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Výroční zpráva klubu volného času - Alienteam.cz za rok 2007
Kontaktní informace:

Jméno: Alienteam.cz – klub volného času, o.s.
Typ organizace: občanské sdružení
Charakter činnosti: nízkoprahový, otevřený klub
Adresa: Malá Morava 12, 788 33
IČO: 7 0 8 6 0 6 6 1 
Tel: + 420 723 207 818
Internetová adresa: www.alienteam.cz 
E-mailová adresa: klub@alienteam.cz
Číslo účtu : 170  631  796  /  0300,  Poštovní  spořitelna, 

a.s.
Rada klubu: 3-členná : R.Šikula. (předseda), J.Urban (člen Rady),

R.Kubíček (člen Rady)

Charakter činnosti:

Náplní  činnosti  klubu  je  především  organizace  a  realizace 
volnočasových aktivit jako např. výměnných projektů pro mládež na 
místní i mezinárodní úrovni, sportovních a jiných soutěží, kulturních 
a společenských akcí pro všechny zájemce zejména pak děti a mládež, 
výletů, apod. Při své činnosti úzce spolupracuje se školou  a školní 
mládeží. 
Klub  nemá  stálé  zaměstnance  a  všichni  členové  a  funkcionáři 
vykonávají svoji činnost na základě dobrovolnosti. Prostředky na svou 
činnost  klub  získává  z darů,  grantů  a  vkladů  účastníků.  Vlastní 
komerční činnost klub nevykonává.

Seznam akcí realizovaných (i započatých) klubem v roce 2007:

1/ Dětský den a společenský večer – červen 
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2/ Mise Berouňák – vodácký kurz pro studenty Gymnázia v Králíkách 

(tercie) – červen

    
3/ Base 007 – otevřený klub pro mládež na králíckém gymnáziu – 

podpořeno EU částkou 197.120,-Kč – září

 
4/ Prázdninový výlet pro místní děti a rodiče – Ramzová – lanovka 

na Šerák, červenec (pod vedením M.Hulínové)

5/ Promítání pro nejmenší každý čtvrtek v zimním období
6/ Hřiště Malá Morava – 1.fáze financování projektu v Malé Moravě 

(poopřeno EU 218.102,-Kč) – projekt začal v říjnu 2007 a bude 
pokračovat během let 2008-9.
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7/ Projekt  Prostor  pro  tebe  –  zlepšení  materiálně  technické 

základny pro aktivní volný čas v obci – průběžně během roku 2007

 
8/ Valná hromada klubu proběhla v říjnu 2007 v klubovně na Malé 

Moravě.

9/ Zájezd Jeskyně Na pomezí, bazén Česká Ves
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Stav hospodaření

Účetnictví  za  rok  2007  zpracovala  účetní  paní  J.Jungwirtová 
v softwaru klubu – účetní systém Pohoda. Ačkoli klub za rok 2007 nemá 
žádný zdanitelný příjem (jsme nevýdělečné sdružení), každoročně je 
podáváno  daňové  přiznání  (letos  10.3.2008)  z důvodu  evidence  a 
důvěryhodnosti.
Úhrnný čistý obrat klubu za rok 2007 činí : 208.721,-Kč
Finanční prostředky v roce 2007 pocházely z těchto zdrojů:
- EU – celkem možno pročerpat 415.222,-Kč v průběhu let 2007-2008 
- Obec Malá Morava – příspěvek na provoz klubu v roce 2007 činil 

20.000,-Kč
- Dobrovolné příspěvky členů 2.000,-Kč

Daňové přiznání a účetní evidence na požádání k nahlédnutí u předsedy 

Plány do budoucna:

Činnost klubu je závislá na finančních darech a podporách ze stran 
jiných subjektů. 
Klub bude i nadále vyvíjet svoji činnost na poli organizace volného 
času v rámci svých možností.
V roce 2008 bude dobíhat projekt školního klubu Base007 v Králíkách.
V rámci  projektu  Areál  zdraví  a  pohody  Malá  Morava  budeme  žádat 
nadaci VIA v programu 333tisíc pro rozvoj obce. (Kofinancování ve 
výši 218.102,-Kč již zajištěno). Brigády budou probíhat v průběhu 
roku 2008 dle potřeby (cca 1x měsíčně).
Opětovně budeme žádat o příspěvek obce 20.000,-Kč na činnost v roce 
2008 (již schváleno zastupitelstvem dne 12.3.2008)
Podrobné  informace  z jednotlivých  aktivit  včetně  fotografií  jsou 
pravidelně ukládány na naše stránky www.alienteam.cz. 

V Malé Moravě 13.3.2008                       ………………………………………………
Předseda klubu
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