VÝROČNÍ ZPRÁVA
za školní rok 2014/15

Úvod
Vážení příznivci, fanoušci, podporovatelé,
opět uběhl další školní rok, další naše sezóna. Tentokrát ta sedmá v pořadí.
J&G Společnost – dnes už spolek Jokes&Games uspořádal za svoji sedmou sezónu
opět mnoho zajímavých a zábavných nejen akcí, ale i soutěží či projektů.
Krom již tradičních aktivit se děti těšily i z listopadové výstavy 7 divů J&G
Společnosti, která se konala u příležitosti našeho sedmého výročí.
Velkým překvapením nejen pro naše věrné podporovatele, ale i pro nás byla
nominace na cenu Gratias tibi (Děkuji Tobě) či nominace a následné vítězství
v Cenách města Šumperka, kdy J&G Společnost obdržela cenu do 25 let – Cenu
mladých.
Velkým otazníkem bylo během celého školního roku i otázka pokračování
společnosti, spolku v dalších letech a popřípadě zajištění nového zázemí a
zaštitovatele. I ten se nakonec našel.
Díky novému logu, které bylo na počátku března stvořeno brněnským grafikem a
díky motivaci – tvoření zábavy pro celý Šumperk – se podařilo oslovit hned několik
významných sponzorů, díky nimž tvoříme pro děti zábavu o trochu lépe.
Nakonec by chtělo určitě poznamenat, že se na sklonku června loučíme s naším
dlouholetým partnerem – Základní školou Jedničkou – kterému za všechna léta
podpory děkujeme a těšíme se třeba i na další spolupráci.
Přeji Vám všem krásné prožití léta, hodně relaxu a odpočinku, spoustu
dobrodružných zážitků,

Jakub Gloza
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I. Akce

Akce jsou již tradiční náplní našeho spolku. U dětí jsou oblíbené, známé a vždy se na ně
těší. Každým rokem se však snažíme krom opakování toho, co děti baví přicházet
s novými nápady.

7. narozeniny
Spolek oslavil v listopadu své 7. narozeniny u příležitosti, kterých připravil pro děti,
rodiče a fanoušky týden plný slavení, jásání, ale hlavně zábavy a legrace.
Největší pozornost nejen dětí a rodičů, ale i celé veřejnosti přilákala výstava 7 divů
J&G Společnosti, kterou jsme připravili ve vestibulu školy. Výstava byla odstartována
vernisáží, která se konala za přítomnosti učitelů Jedničky, hostů, významných
osobností a médií. K přítomným pak promluvil zakladatel J&G Společnosti Jakub
Gloza, ředitel školy Milan Tichý a jeho zástupkyně Marcela Macečková. Výstava pak
trvala dalších několik dní, kdy ji měla možnost zhlédnout šumperská veřejnost.
Výstava přinesla průřez historií společnosti, který byl doplněn nejrůznějšími
pozoruhodnosti a fotografiemi z akcí, a archivem všech vyšlých SMÍCHovin. Pro děti
pak byly připraveny hry a kvízy s našimi maskoty, příšerkami.
Narozeninový týden po výstavě pokračoval vydáním speciálního čísla SMÍCHovin,
uspořádání zábavného dopoledne pro žáky 1. stupně s Mimoněmi, odvezením
pamlsků z dobročinné sbírky Psí tlapky do útulku v Zábřehu a speciálním Rozhlasem
na Jedničce ve kterém zahrála živě školní kapela.

Český Ježíšek
Po roční pauze jsme také uspořádali akci Českého Ježíška neboli Ježíškování, které se
tentokrát odehrávalo v gymnastické tělocvičně 1. ZŠ. Letošní ročník se nesl v duchu
Boj o Vánoce. Děti tak mohly nejen sledovat „rozmíšku“ mezi Ježíškem a Santou
Clausem a jeho soby, ale také se přímo do tohoto boje – Ježíšek vs. Santa Claus –
zapojit při Olympijských hrách, kdy týmy Ježíška a Santy složené z dětí soutěžily mezi
sebou. Výsledkem boje pak bylo několik desítek rozzářených dětských obličejů, kteří
si tuto akci užili.
Akce však tímto komickým a zábavným vystoupením nekončila, Ježíšek společně se
svými pomocníky a vílami a se Santou Clausem a jeho soby navštívili zúčastněné děti
v jejich třídách, kde děti dostaly menší odměnu a možnost zazpívat Ježíškovi a spol.
koledu nebo písničku.
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Veselý Valentýn
Náplní Veselého Valentýna bylo i letos, jako předchozí roky, umístění papírového
srdce plné básniček a citátů na nástěnku společnosti.

