
Výroční zpráva o činnosti sdružení Křižovatka, o. s. za rok 2008 
 
 
Úvodní slovo 
 
Vážení přátelé. 
 

Jsem vděčný, že mám opět možnost pozdravit vás všechny, tedy 
nejen členy Křižovatky, o. s., ale i přátele a sympatizanty a zejména 
účastníky našich akcí. Především oni dávají smysl práci našeho týmu a 
činnosti sdružení vůbec. Co podstatného se odehrálo ve střediscích 
sdružení Křižovatka v roce 2008?  

Bez nadsázky lze říci, že v loňském roce bylo centrum Křižovatka 
vytíženo optimálně a jestli jsme před rokem mluvili o dynamickém růstu, 
můžeme tentokrát mluvit o jeho optimalizaci směrem k počtu účastníků i 
směrem k pestrosti a kvalitě nabízených aktivit. Opět vzrostl počet 
dlouhodobých aktivit a zvýšil se i počet mladých účastníků na více jak 
3000 (leden – prosinec 2008). Úspěšně dopadla klíčová operace pro 
fungování centra – obměna stálého týmu. Noví týmáci přebrali štafetu na 
výbornou a posunují tak práci týmů předchozích zase o kousek dopředu. 
Nemalou zásluhu na této situaci mají také naši podporovatelé z řad 
organizací i soukromých pomocníků, kteří pomohli stabilizovat centrum 
finančně i personálně. Nelze přitom nezmínit pomoc Biskupství 
litoměřického, které z velké části dotuje platy členům realizačního týmu. 

V programu se stále zaměřujeme především na spontánně 
přijíždějící neorganizovanou mládež, jejíž průměrný věk se pohyboval 
okolo 19 let. Zasahujeme tedy jednu z nejobtížněji oslovitelných částí 
mladé generace, vždyť získat mládež této věkové skupiny pro aktivity, 
které nejsou výhradně zábavného a relaxačního typu, je stále obtížnější. 
Díky dobré práci týmu a novému stylu některých akcí zamířili do 
Příchovic stovky mladých poprvé a je potěšitelné, že většina projevila 
zájem opět se vrátit.  

V přímé práci s mladými stále více narážíme na narůstající 
procento těch, kteří pocházejí z nefunkčních rodin nebo z rizikových 
skupin. Znamená to stoupající nároky na metodiku práce a osobnější 
přístup, což znamená udržet kvalitu personálního zajištění centra, 
potažmo jeho finanční zajištění. Rozšiřování nabídky směřovalo 
především do oblasti osobnostního rozvoje a společenských dovedností 
(zdravotní kurz, animátorský kurz, rostoucí činnost kapely KAPŘI apod.). 
V této oblasti už můžeme hodnotit průběh dvou kurzů občanského 
minima k získání dovedností v oblasti managementu, ekonomie a práva, 
na jaře a na podzim 2008. Záštitu nad ním převzal mj. prezident 
Hospodářské komory ČR Jaroslav Drábek. Díky kvalitním lektorům se 
stal vrcholem nabídky sdružení mladým lidem při jejich vstupu do světa 



práce a zároveň se snažil odpovědět na poptávku mladých po setkání s 
kvalitními osobnostmi. Celkem se účastnilo asi 30 mladých. Po 
vyhodnocení bychom chtěli tuto možnost i nadále mladých nabízet. 

Jako každý rok došlo na Křižovatce ke „střídání stráží“, personální 
výměně v týmu spolupracovníků. Jen těžko se doceňuje obětavá práce 
těchto mladých lidí, bez kterých je chod centra, průběh programů, ale 
především osobní kontakty s přijíždějící mládeží, nepředstavitelný. 
Předávání kompetencí a stejně tak kontaktů, je delikátní záležitost, která 
ve skutečnosti rozhodujícím způsobem určuje další chod centra. Za 
šťastné lze označit rozhodnutí Tomáše Stehlíka a Honzy Ješuty 
pokračovat v týmu nadále, především zajišťováním technického zázemí. 
V půlce roku jsme se rozloučili s Hankou Tahotnou, Jožkou Bujňákem a 
Markétou Sodomkovou, kteří zde vytvořili mladým opravdu radostné 
místo stálého přijetí. Je jejich nemalou zásluhou, že díky neformální 
rodinné atmosféře, kterou zde šířili, se počet účastníků zvyšoval. Velmi 
jim za všechno nasazení pro vrstevníky děkuji. Naopak do týmu 
postupně přišli Josef Čaban, Janko Kocúrko a Veronika Lehrlová, kteří 
s velkým nadšením přebrali štafetu a jak naznačil první půlrok, sešli se 
správní lidé na správném místě. Dík patří i mnoha dobrovolníkům - 
odchovancům, kteří pomáhají týmu – za všechny bych chtěl jmenovat 
Míšu Gigelovou (která obětavě vede účetní agendu) a Romana Hájka. 
Příprava nových tváří do týmu ale zůstává naléhavým úkolem pro dobrou 
budoucnost Křižovatky. 
 

