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Kdo jsme
 
Pavučina  je  ostravská  pobočka  občanského 
sdružení  Den  aktivně  pracujícího  na  několika 
místech  České  republiky  s cílem  duchovního, 
mravního,  sociálního  a  všeobecně  výchovného 
působení  na různé skupiny  obyvatel.  Pavučina  se 
zaměřuje  na  práci  mezi  dětmi  a  mladými  lidmi 
v Ostravě a okolí. Tvoří jí křesťané, jejichž hlavním 
motivem práce  je  osobní  vztah s Bohem,  z něhož 
pramení  láska  k bližnímu  a  touha  pomáhat 
potřebným.

Komu sloužíme

Neorganizované skupiny dětí a mládeže v Ostravě – 
– Kunčičkách ve věku 6–18 let.
Děti a mladí lidé na základních a středních školách 
ve věku 12–18 let na Ostravsku.
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Úvodní slovo

Milí přátelé Pavučiny,
mám  poprvé  možnost  psát  první  řádky  výroční 
zprávy. Je to svazující, ale zároveň i radostné. Letos 
v září  oslavíme 5 let  od vzniku pobočky sdružení 
Pavučina občanského sdružení Den. Byl jsem jeden 
ze  zakládajících  členů  a  nikdy  jsem  moc 
nepřemýšlel,  jak  dlouhé  bude  trvání  Pavučiny. 
Když se ohlížím za naší prací, tak se nestačím divit, 
kolik  se  toho  v Pavučině  za  ty  roky  událo.  O  to 
větší mám radost, když vidím, že naše práce nebyla 
marná  a  mohla  posloužit  velkému množství  dětí. 
Všechny  ty  stovky  proběhnuvších  klubů,  desítky 
výletů,  víkendových  pobytů,  táborů,  desítka 
dětských dnů a v posledních dvou letech i desítky 
přednášek  na  školách  jsou  pro  mě  a  mé 
spolupracovníky v Pavučině  obrovskou pokladnicí 
nezapomenutelných  chvil,  silných  zážitků 
a  drahocenných  zkušeností,  které  bychom  nikdy 
nezískali, pokud bychom do Pavučiny nevstoupili. 
Zatím  vším  však  není  jen  naše  usilovná  práce. 
S vědomím, kdo je hlavním motivem a silou životů 
nás,  kteří  Pavučinu  vytváříme,  vyjadřuji  vděčnost 
Bohu, který nás celou dobu provází a drží v tom, co 
konáme.  Díky  také  Vám,  kteří  svojí  finanční, 
modlitební  nebo  praktickou  pomocí  umožňujete, 
aby  se  veškerá  činnost  Pavučiny  mohla 
uskutečňovat. Děkujeme za Vaši přízeň.

Ing. Michal Vašenda 
předseda  a statutární zástupce pobočky sdružení
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Partneři

Děkujeme  partnerům,  bez  jejichž  pomoci  by 
nemohla Pavučina v roce 2006 úspěšně pracovat.

Statutární město Ostrava
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
www.mmo.cz
Rada městského obvodu Slezská Ostrava
www.slezska.cz

Pomozte dětem
Dlouhodobá celonárodní sbírka České 
televize a Nadace rozvoje občanské 
společnosti
www.pomoztedetem.cz

Nadace Mezinárodní potřeby
strategický partner
Členem misijní a charitativní sítě IN 
Network.   
www.incz.info

F-nadace
www.f-nadace.cz

Křesťanský sbor Ostrava-Kunčičky
místní sbor církve Křesťanské sbory 
www.krestanskesbory.cz

JUDr. Miloš Vašenda 
advokát

Děkujeme také všem dalším jednotlivcům, kteří 
přispěli svými individuálními dary a vlastní 
dobrovolnou pomocí.

