VÝROČNÍ ZPRÁVA
za školní rok 2015/16

Úvod
Vážení příznivci, fanoušci, podporovatelé,
opět uběhl další školní rok, další naše sezóna. Tentokrát ta osmá v pořadí.
Dovolím si tvrdit, že spolek má za sebou jednu z nejtěžších sezón. Byli jsme
vhozeni tzv. do nových vod, v září jsme přešli pod nového zaštitovatele – SVČ Doris a
učili jsme se vzájemné spolupráce a tolerance, během celého roku jsme k sobě hledali
cestu. S některými zaměstnanci se to podařilo, s některými naopak i přes roční úsilí
bez úspěchu. Spolek se snažil během celého školního roku uvést své sídlo pro
veřejnost do provozuschopného stavu, i to se však na konci června podařilo. Kromě
již tradičních akcí, které jsou pro náš spolek stálicí, a pevným bodem jsme uspořádali
několik nových, jež měli u veřejnosti úspěch a na první ročník se až překvapivě
povedly. V této sezóně jsme se však museli i s něčím rozloučit a je jedno, zda mám na
mysli naše tradiční Ježíškování nebo projekt Rozhlas na Jedničce. Pevně však věřím, že
prázdné místo po starých akcí již brzy zaplní akce a činnosti nové – svěží, originální,
úspěšné.
A ačkoliv to tak nevypadá, tak se před spolkem rýsuje nová velká šance a zároveň
výzva, větší snad než kdy dřív – převedení neoficiálního spolku na neziskovou
organizaci. Doufám však, že vše proběhne hladce a, že spolek tuto velkou výzvu
zvládne na jedničku.
Přeji Vám všem krásné prožití léta, hodně relaxu a odpočinku, spoustu
dobrodružných zážitků,

Jakub Gloza,
předseda Jokes&Games
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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.

Přijde letos Mikuláš?
Pátého prosince se konal první ročník akce „Přijde letos Mikuláš?“. Ten sklidil
obrovský úspěch nejen u rodičů, ale i u dětí. Mikuláš, čert a anděl navštívili jedenáct
rodin a postrašili přibližně 25 dětí. V každé rodině Mikuláš pokáral děti za hříchy
zapsané v knize, pochválil je za jejich dobré skutky, čert je přiměřeně postrašil a anděl
předal předem připravené balíčky. Příští rok plánujeme tuto úspěšnou akci zopakovat
možná i ve větším měřítku, aby oblíbená trojice mohla navštívit více rodin.

Český Ježíšek, Veselý Valentýn
Český Ježíšek a Veselý Valentýn jsme se rozhodli tento rok nepořádat a to kvůli
nezájmu veřejnosti. V dalších letech se ve spolku s nimi nepočítá, i když nic není jisté.

Yoyoshow
V neděli 28. února patřily prostory Vily Doris všem vášnivým yoyerům, ale zároveň i
těm, kterým yoyo ještě nepřirostlo k srdci, ale nicméně odvahu zkusit něco nového
měli. Ti všichni se sešli na našem 1. ročníku akce Yoyoshow 2016, která zaznamenala
ohlas 50 účastníků. Úroveň letošního ročníku vyzvedl také host, který na akci přijel, a
to Veronika Kamenská z Břeclavi, vícemistryně ČR a mistryně Evropy v yoyování. Ta se
nejen podělila o své zážitky a zkušenosti, ale pod jejím dohledem si mohli začátečníci
yoyo vyzkoušet či ti zkušení si zasoutěžit o super ceny. Děti i rodiče, kteří na akci
zavítali, nelitovali a už teď se můžou těšit na další ročník, který přinese nového, ale
určitě neméně zajímavého hosta s hračkou na provázku…

Vycházka za čarodějnicemi
I letos jsme uspořádali akci pro žáky 4. tříd 1. základní školy v Šumperku –
Vycházku za čarodějnicemi. Děti si za pomocí průvodce z našeho spolku 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.

strana 3 | Výroční zpráva za šk. rok 2015/16

II. Soutěže

Letos jsme na soutěže kladli větší důraz než roky předtím, snažili jsme se o větší
zájem veřejnosti. K tomu zajisté přispívala spolupráce našich mediálních partnerů a
našeho sponzora Astry Office, která sponzoruje odměny do soutěží.