Pohled na hospodaření Křižovatky, o. s. ukazuje, že navzdory 
negativním důsledkům hospodářské krize, může zůstat systém 
financování sdružení nezměněný. Provozní náklady sdružení (vyjma 
energií) i nadále z velké části pokrývají dobrovolné příspěvky mladých. 
Naopak výdaje na energie, na opravy a obměnu dosloužilého zařízení 
pomohly pokrýt získané dotace a dary. Pomáhá k tomu osvědčená 
spolupráce s Mgr. Šimáčkem a p. Wenzlem, kteří zajišťují právní a 
projektový servis. Dále pomáhají bezplatně další odborníci z oblasti daní 
a ekonomiky. V získávání darů a dotací lze loňský rok hodnotit jako velmi 
úspěšný. Děkujeme za podporu MŠMT (95.000,- Kč), Libereckému kraji 
(35.000,- Kč), dále NF Křižovatka (200.000,- Kč) a NF Josefa Luxe 
(70.000,- Kč). Ke sdružení prostředků dále přispěly významě Biskupství 
Litoměřické (40.000,- Kč), Farnost Horní Polubný (60.000,- Kč). Ze 
soukromých darů pan Nejezchleb (18.000,- Kč), pan Novák (15.000,- 
Kč), pan Ješuta (10.000,- Kč). 
Velkou pomocí byl dar německé organizace Renovabis (255.000,- Kč).  

Nemalou pomoc poskytli i další přátelé sdružení (instalatérské, 
truhlářské, malířské práce či práce na počítačové technice), kteří 
pomáhají zčásti nebo zcela zdarma zajistit některé technické či 



administrativní činnosti. Nesmím zapomenout ani na několik desítek 
dobrovolníků zapojujících se do metodické i přímé pomoci s programy v 
centru. Společně tak vytvořili hodnoty tvořící přímou investici do mladých 
lidí, které by se v případě nakupování programů vyčíslovaly ve 
statisících. Díky tomu bylo možné, aby se akcí sdružení i nadále mohli 
účastnit mladí ze sociálně slabých rodin a z rizikových prostředí, pro 
které je dobrovolnost účastnického poplatku téměř hlavním kritériem při 
rozhodování, zda na Křižovatku přijet, či ne. Nezbývá, než všem 
dobrodincům poděkovat a věřit, že i v dalších letech nám budou 
nakloněny síly těch, kdo mohou pomoci s ekonomickým, materiálním a 
projektovým rozvojem sdružení.  

Pozitivním jevem uplynulého roku byla rovněž mnohostranná 
lokální a regionální spolupráce s obcemi, školami a NNO. Na místní 
úrovni se členové sdružení podílí na vedení 3 dětských kroužků  
v Příchovicích, v Kořenově a v Desné s týdenní návštěvností okolo  
20 dětí. Díky dotaci MŠMT jsme mohli dětem nabídnout pestřejší 
pravidelnou zájmovou činnost pro jejich volný čas. Za mimořádně dobrou 
lze označit spolupráci s O.s. Matěj. Zejména podzimní setkání mládeže 
v Příchovicích s reprezentačním plesem za účasti více jak 200 mladých, 
překvapilo svojí úrovní i účastí mládeže snad všechny. Samozřejmostí 
se už stala naše aktivní účast v rámci střešní organizace NNO 
RADAMLK na regionální Bambiriádě v Liberci. Za úspěch lze považovat 
aktivní zapojení desítek členů sdružení v rámci do přípravy a průběhu 
Česko – slovenského setkání mládeže na Velehradě v červenci 2008 
s účastí okolo 7000 mladých.  

Rozvíjí se pozitivní vliv sdružení na utváření hodnotové orientace 
mladých lidí pracujících ve sdružení. Potvrzují to četné návštěvy 
bývalých členů stálého týmu, mnohých i s rodinami. Řada z nich se 
angažuje ve společensky prospěšných aktivitách, zejména v oblasti 
práce s mládeží a v komunální rovině. Těší nás, že formace členů 
sdružení k celoživotní společenské prospěšnosti trvale přináší bohaté 
ovoce.  

Vážení přátelé, věřím, že tato zpráva, která jistě není vyčerpávající 
a samozřejmě nechce zakrývat potřebu mnohé vylepšovat, může být 
nám všem povzbuzením. Pro rok 2009 je třeba udržet zmíněné aktivity 
živé a hledat nové metody k jejich zkvalitnění, příp. rozšíření. Děkuji za 
veškerou vaši podporu naší službě mladým lidem a těším se na 
všestranně prospěšnou spolupráci i v letošním roce. 
 
