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Úvodní slovo

Když se ohlédnu za školním rokem 2014/2015, nelze přehlédnout rozvoj nových 
aktivit, neoficiální změnu názvu na středisko volného času LETOKRUH, spuštění on-
line přihlašování na naše aktivity, spoustu nových příležitostí a hlavně poznání, že 
nám prostě nestačí zázemí domu na Českobratrské ulici. S rozvojem nových 
kroužků i rozšířením zejména příměstských táborů, zahájením výukových programů 
pro školy, nárůstem akcí pro děti přímo v Letokruhu či rozšířením týmu 
pedagogických pracovníků, přichází i větší potřeba mít kvalitní prostory - učebny, 
klubovny i kanceláře. Chybí nám také odpovídající příjemné okolí střediska, takové, 
které by mohly využívat děti v kroužcích i na příměstských táborech či jiných 
podobných akcích. Třeba keramické tvoření na trávníku či v altánku na zahradě, 
nebo pohybový kroužek přímo na vlastním hřišti, je pro spoustu podobných zařízení 
samozřejmý, pro nás je to však zatím sen. Nevzdáváme se ale a věříme, že se situace 
vyřeší tak, aby letovické středisko volného času mělo kvalitní a odpovídající zázemí. 
A mohlo tak provozovat dobré a smysluplné aktivity přispívající k rozvoji města i jeho 
obyvatel od nejmenších po nejzkušenější.  

       Ivona Kubíková     



Letokruh - středisko volného času Letovice, o. p.

Letokruh - středisko volného času je zařízením pro volný čas, 
poskytuje mimoškolní vzdělávání a výchovu. SVČ je školské  
zařízení.  Nabízí pravidelné, příležitostné i spontánní aktivity 
nejrůznějšího zaměření pro děti, mládež, dospělé, pro seniory, pro 
rodiny s dětmi.  Zájmové kurzy a kroužky, semináře, výtvarné a 
řemeslné dílny, vzdělávací workshopy, soutěže i různorodé akce, 
tábory a pobyty. Kromě toho, že snažíme, aby účastníci našich 
aktivit měli možnost tvořivě a hravě trávit volný čas, jde nám také o 
to, aby se něco naučili, získali inspiraci, nové dovednosti i znalosti.  
Aby si zkrátka osvojovali životní kompetence. Snažíme se 
organizovat aktivity především pro děti a mládež školou povinné, 
ale nezapomínáme ani dospělé a nejmenší děti, kteří jsou též naší 
cílovou skupinou. Nabízíme aktivity z různých oborů lidské činnosti 
- ze sportu a tělovýchovy, umění, řemesel, hudby, tance, 
přírodovědy aj.
Letokruh navštěvuje pravidelně každý školní rok zhruba pětistovka 
dětí, mládeže a dospělých v padesáti kroužcích. Na našich 
příležitostných akcích se vystřídá ročně zhruba 2 500 účastníků. 

Co dostaneš při hře, ani čert nevydře.
[ slezské přísloví ]



Smysluplnost
Dbáme na to, aby každá naše aktivita byla propojená se skutečným životem, prakticky využitelná, 
aby navazovala na to, co už klienti znají, co je zajímá a baví. 

Aktivita
Chceme být činorodým zařízením, které vstupuje do života města a regionu. Chceme poskytovat 
všem příležitost k aktivitě a aktivnímu trávení volna. 

 Pohodové  prostředí
Snažíme se vytvářet pohodu při všech našich aktivitách jak ve smyslu věcného a materiálního, tak i  
sociálního prostředí.  Podporujeme vstřícné chování jednoho k druhému.

Zábava
Chceme, aby v našich kroužcích, na našich akcích i ostatních aktivitách nebyla nuda. Abychom se 
nejenom učili, ale zároveň i dobře bavili.

Hodnoty, na kterých se naše působení zakládá:

Otevřenost
Chceme být pro všechny, přístupní komukoliv. Chceme být otevřeným komunitním a vzdělávacím 
centrem, v němž děti, mladí i dospělí najdou množství zajímavých pestrých aktivit. Chceme být 
zařízením, kde je každý nápad brán v potaz a lidé vědí, že s ním mohou přijít. Chceme být centrem 
pohodové a otevřené komunikace a spolupráce.