Nabarvi (psí) tlapku!
Soutěž byla vyhlášena u příležitosti dobročinné sbírky Psí tlapky. Úkolem soutěže
bylo vykreslit nebo vybarvit kartičku s obrysem psí tlapky, kterou si zájemci mohli
vyzvednout na recepci Komína. Zájem o tuto soutěž byl velký. Děti nejenže ukázaly
svou kreativitu, ale také svou dobrosrdečnost, kdy pejskům do útulku napsaly vzkaz.

Vánoce, Vánoce přicházejí!
Úkolem soutěže bylo nakreslení obrázku na jedno z vánočních témat. Děti si mohly
vybírat mezi tématy jako „Co si přeji od Ježíška“ nebo „Vánoční stromeček“. Účast a
zájem dětí o tuto soutěž byla minimální.

Můj volný čas
Tato soutěž u dětí vyvolala největší zájem a úspěch, měli totiž za úkol nakreslit
obrázek, co dělají nejraději ve svém volném čase. I proto mohli porotci soutěže
sledovat, jak děti bruslí, dovádí na trampolíně, na hřišti nebo jak hrají své oblíbené hry
nebo si čtou knížku. Děti byly odměněny diplomem a menšími cenami od našich
sponzorů.

Čarodějka uličnice!
Úkolem soutěže bylo nakreslit obrázek na téma čarodějnice nebo ji jakkoliv
vymodelovat. Porota soutěže také vyhlásila podsoutěž, a to o největší čarodějnici. I
přesto, že soutěž moc děti neoslovila, sešlo se nám pár pěkných čarodějnic, které
vyzdobily naši novou kancelář.
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III. Projekty
SMÍCHoviny - časopis
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 financovala propagaci časopisu a portálu.
Smíchoviny se letos opět vydávaly několikrát do roka. K červnu současná redakce
opustila náš časopis a to kvůli jejich časové vytíženosti. I proto se budeme snažit
pomocí náboru, který na konci srpna odstartujeme, nalákat do našeho časopisu
mladou krev, nové redaktory. Tak doufáme, že to dobře dopadne…

Rozhlas na Jedničce
Tento projekt jsme letos definitivně ukončili.

Psí tlapka
Letos se mohla celá šumperská veřejnost do tohohle projektu – dobročinné sbírky
– zapojit již po čtvrté. Výběrovými místy se opět stala Základní škola Jednička a
Středisko volného času Doris, kde se dary vybíraly na recepci Komína. Tento ročník
byl nejvydařenější a nejúspěšnější ze všech. Podařilo se nám vybrat přes 100kg
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 tisk
plakátů, Dům kultury Šumperk nám pak poskytnul slevu na umístění plakátů na jejich
plakátové plochy. Svou práci také odvedla šumperská média, která sbírku
propagovala.

Vědomostní olympiáda Chytrolín
Ve středu 16. března vířily Čajovnou SVČ Doris otázky, zapeklité hlavolamy, ale i
správné odpovědi. Konalo se totiž finále Vědomostní olympiády Chytrolín, jež byla
uspořádaná naším spolkem pro žáky 5. tříd základních škol. Do finále postoupilo z
celkových 170 zapojených žáků, jež prošli školním kolem, 32 dětí, jež poté bojovali
nejen sami za sebe o titul Chytrolín, ale také za svou školu. Na děti nejprve čekaly
zábavné pokusy, kde si vyzkoušely např. jak fungují bubliny na houpačce či jak se
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nafukuje balónek láhví od piva. Děti pokusy přímo hltaly a nemohli od nich odtrhnout
ruce ani oči. Po krátké přestávce na pití a něco dobrého následoval už samotný
finálový test, který děti hravě zvládly. Vítěz však mohl být jen jeden! Dlouhou chvíli při
čekání na výsledky dětem zkrátily zábavné a pohybové hry, kdy děti otužili přátelství
nejen se svými spolužáky ze stejné školy, ale i s dětmi z ostatních škol.…

Za pokladem
Téměř celou letošní sezónu jsme se připravovali na spuštění nového projektu Za
pokladem, který byl velkolepě odstartován 1. června. Úkolem projektu bylo vytáhnout
rodiče, děti a vůbec všechny do přírody kvůli pátrání po dřevěných truhličkách, jež
byly po Šumperku ukryty a které pak mohly vyměnit za zajímavé ceny. Nicméně ohlas
dětí a rodičů po projektu byl větší než počet truhliček, tudíž jsme byli nuceni dva dny
po spuštění projektu změnit pravidla hry. Truhličky zůstaly, nicméně je už nebrali
z míst a nenosili je k nám do sídla na Komíně, ale sbírali kartičky s QR kódy, které
podle počtu navštívených míst pak vyměnili za odpovídající odměnu. Díky tomuhle
projektu se podařilo spolku sehnat řadu nových a významných sponzorů.