5



Lidé v Pavučině

Členové sdružení
Ing. Vašenda Michal 
od 08/2006 předseda a statutární zástupce sdružení, 
dobrovolný pracovník, od 07/2006 zaměstnanec sdružení, ředitel
Neuvirt Ivo 
místopředseda sdružení, zaměstnanec sdružení,
lektor přednášek, vedoucí volnočasových aktivit
Fifik Jan 
od 08/2006  místopředseda sdružení, dobrovolný pracovník, vedoucí  
volnočasových aktivit, ekonom
Diatka Miloslav  
dobrovolný pracovník, vedoucí volnočasových aktivit
Bc. Diatka Lukáš 
dobrovolný pracovník, příležitostné volnočasové aktivity
Bc. Diatková Lenka  
dobrovolný pracovník, příležitostné volnočasové aktivity
Kuklínek Jan  
dobrovolný pracovník, do 07/2006  předseda a stat.  zástupce o. s.
Ing. arch. Janák Pavel  
dobrovolný pracovník, příležitostné volnočasové aktivity
Neuvirtová Lenka  
dobrovolný pracovník, vedoucí volnočasových aktivit 
Mgr. Diatková Lenka

Pracovníci sdružení nečlenové
Gwoždz Pavel 
dobrovolný pracovník, vedoucí letního dětského tábora 
Lauko Pavel 
pracovník na živnostenský list, správce webových stránek sdružení
Petrušková Lenka 
pracovník na živnostenský list,  účetní 
Siwková Lýdie 
dobrovolný  pracovník  do  06/2006,  praktikant  pro   volnočasové  
klubové aktivity
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Na aktivitách Pavučiny dále spolupracovali:
 
Adiová  Martina,  Bandyová  Drahomíra,  Brezovjaková 
Růžena, Ciroková Andrea, Gwoždz Petr, Janáková Eva, 
Ježová Věra, Kuboňová Lucie, Laresová Věra, Lazarová 
Zuzana, Macháč Jan, Marťák Mirek, Mikušová Blanka, 
Mlečko  Jiří,  Mojžišová  Helena,  Mojžišová  Lýdia, 
Mokrošová Eliška, Neuvirt Mirko, Omastová Iveta, Pípal 
Martin, Píš Jan, Przybylová Ester, Riedlová Jana, Siemko 
Petr,  Skokanová  Miluše,  Sládek  Tomáš,  Staroň  Pavel, 
Stavjanik  Martin,  Síkorová  Vlasta,  Sukupová  Petra, 
Šimík Ondra,  Šimík Martin, Šimíková Tereza, Švédová 
Andrea,  Válková  Viera,  Žídková  Zdeňka  a  Baker 
Kenneth se svým šestičlenným anglickým týmem.

Zpráva o činnosti

Klubové aktivity

Od ledna do června 
probíhala  většina  klubů 
podle plánu.  Od října 2005 
do  června  2006  byli 
zaměstnanci  organizace  na 
studijní  stáži  KAM  – 
Křesťanské  akademie 
mladých  a  zvyšovali  si 

kvalifikaci v oblasti sociální         a pastorační péče. To se 
projevilo mírným snížením klubových setkání D-klubu o 
jedno setkání měsíčně a také se nemohly v prvních dvou 
měsících roku uskutečnit v plánovaném počtu Kluby her. 
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 V Junior  klubu  (pro  děti 
6-12  let)  probíhala 
generační výměna dětí. 
Starší  děti  se  začaly 
zúčastňovat  D-klubu 
a  Junior  klub  začala  více 
navštěvovat  nová  mladší 
generace 6 a 7 letých dětí. 

Program klubu probíhal bez větších změn podle plánu. 
Ustálen zůstal  i  průměrný počet  dětí  navštěvující  klub. 
Od září  jsme museli  pro nedostatek pracovníků omezit 
intenzitu  konání  Junior  klubu  z  týdenní  na  14-denní 
periodicitu.