Tvořivost
Snažíme se našimi aktivitami podporovat kreativitu a to zdaleka nejen v uměleckém slova smyslu. 
Chceme podporovat tvůrčí přístup k životu.  Jednou z metod, které nejčastěji používáme, je hra ve 
všech jejích podobách.



KR
OU

ŽK
Y Airso�ový klub

Anglič�na pro pokročilé
Bowlingový
Cvičeníčko
Deskoherna nový
Dramaťák nový 
Geocaching
Hands up
Hravá anglič�na
Hrátky s přírodou
Instruktoři 13+ nový
Jezdecký klub - čtvrtek
Jezdecký klub - pátek
Ju Jutsu Kodokan Judo
Keramika Svitávka
Keramika pro dospělé nový
Keramika pro pokročilé
Keramika pro začátečníky
Klub Dofe
Klub Kopre�na
Klávesy
Kopaná přípravka
Kopaná žáci
Kouzelník
Kresba nový
Mičuda

MišMaš nový
Origami
Pilates pro dospělé nový
Plaváček - pátek
Plaváček - středa
Programování 12+
Raketový modelář
Relaxační večery
Robo�cký
Rugbyový nový
Rybář
Sportovní hry Kře�n
Spor�k
Stolní tenis A, B
Stolní tenis přípravka
Streetdance nový
Trpasličí škola
Tvořivá dopoledne pro rodiče 
s dětmi nový
Výtvarné hry
Věda hrou nový
Workout - Seberevolta
Štěpán v akci - vaření nový
Železniční modelář
Žít Letovice nový

 .

Kroužky

Naše organizace nabízí množství kroužků z nejrůznějších oblastí činnosti. Od roku 2013 jejich
počet vzrostl, v současné době nabízíme okolo 50 kroužků a kurzů. Jsou určené především 
dětem, ale najdete u nás i kroužky pro dospělé, maminky s malými dětmi a nabízíme také 
občasné kurzy pro seniory. Právě připravujeme kurz PC pro seniory, který za podpory města
 Letovice otevřeme na podzim 2016.

Máme u nás tedy kroužky sportovní (např. Mičuda, Sportík, Bowling, Workout, Pilates pro 
dospělé, jezdecké, Plaváček...), technické ( např. robotický, železniční, plastikový či raketový 
modelář), přírodovědné ( Věda hrou, Hrátky s přírodou), výtvarné a tvořivé (keramika, 
Výtvarné hry, Kresba, Vaření), tanečně-pohybové (Hands up, Street dance), či kroužek 
anglický nebo kouzelnický. V dalším roce plánujeme naši nabídku ještě rozšířit, např. o cvičení 
na balónech pro děti i dospělé, polytechnické kroužky či gymnastiku pro děti.

Kroužky vedou jak interní, tak z velké části externí pracovníci. Podoba kroužku závisí na 
osobnosti vedoucího, společně s dětmi vytváří neopakovatelný charakter schůzek.



Červenec 2015
1. 7. – 3. 7. - Praktická příručka mladých svišťů
5. 7. – 10. 7. - Jezdecký tábor na farmě „Ch”
5. 7. – 12. 7. - V. Airsoft summer camp Čenkovice 
7. 7. – 10. 7. – Čarování s kameny
12. 7. – 17. 7. – Jezdecký tábor na farmě „Ch“
13. 7. – 17. 7. – Mám 6 noh a kdo je víc?
18. 7. – 25. 7. – Starověké Řecko (rodiče + děti)
19. 7. - 24. 7. - Jezdecké soustředění
20. 7. – 24. 7. – Africké dobrodružství se lvicí Elsou

Srpen 2015
3. 8. – 7. 8. – Triky nejen s triky
10. 8. – 14. 8. – Magic planet 
24. 8. – 28. 8. – Bradavický expres

Září 2015
4. 9. – 13. 9.  –Tábor u moře v Itálii – Gargáno

TÁ
BO

RY

Mysl není nádoba k naplnění, ale oheň k zapálení. .
[ Plutarchos]

Tábory
Během školního roku se děti v období různých prázdnin (jarní, velikonoční atd.) mohou zúčastnit
příměstských táborů. Velkou většinu táborů však pořádáme v období letních prázdnin. Máme tábory
příměstské i pobytové. Každý tábor je tematicky zaměřený - můžete si vybrat tábor jezdecký,
sportovní, anglický, výtvarný, rukodělný či zoologický. Důraz klademe na atraktivitu - zejména téma,
zajímavá celotáborová hra, nejrůznější aktivity, střídání her, tvůrčích či sportovních činností dle 
zaměření tábora.