Jarní dílna tvoření
Letošní ročník této akce se odehrával ve velké tělocvičně za přítomnosti žáků 1. - 3.
ročníku. Ti si mohli na několika stanovištích vyrobit různé jarní a velikonoční dekorace.
Jmenovat lze obalování vajíčka krupicí, vajíčko s ubrouskovou technikou, vyrábění
velikonočního košíku či slepice z párty-tácku. Atmosféra této akce byla opět, jako
minulý rok, skvělá, úžasná, plná kreativity a tvoření. Akci si chválili však nejen děti, ale
i učitelé, kteří stanoviště obcházeli, aby načerpali nové nápady do výtvarné výchovy
nebo pracovních činností.

Vycházka za čarodějnicemi
I letos jsme uspořádali akci pro žáky 4. tříd – Vycházku za čarodějnicemi. Děti si
za pomocí průvodce z J&G Společnosti prošly sklepením Geschaderova domu, ve
kterém se nachází expozice Čarodějnické procesy. Procházka pak pokračovala
městem k Laurtnerově desce a k bývalému čarodějnickému vězení. Na závěr akce pak
byly pro děti připraveny hry a kvízy, za které dostaly děti menší odměny od našich
sponzorů.

Bambifest
Následovníkem Bambiriády, kterou její pořadatel zrušil, je Bambifest, který se konal
v Šumperku v parku Bohuslava Martinů ve dnech 22. -23. května. I přes nový název a
místo konání si akce zachovala své kouzlo a poslání, a to prezentaci neziskových
organizací a spolků pracujících pro děti. A spolek Jokes&Games (J&G Společnost) na
této akci také nemohl chybět. Prezentoval svou činnost ve svém stanu, kde si děti
mohly poskládat skládačky s příšerkami a do samotných příšerek se i strefit. Za
odměnu pak děti obdržely omalovánku.

Den dětí aneb příšerky na tahu!
Poslední akcí ve školním roce 2014/15 byl Den dětí, který se letos konal na dvoře
školy v podtitulu PŘÍŠERKY NA TAHU! A proto není divu, že se ze všech stanovišť
usmívaly a šklebily příšerky a maskoti našeho spolku. Na osmi připravených
stanovištích si děti mohly vylovit rybičky, poskládat skládačky, vyřešit šifry či
zvládnout zaklínadlo se zrcadlem. Pro děti to bylo příjemné odpoledne plné smíchu a
legrace.
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II. Soutěže

Letos jsme soutěžím věnovali méně pozornosti a péče než roky předtím, i přesto těch
pár uspořádaných soutěží vyvolalo u dětí úspěch.

Mimoni oslavují
Soutěž byla vyhlášena u příležitosti našich 7. narozenin. Děti si mohly vybrat mezi
několika možnostmi, jak se do soutěže zapojit, od nakreslení obrázku až po
modelování z modelíny.

Lego soutěž
Úkolem Lego soutěže bylo buď nakreslit svou oblíbenou stavebnici či si vymyslet
stavebnici podle své fantazie anebo vytvořit z lego kostek maskoty našeho spolku.
Účast byla minimální.

Příšerko-hraní
Tato soutěž u dětí vyvolala největší zájem a úspěch, měli totiž za úkol nakreslit naše
maskoty a příšerky v dosud nevídaných situacích a momentech. I proto mohli porotci
soutěže sledovat, jak naše příšerky dovádí v cirkuse, na trampolíně, na hřišti nebo ve
škole. Vydařené výtvory pak vytvořily příjemnou kulisu na Dnu dětí. Děti byly
odměněny diplomem a menšími cenami od našich sponzorů.

