNÍ CENTRUM PRO MLÁDEŽ PROSTĚJOV

INFORMAČNÍ CENTRA PRO MLÁDEŽ

hrou přes bariéry – herní odpoledne v ICM
Prostějov, aktivita účastníků Evropské dobro-
volné služby

58DĚTI ,  MLÁDEŽ  A  VOLNÝ  ČAS  V  OLOMOUCKÉM  KRA J I



Noc s Andersenem – večerní program pro dě-
ti, spojený s přespáním v našich prostorách
kurzy základní obsluhy počítače pro širokou
veřejnost, počítačové kroužky pro mládež
EURODESK – regionální zastoupení, můžeme
pomoci najít partnery pro mezinárodní pro-
jekt, hostitelskou organizaci pro Evropskou
dobrovolnou službu atd.
regionální zastoupení ČNA Mládež – projek-
tové poradenství pro účastníky i potenciální
žadatele v programu Mládež v akci
Městské evropské informační středisko –
ICM Prostějov je zapojeno do sítě EUROPEDI-
RECT
charitativní aktivity – ICM se zapojilo
např. do sbírek Brýle pro Afriku, Sbírej toner

Evropská unie v otázkách – internetová sou-
těž pro mládež
Dobrodružství s počítačem – soutěž pro čtyř-
členná družstva žáků 4. a 5. ročníků ZŠ.
Soutěž organizuje ICM Prostějov ve spolu-
práci s CMG Prostějov

T R A DIČNÍ SOUTĚŽE
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DALŠÍ INFORMACE

Galerie pro duši – ICM Prostějov poskytuje
prostory pro výstavy (fotografické či grafické
práce)
semináře na klíč – ICM Prostějov realizuje tyto
semináře v prostorách ICM Prostějov,
nebo na školách či v jiných organizacích
pracujících s mládeží, např. prezentace gran-
tového titulu EU Mládež v akci
možnost prezentace jazykových škol, zájmo-
vých sdružení apod. v prostorách ICM Pros-
tějov
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AMD

AŠSK

CGNR

CMG

CVČ

ČSOP

DDM

ICM

KMD

MC

MěDDM

MěÚ

MŠ

MŠMT

OK

OS ČČK

OÚ

PS

SEV

SŠ

STEP

SVČ

ŠD

ŠK

TS

TZ

UNO

ZK

ZpDVPP

ZŠ

ZÚ

ZUŠ

Asociace mladých debrujárů

Asociace školních sportovních klubů

Církevní gymnázium Německého řádu

Cyrilometodějské gymnázium

Centrum volného času

Český svaz ochránců přírody

Dům dětí a mládeže

Informační centra pro mládež

Klub mladých debrujárů

Mateřské centrum

Městský dům dětí a mládeže

Městský úřad

Mateřská škola

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Olomoucký kraj

Oblastní spolek Českého červeného kříže

Obecní úřad

Pionýrská skupina

Středisko ekologické výchovy

Střední škola

Síť ekologických poraden

Středisko volného času

Školní družina

Školní klub

Táborové středisko

Táborová základna

Unie nestátních neziskových organizací

Zájmový kroužek

Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

Základní škola

Zájmový útvar

Základní umělecká škola

SEZNAM POUŽÍVANÝCH ZKRATEKSEZNAM POUŽÍVANÝCH ZKRATEK

V YS V Ě T L I V K Y
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Olomoucký kraj
Jeremenkova 40a
779 11 Olomouc
tel.: +420 585 508 111
www.kr-olomoucky.cz
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