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…

Den otevřených dveří na Komíně, Čertování, Hry bez hranic
Naším novým zaštitovatelem – SVČ Doris jsme byli pozváni na některé z jejich
akcí, abychom do nich vnesli něco svého a zároveň jim pomohli přilákat více
účastníků. Tím prvním byl Den otevřených dveří na Komíně, kdy jsme nejen pomáhali,
ale zároveň se prezentovali. A to formou našich tradičních aktivit – lovení rybiček,
skládaček, strefování příšerek. Další akcí bylo Čertování, kdy jsme připravili pro
návštěvníky Čertovin tvořivou dílnu, kdy si děti mohly vyrobit malou figurku Mikuláše
z papíru. Na Hrách bez hranic jsme pak obsluhovali jedno z jejich stanovišť a to
Kamínkovou třídičku, kdy děti třídily kamínky do misek podle barev.
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Spolek v Dobrém ránu
Ne každému spolku se podaří prorazit na světlo. Nám se to však podařilo! Objevili
jsme se v České televizi v rámci Dobrého rána, kam byl zástupce našeho spolku –
Jakub Gloza pozván jako host. Mluvilo se nejen o našem Ježíškování, Dnu dětí či
Valentýnu, ale také o Smíchovinách, Psí tlapce nebo pochovaném Ekoprogramu.
Záznam z vysílání lze zhlédnout na našem webu www.jokesgames.cz.

Gratias Tibi
O jedno překvapení se postarali samotní fanoušci, kteří nás již podruhé nominovali
na cenu Gratias Tibi (Děkuji Tobě), kterou zorganizovala již potřetí společnost Člověk
v tísni. Nakonec jsme však bohužel hlavní cenu nevyhráli, i přesto je však tato
nominace velkou motivací, stejně jako Cena města, kterou jsme získali v minulé
sezóně. Moc si toho ceníme!

8. narozeniny
Letošní narozeniny jsme nijak zvlášť neprožívali. U jejich příležitosti jsme pro děti
vydali papírovou brožurku, která nejen poutavě informuje o našem spolku, ale také
přináší dětem řadu kvízů a her formou našich příšerek. Brožůrka je k dostání na našich
akcích nebo na speciálních místech jako je Komín nebo Informační centrum
v Šumperku.

Červnem naše sezóna nekončí!
Letos však červnem naše bohatá sezóna nekončí, na prázdniny tj. červenec-srpen
jsme pro děti vyhlásili výtvarnou soutěž na téma Mňam čokoláda, kdy děti po celé
prázdniny budou kreslit obrázky nebo psát eseje a básničky na téma Proč mám rád
čokoládu. Povedené výtvory budou vystaveny v rámci akce Čokoládové lázně, na
kterých se spolek organizačně podílí.
Pro děti jsme se letos také rozhodli uspořádat ve spolupráci se SVČ Doris
příměstský tábor na téma Příšerky hledají poklad. Přípravy tábora teprve startují,
pevně však věříme, že všechno dobře dopadne a, že týdenní program v dětech
zanechá jen smích, nadšení a pěkné vzpomínky.

V Šumperku dne 30. 6. 2016.

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.



SVČ a ZpDVPP Doris Šumperk
 Petra Müllerová, Jan Valchař, Bc. Jiří Kamp, Mgr. Adam Trčka.
















RaM IC Šumperk
město Šumperk
Astra Office
Gift 3D
Tiskárna Grafotyp
Hosting zdarma
t-shock.eu
Královský tisk
CBA
Reptisk.cz
Jiroutreklamy – reklamní studio
Premiera Sweet
Idsys.cz
Dtpshop.cz
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