III. Projekty
Časopis SMÍCHoviny
Hned vedle spolku strhává obrovskou vlnu pozornosti náš časopis a portál
SMÍCHoviny, který se stal v prosinci držitelem ceny Školní časopis roku 2014
v kategorii Oddílových časopisů. Pro časopis se podařilo i získat velmi cenného
sponzora, který nám zajišťuje tisk časopisu a to tiskárna Grafotyp. Velkým úspěchem
je také to, že se pro časopis dokázalo zajistit finanční podporu od města Šumperka,
který nám vyhrazenou částkou financuje propagaci časopisu a portálu.
Smíchoviny za tento školní rok udělaly hned několik důležitých kroků dopředu.
Přeorientovali se a začali psát ne o J&G Společnosti a škole, ale o dění na Šumpersku.
Což způsobilo, že časopis získal ještě více čtenářů. Dalším důležitým krokem je také
grafika, která se v lednu definitivně sjednotila a představila logo, které v časopise
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zůstane nastálo. SMÍCHoviny se během roku vydaly nejen na Den Země, kam byly
oficiálně pozvány organizátory, ale i do ostravského studia České televize z kterého si
odvezly zajisté mnoho nových poznatků a zážitků.

Rozhlas na Jedničce
Tento projekt se letos bohužel nepodařilo spustit a to kvůli poruše zařízení,
ze kterého se pouštěly písničky, které si žáci i učitelé Jedničky volili, přesto však
doufáme, že se závada brzy opraví a my tak budeme moci v tomto projektu
pokračovat.

Psí tlapka
Letos se mohla celá šumperská veřejnost do tohohle projektu – dobročinné sbírky –
zapojit již po třetí. Výběrovými místy se stala Základní škola Jednička a Středisko
volného času Doris, kde se dary vybíraly na Komíně v recepci. Tento ročník byl velmi
vydařený a úspěšný. Podařilo se nám vybrat dostatečné množství granulí, piškotů a
ostatních věcí pro pejsky ze zábřežského útulku. A to převážně díky veliké vstřícnosti
nejen oběma organizací, kde byla umístěna sběrná místa, ale i díky sponzorům, které
se podařilo získat. Tiskárna Printima nám zdarma zajistila výtisk plakátů, firma Rengl
se zase postarala o umístění plakátů na jejich plakátové plochy v Šumperku. Svou
práci také odvedla šumperská média, která sbírku propagovala.

Ekoprogram J&G Společnosti
V září se nám také podařilo spustit ve spolupráci se ZŠ Jedničkou ekologický projekt,
díky němuž se podařilo pořídit koše na třízený odpad – papír a plast, které se
nacházely po celé škole. O vyprazdňování košů se pak postarali přímo členové spolku.
Děti i učitelé tyto kontejnery uvítali a brzy se naučili tyto koše využívat. Menší zlo
dělala nevědomost některých dětí, které do kontejnerů vhazovaly nejen papír a plast,
ale i slupky od banánů, různé ovoce, kartony či alobal od svačiny. Spolek se tohoto
projektu v závěru roku vzdal, pevně však věříme, že projekt bude i bez spolku
pokračovat dál…

Vědomostní olympiáda
Po několika letech se konečně podařilo obnovit projekt – vědomostní Olympiádu,
která byla zpravidla pořádána pro žáky 5. a 6. ročníku. Letos se konala pro žáky 5. tříd.
Děti vyplňovaly hned několik testů a to Matematiku, Český jazyk, Přírodovědu,
Vlastivědu, Informatiku, Angličtinu a Všeobecné znalosti. Testy byly udělány hravou
formou, není proto divu, že se děti i při tomhle projektu bavily, což u prověřování
znalostí není vždy samozřejmostí.
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IV. Ostatní činnost

Každým rokem se s tím setkáváme znovu a znovu – s věcmi nepředvídatelnými. I proto
v mnohých případech s nimi nelze při plánování aktivit počítat. Během roku se však
dostaví a to buď díky náhlému osvícení iniciátorů a tvořitelů nebo díky samotným
fanouškům a dětem…

Máme Cenu města Šumperka 2014 – Cenu mladých
Nestává se často, že vzplane nějaká iniciativa od samotných účastníků akcí nebo
fanoušků. I proto jsme byli přímo šokováni, když nám bylo oznámeno, že jsme vyhráli
Cenu mladých, jednu z několika Cen města Šumperka, které se každoročně v našem
městě udělují. A snad ještě větší radost nám udělalo to, když jsme se dozvěděli, že
nás nenominovala nejen škola, kde iniciativu vyprodukovala naše velká
podporovatelka Zdeňka Krejčí, ale i dalších 9 občanů Šumperka, kteří nominační lístek
s názvem naší společnosti, našeho spolku na radnici odevzdali. Cenu, jež se skládala
ze dvou diplomů, kytic a jedné sošky ze skla, jsme převzali 11. dubna na prknech
šumperského divadla za potlesku plného hlediště.