V D-klubu (pro děti 
12-16 let)  byl více posílen 
sportovní  program  častější 
návštěvou  plaveckého 
bazénu. Příjemné zpestření, 
zvlášť  pro  chlapce,  bylo 
florbalové utkání s klubem 
podobného  zaměření  Elim 

Poruba.  Z  těchto  utkání  se  již  stává  dobrá  tradice 
a chceme v nich pokračovat. Dětmi oblíbenou aktivitou 
bylo  občasné  pořádání  různých  tématických,  například 
Mafiánská  párty,  kde  všichni  museli  přijít  v  černém 
oblečení  nebo  návštěva  hosta,  který  vyprávěl  o  svých 
zážitcích  z  cesty  do  Korejské  republiky.  Od  září  jsme 
museli pro nedostatek pracovníků omezit intenzitu konání 
D-klubu z týdenní na 14-denní periodicitu.
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Čajovna „Pokec  316“ (pro 
děti  14-18  let)  je  stabilně 
otevřena 3 pátky v měsíci. 
Děti  si  mají  možnost 
povídat  na  různá  témata  v 
příjemném  prostředí 
čajovny při svíčkách. Velmi 
pozitivně  vnímáme  zvaní 

hostů, kteří jednou měsíčně obohatí program čajovny, na 
který přijde až 35 dětí z různých částí Ostravy a okolí. 
Těší  nás,  že  o  svém  životě  mohla  v  čajovně  povídat 
například  slečna,  která  byla  12 let  závislá  na pervitinu 
nebo muž, který strávil 12 let ve vězení        a také to, jak 
vypadá dnes jejich život a co jim pomohlo jej změnit. Na 
čajovnu také zavítal MUDr. Rucki, CSc., primář dětského 
oddělení nemocnice v Třinci s přednáškou „Je panenství 
na  obtíž  a  panic  na  nic?“.  Poslední  předprázdninovou 
čajovnu  navštívila  Katrin  Mellwig,  která  byla  jako 
misionářka 210 dní  v  Africe       a  sdílela  se  o  svých 
zážitcích  ze  života  v  chudé  zemi  Burkina  Faso.  Na 
podzim jsme měli hosty, kteří navštívili Jižní Ameriku a 
Afgánistán.
 
Statistika klubů

Klub Počet 
setkání

Průměrná 
návštěvnost za 
dané období

Junior klub 34 16
D-klub 25 9

Klub her 19 20
Čajovna 26 13

Kreativní kroužek 13 7
Zájmové skupinky (Exit 316, 

nácvik programů…) 27 5
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Skupinkové a individuální aktivity

Mezi  významné 
skupinkové  aktivity  patřila 
v  loňském  roce  večeře  s 
Exitem  pro  starší  děti. 
Základem pro tuto aktivitu 
bylo  sledování  televizního 
pořadu  Exit  316, 
mapujícího  problémy 

dnešní mladé generace a následná diskuse o zhlédnutém 
programu. 

Stejně jako v roce 2005,  jsme i v loňském roce 
nacvičili  s  dětmi  vánoční  kulturní  program, který  jsme 
předvedli dětem v dětském domově a také rodičům dětí, 
využívajících aktivit Pavučiny.

S  rostoucím zájmem o  break  dance  jsme  se  ke 
konci roku rozhodli dát dětem možnost přijít v pondělí po 
škole  do  našeho  klubu  a  mít  možnost  učit  se  tento 
moderní tanec.