V Příchovicích dne 29.5.2009. 
 

Vladimír Novák 
předseda sdružení Křižovatka, o. s 



I.  ČINNOST SDRUŽENÍ 
 
              
 
              1)   pohyb členské základny: 
                        a)  noví členové:            5         
                        b)  ze sdružení vystoupili:       4 
 
 
věkové složení členské základny: 
 
celkový počet členů:              55 
18 – 26 let:                            41 
nad 26 let:                             14 
 
 
stručný program činnosti v r. 2008: 
 

Centrum dětí a mládeže provozované sdružením Křižovatka je 
zařízení celoročně a nepřetržitě otevřené dětem a mladým lidem, kteří 
sem přijíždějí spontánně v organizovaných skupinách nebo 
neorganizovaně většinou na týdenní pobyty. Dále zde celoročně 
probíhají kroužky pro místní děti a mládež. 
 
leden – březen: jarní prázdniny, víkendové akce pro organizované 
skupiny mládeže, volnočasové aktivity pro místní děti a mládež, 
celotýdenní programy pro neorganizované děti a mládež, příprava 
dobrovolníků pro práci s mládeží. 
   
duben:  Velikonoce – společná příprava na velikonoční svátky a zvyky 
s nimi spojenými, školení pracovníků střediska, údržba domů. 
  
květen: KOM, účast na Bambiriádě v Liberci, údržba střediska, 
víkendové pobyty dětí a mládeže. 
  
červen: pobyty mládeže z pražské ZŠ, akce pro místní děti a mládež  
u příležitosti ukončení školního roku – soutěže, výlety. 
 
červenec – srpen: letní prázdniny – organizované skupiny a 
neorganizované děti a mládež přijíždějící ze všech krajů ČR i  
ze zahraničí (SR, PL). ČS setkání mládeže Velehrad.  
 



září: Děti ze ZŠ z Prahy, víkendy pro vysokoškolskou mládež, údržba 
střediska. 
 
říjen: zahájení kroužků pro děti a mládež z přidružených obcí, podzimní 
setkání mládeže, pobyty dětí a mládeže na podzimních prázdninách, 
animátoři, zdravotní kurz. 
 
listopad: animátoři, školení pracovníků, zdravotní kurz, příprava na zimní 
akce. 
 
prosinec: Mikulášská besídka pro děti, setkání umělců, adventní brigáda, 
vánoční besídky, Silvestr – tradiční setkání na oslavu konce roku 
s bohatým programem a bez alkoholu. 
                   
 
 
 
V Příchovicích dne 29.5.2009. 
 
 
 
 
 
 

Mgr. Vladimír Novák 
předseda sdružení Křižovatka, o. s. 



 
VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ  v  r. 2008  

sdružení Křižovatka, o. s.  
Zůstatek z r. 2007 40406,09 

    
PŘÍJMY:   
příspěvky účastníků akcí sdružení 257 976,00 Kč 
příspěvky členů sdružení 0,00 Kč 
dar NF Křižovatka 200 000,00 Kč 
dotace Libereckého kraje 31 500,00 Kč 
dotace MŠMT 95 000,00 Kč 
dary Nadačního fondu Josefa Luxe  70 000,00 Kč 
ostatní dary 360 996,67 Kč 
úroky bankovního účtu 331,32 Kč 
ostatní příjmy 55 520,00 Kč 
pronájem prostor 35 200,00 Kč 
    
PŘÍJMY CELKEM   (zůstatek + příjmy) 1 146 930,08 Kč 
    
VÝDAJE:   
energie, teplo 310 949,00 Kč 
investice 0,00 Kč 
výkony spojů 1 939,50 Kč 
vodné 28 876,00 Kč 
nákup DHIM 60 361,00 Kč 
materiál 23 514,00 Kč 
opravy a materiál na opravy 57 565,00 Kč 
sportovní potřeby 2 565,50 Kč 
kancelářské a výtvarné potřeby 10 429,00 Kč 
provozní režie 73 626,50 Kč 
čistící prostředky 20 364,20 Kč 
potraviny 212 714,30 Kč 
pohonné hmoty 63 256,00 Kč 
OPPP 116 880,00 Kč 
splátky půjček 55 000,00 Kč 
    
VÝDAJE CELKEM 1 038 040,00 Kč 
  
 Rozdíl příjmů a výdajů 108 863,00 Kč 
  
  
  
  
  
 Mgr. Vladimír Novák 
 statutární zástupce Křižovatka, o. s. 

 