Mediální pozornost
V této sezóně jsme mohli být také svědky velmi zajímavé události – začali se o nás
zajímat média. Začalo to skromně, kdy se v Šumperském zpravodaji objevil krátký
článek o tom, že J&G Společnost pořádá Psí tlapku. Další článek, opět o sbírce, vyšel
na šumperském Rej.cz, dále jsem byl pozván do sídla redakce Šumperského a
jesenického deníku, kde se mnou Michal Krestýn udělal rozhovor, z něhož poté vyšel
článek. Další článek vyšel opět v Šumperském zpravodaji, kde se objevila zmínka o
pořádání naší výstavy. Také nás jednoho dne zaskočila ve škole redaktorka
Šumpersko.net, která se mnou a s Honzou udělala rozhovor. Mediální pozornost však
neutichala a pořád se objevovaly nové a nové články. Mediální oporou se přitom stal
Šumperský zpravodaj a Šumpersko.net, kteří nám vždy rádi zveřejní článek o nějaké
důležité události ve spolku nebo v časopise SMÍCHoviny. Krom však tištěných a
internetových periodik se nám také podařilo dostat i do rádia, byl jsem totiž požádán
Mirkem Kobzou z Českého rozhlasu v Olomouci o rozhovor, který se vydařil a byl
několikrát vysílán.

Dětský čin roku 2014 a Gratias Tibi
Ne vždy se všechno podaří úplně na 100% a Dětský čin roku je tím důkazem. V září
byl mnou sepsán příběh, jenž mapoval celou sedmiletou práci společnosti a který byl
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odeslán do soutěže Dětský čin roku 2014. Do užšího výběru můj příběh postoupil a
dostal se tak do TOP 5. Bohužel však, jak se během hlasování, kdy hlasovala veřejnost,
ukázalo, můj příběh zřejmě nebyl natolik zajímavý jako jiný, který nakonec tuto cenu
vyhrál. O další nominaci se postarali samotní fanoušci, kteří nás nominovali na cenu
Gratias Tibi (Děkuji Tobě), kterou zorganizovala již podruhé společnost Člověk v tísni.
Nakonec jsme však bohužel hlavní cenu nevyhráli, i přesto je však tato cena velkou
motivací, stejně jako Cena města, pro další práci. Menší úspěch se však nakonec díky
této nominaci dostavil, byl jsem osloven portálem Aktuálně.cz – mediálním partnerem
Gratias Tibi-, který se mnou udělal rozhovor, jenž zaznamenal velké ohlasy čtenářů po
celé České republice.

Návštěva České televize a Školní časopis roku 2014
Jak už bylo zmíněno, časopis SMÍCHoviny vyhrál ocenění Školní časopis roku 2014,
které bylo vyhlášeno 1. prosince v Brně. Redakce převzala 1. místo v kategorii
Oddílové časopisy. Díky tomuto vítězství jsme dostali přímo od pořadatele soutěže
ASKČR nabídku zúčastnit se exkurze v ostravském studiu České televize, což redakce
uvítala. Z návštěvy televize, kde jsme nakoukli do studií Dobrého rána a Zpráv nebo
do střižny či do zázemí režiséra a osvětlovačů, byla redakce SMÍCHovin nadšená,
uchvácená a z cesty si přivezla spousty nádherných zážitků.

Zápis do 1. tříd
J&G Společnost se také prezentovala na zápisu do 1. tříd, který se konal na ZŠ
Jedničce. Rodiče a děti uvítali plastičtí maskoti spolku. Děti si pak ze zápisu odnesly
rozvrh hodin s příšerkami, spojovačku, bludiště či omalovánku s příšerkami.