Výlety a tábory 

Jako  každý  rok  i 
letos  jsme  využili  jarních 
prázdnin s nabídkou táborů 
dětem  na  Nivách  ve 
Vsetíně. Pro menší děti byl 
připraven  tábor  s  tématem 
Indie  a  ti  starší  měli  tábor 

nazvaný  „It’s  about  Noting“.  Bohužel  některé  děti  na 
poslední  chvíli  onemocněly,  takže  nebyla  využita 
plánovaná  kapacita  našich  zimních  táborů.  Přesto 
z ohlasu  dětí  víme  o  jejich  spokojenosti.  V  létě  jsme 
uskutečnili  v  Beskydech  „English  camp“,  o  který  byl 
velký  zájem.  Pro  děti  z  okruhu D-klubu byl  připraven 
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akčně  laděný  Maximus  camp.  Během  léta  jsme  ještě 
zorganizovali  dva  výlety.  Na  podzim  jsme  uskutečnili 
výlet  do  Vsetína  na  taneční  soutěž,  kde  se  děti  z  
Pavučiny mohly porovnat  se  svými vrstevníky z jiných 
míst Česka.

   Statistika táborů
Typ akce Datum Místo konání Cílová 

skupina

Počet 
zúčastněných 

dětí

výlet 28.1.
Malenovice 
(Beskydy) 12-16 let 6

zimní tábor 11.3. – 15.3. Nivy u Vsetína 12-16 let 9

zimní tábor 15.3. –  19.3. Nivy u Vsetína  8-12 let 9

letní tábor 15.7. –  23.7. Malenovice –  Zlín 12-16 let 9

letní tábor 19.7. –  29.7. Košařiska – Kyčera 8-15 let 37

cyklovýlet 27.7. Hukvaldy, Olešná 12-16 let 2

výlet 9.8. Olomouc ZOO 6-16 let 10
výlet - taneční 

soutěž 21.10. Vsetín 8-16 let 8

Dětské dny

Dne  3.  6.  se 
uskutečnil  již  tradičně  u 
příležitosti  dne  dětí  Dětský 
den  Pavučiny.  Celkem  112 
dětí  od 4 do 16 let, které se 
registrovaly,  mohly  během 
odpoledne  soutěžit  v  deseti 
různých disciplínách. Poté se 

zapojovaly do hry „živý stolní fotbal“. Dále byl pro děti 
připraven  kulturní  program,  ve  kterém  vystoupila 
pantomimická skupina z Brna a rómská hudební skupina. 
Závěr  patřil  vyhodnocení  soutěžního  odpoledne 
a  předávní  odměn těm nejlepším.  Každé  dítě,  které  se 
zapojilo do soutěží, dostalo odměnu. 
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Dne  28.  10.  se 
uskutečnil podzimní dětský 
den  nazvaný  Lampionáda. 
Děti  si  mohli  během 
sobotního  odpoledne 
vyrobit  Lampiony,  které 
pak byly během následného 
kulturního  programu 
ohodnoceny  a  výrobci 

nejlepších lampionů byli odměněni cenami. Avšak každé 
dítě, které si vyrobilo lampión, dostalo odměnu. Výroby 
se  zúčastnilo  61  dětí.  Na  závěr  programu  jsme  se  za 
asistence Městské policie prošli s rozsvícenými lampióny 
ulicemi naší městské čtvrti Kunčičky.

Přednášková činnost

Přednáškami 
Etických dílen a ACET bylo 
našim lektorem v roce 2006 
osloveno  11  základních 
škol.  400 mladých žáku a 
studentů z Ostravy a okolí 
mohlo  být  na  těchto 
přednáškách konfrontováno 

s různými tématy, jako např. Peníze, Sex, Vztahy, Rodina 
apod.

Hlavní  cíl  těchto  přednášek  byl  přinést  mladým 
lidem jiný, alternativní pohled na vnímání daných témat 
a navázat dlouhodobější individuální vztahy se studenty. 
Mohou zde např. slyšet o tom, proč je dobré počkat se 
sexem  do  manželství,  a  to  nejen  na  základě  osobních 
zkušeností  lektora,  ale  i  na  základě  poselství  Bible. 
Interaktivní  besedou  jsou  konfrontování  s  křesťanským 
pohledem na vztahy, lásku, sex...
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Přenášky jsou  mezi  studenty  a  učiteli  přijímány 
velice  kladně  a  mnoho  škol  chce  spolupráci  s  námi 
rozvíjet.

Změny v řízení sdružení

V roce  2006  vrcholil  proces  změny  organizační 
struktury, která byla započata v závěru roku 2005. Valná 
hromada  Pavučiny  schválila  nový  organizační  řád,  na 
základě  kterého byla  ustanovena  nová  kontrolní  složka 
sdružení „výbor“ a pracovní pozice „ředitel“.

Výbor  je  volen 
členy  Pavučiny  na  období 
jednoho  roku.  13.2.2006 
byl zvolen 5 členný výbor. 
Tvoří jej Jan Kuklínek, Ivo 
Neuvirt, Lenka Neuvirtová, 
Jan Fifik         a Ing. Michal 
Vašenda.  Hlavní  náplní 

výboru je výběr,  jmenování a kontrolní činnost ředitele 
Pavučiny.  Ředitel  je  výkonnou  složkou  sdružení  a  má 
dány pravomoci předsedy a statutárního zástupce podle 
stanov  občanského  sdružení  Den.  Ředitel  má 
zodpovědnost  za  řízení  organizace  podle  sdružením 
přijatého strategického plánu na dané období. 

Dne  18.6.2006  byl  výborem  zvolen  do  funkce 
ředitele Ing. Michal Vašenda. Ten se stal od 1.7.2006 také 
zaměstnancem sdružení.

K  1.8.2006  se  naplnilo  rozhodnutí  orgánů 
sdružení  a   předsedou  a  statutárním  zástupcem se  stal 
Ing.  Michal  Vašenda.  Výbor  sdružení  vybral  ze  svého 
středu Iva Neuvirta a Jana Fifika, aby tvořili místní výbor 
sdružení  dle  současně  platných  stanov  občanského 
sdružení Den.
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Hospodaření

Hospodaření sdružení bylo stabilní  a vyrovnané. 
Probíhalo podle plánu.
 

Číslo 
účtového 
rozvrhu Název účtového rozvrhu Není předmětem daně Hlavní činnost

602 x Tržby za služby 107 690,00 Kč
644 002 Úroky z běžného účtu 111,23 Kč
682 x Přijaté dary 321 065,00 Kč
691 001 Provozní dotace 173 521,90 Kč

Celkem výnosy 49 4698,13 Kč 107 690,00Kč

50x Spotřeba materiálu 98 487,10 Kč 53 206,00 Kč
51x Služby 70 654,50 Kč 42 158,00 Kč
52x Osobní náklady 308 892,00 Kč
54x Ostatní náklady 3 443,50 Kč 114,00 Kč

Celkem náklady 48 1477,10 Kč 95 478,00 Kč

Zisk – ztráta 1 3221,03 Kč 1 2212,00 Kč
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Mediální aktivity
Pavučina  se  díky  úspěchu  ve  výběrovém řízení 

v celonárodní sbírce Pomozte 
dětem  dostala  na  obrazovky 
České  televize  v  pořadu 
„Kde peníze pomáhají“, který 
o  ní  štáb  České  televize 
natočil  24.3.2006  a  byl 
zařazován  do  televizního 
vysílání během května 2006.

Pavučina v roce 2007

S ohledem  na  nový  zákon  č.  108/2006  Sb.,  o 
sociálních službách a s tím související jasné definování, 
co  je  sociální  služba,  stojí  před  sdružením  strategické 
rozhodnutí,  zda-li  se  stane  poskytovatelem  sociálních 
služeb  dle  výše  zmíněného  zákona  a  podstoupí  proces 
změny  vnitřních  procesů  a  interních  předpisů  podle 
národních  standardů  sociálních  služeb  vydané 
Ministerstvem  práce  a  sociálních  věcí,  nebo  se  stane 
sdružením poskytujícím ryze volnočasové a přednáškové 
aktivity.
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