Děkovné certifikáty
Děkovné certifikáty udělujeme vždy jednou za půl roku lidem, kteří nám pomáhají,
sponzorům a partnerům, čímž jim chceme vyjádřit náš vděk a nepostradatelnost.

Yoyujeme s J&G Společností
J&G Společnost také uspořádala v tomto roce ve spolupráci s 4YOYOS yoyerskou
exhibici s hostem, proslulou yoyerkou Veronikou Kamenskou z Břeclavi, která
začínajícím
i pokročilejším yoyerům z Jedničky ukázala nové triky nebo si s nimi zasoutěžila o
hodnotné ceny. Tato akce sklidila velký úspěch, i proto si zasloužila pravidelné
opakování.

Regionální vzájemná výměna zkušeností 2015
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Kromě akcí se také zapojujeme do různých prezentací spolků a středisek volného
času, kde spolek Jokes&Games (dříve J&G Společnost) prezentujeme.
Jednou z nich je Šumperské RVVZ, které se v Šumperku pravidelně koná a na kterém
se spolek prezentoval poprvé. Jde o třídenní pobyt, kde si zástupci spolků, uskupení a
středisek volného času, jež pracují pro děti, předávají své zkušenosti, jež získali při
kontaktu s dětmi.

V. Nový Jokes&Games

J&G Společnost se od „Jedničky“ odtrhla začátkem letošního května. Stávající
„deváťáci“, kteří v čele s Jakubem Glozou akce a zábavu pro mladší spolužáky
pravidelně připravovali, totiž školu opouštějí. Vyvstala tak otázka, kdo by spolek
teenagerů, kteří mají zájem dělat něco pro ostatní, mohl zastřešit. „Řešili jsme to
několik měsíců. V mé hlavě vznikaly různé nápady, až jsem nakonec oslovil Středisko
volného času Doris. Po několika schůzkách s paní ředitelkou jsme se domluvili,“ řekl
zakladatel spolku Jakub Gloza.
V souvislosti s přesídlením známé „továrny na zábavu“ proběhlo hned několik změn,
jež nezůstaly bez povšimnutí všech fanoušků a podporovatelů. „Změnili jsme název a
také logo. A společnost se stěhuje na „Komín“, kde bude působit od letošního září.
Webové stránky a naši maskoti již změnou prošli,“ popsal Jakub. Vzápětí připomněl,
že celá společnost se přejmenovala na spolek Jokes&Games. „Jelikož jsme chtěli
zachovat aspoň z části předchozí sedmiletou práci, rozhodli jsme se název nezměnit
úplně, ale pouze odkrýt zkratku J&G,“ prozradil mladý organizátor akcí.
Logo nového spolku bylo již dětem a rodičům představeno během dubna, viselo totiž
jako „neznámý útvar“ na budově „Jedničky“ a na budoucím sídle – na „Komíně“. „Naše
logo je moderní, hravé a pro nás charakteristické - rozesmáté puzzle, které pochází z
dílny brněnského grafika,“ podotkl Jakub.
Kromě loga představil spolek také nové maskoty, jež jsou dílem šumperského malíře
Petra Válka. Ten stávající maskoty překreslil a dal jim nový vzhled. Tvorby webu
www.jokesgames.cz se pak zhostil Jakub Gloza sám, který o spolupráci s „Jedničkou“ i
přes nové zázemí přijít nechce. „Jednička mi během těch několika let přirostla k srdci,
takže bych spolupráci mezi školou a spolkem rád zachoval. Zda se to povede, ukáže
čas,“ uzavřel Gloza. (Zdroj Šumperský zpravodaj-červen 2015)

V Šumperku dne 30. 8. 2015.

Za spolek Jokes&Games Jakub Gloza.
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Děkujeme partnerům a sponzorům
za spolupráci a podporu.


ZŠ Šumperk, Dr. E. Beneše 1
 Mgr. Zdeňka Krejčí, Mgr. Marcela Macečková, Mgr. Hana Uhlířová, Jiří Pajer,
PaedDr. Milan Tichý.










RaM IC Šumperk
město Šumperk
Astra Office
Gift 3D
Tiskárna Grafotyp
Hosting zdarma
t-shock.eu
Královský tisk
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