Dobrý tábor by měl být místem dobrodružství a zážitků, ale i zkušeností a poznání, a o to se snažíme.



Akce

Letokruh každočně pořádá spoustu různorodých akcí pro různé skupiny klientů - veřejnost,
 děti, mládež, dospělé, seniory.

Velká část akcí navazuje na tradiční svátky a události roku (Svatomarinský průvod, 
adventní dílny, Čertoviny, Čarodějnický slet, Rozloučení s prázdninami aj.) nebo pokračuje
 v již známých, oblíbených akcích (Drakiáda, Závod zručnosti ke Dni mobility, Pohádkový 
park, Maškarní ples aj.). Naším zájmem je pojmout tyto akce aktuálně, často mají každým
 rokem zcela „nový háv”.

Také pořádáme akce nové. Letos jste například mohli přijít na Miniples Letokruhu. Úplně 
novou akcí je také výtvarná soutěž „Místo, kde žiji”.
 
Kromě této soutěže pořádáme také přírodovědnou soutěž Zlatý list a několik sportovních
 soutěží (např. Vánoční turnaj v bowlingu, Putocní pohár).
.
Dále organizujeme zájezdy a výlety - jedno a více denní. Těchto zájezdů se může zúčastnit 
i celá rodina. Letos jsme pořádali zájezd do Aqualandu Moravia či zájezd do ZOO.

Oblíbenou akcí jsou tzv. přespávání v Letokruhu. Děti přijdou většinou v pátek odpoledne
do Letokruhu a věnují se zvolenému tématu akce. Přespí a ráno kolem 10. hodiny se vrací
domů. Letos jste mohli zažít např. Vánoční přespávání či Jarní probouzení.

Naše středisko se snaží svými aktivitami přispět k osobnostnímu rozvoji klientů a s tím
souvisejícím sebepoznáním. Pořádá aktivity zaměřené výhradně tímto směrem. K nim 
partří kurzy a semináře z oblasti arteterapie.

Civilizace začíná ve chvíli, kdy začíná hra.
(N. Kazantzakis)



Září 2014
1. 9. - Rozloučení s prázdninami
19. 9. - Drakiáda
22. 9. - Orientační závod
Říjen 2014
27. 10. - Zájezd termální lázně Sárvár
29. 10. - Podzimní tvoření o prázdninách
29. 10. - Bludičkový pochod
Listopad 2014
7. a 8. 11. - Svatomartinské tvoření 
11. 11. - Svatomartinský průvod
27. 11. 2014 - Vánoční věnečky, svícny a ozdoby
Prosinec 2014
4. 12. - Čertoviny
12. 12. - Vánoční dílna
14. 12. - Vánoční turnaj v bowlingu
19. 12. - 20. 12. Vánoční hrátky
Leden 2015
10. 1. - Zámecký maškarní karneval
30. 1. - Pololetní turnaj ve stolním tenisu
30. 1. - Příměstský tábor Doba ledová
Únor 2015
23. 2. - Bongo Brno
24. - 26. 2. - Vzhůru do Bradavic
27. 2. - Do vědecko-zábavního centra Vida
projekt K2 - školení pedagogů volného času
Březen 2015
6. – 7. 3. - Jarní probouzení v Letokruhu
14. 3. - Miniples
Duben 2015
2. 4. – Sportovní víceboj
3. 4. - Velikonoční příměstský tábor
18. 4. - Zájezd do  ZOO Vídeň
28. 4. - Pochod za čarodějnicí
Květen 2015
12. 5. - výstava S námi porostete hravě
23. – 24. 5. - Soustředění jezdeckých oddílů
30. 5. - Den dětí na Letišti Písečná
Červen 2015
15. 6. - Krasojízda
21. 6. - Putovní pohár

AK
CE

Kdo si musí pěkně hrát, nemusí se nudy bát.
(anglické přísloví)



Výukové programy

V letošním roce jsme začali pořádat výukové programy pro školy. 
Výukový program je většinou více hodinová výuková lekce, jejímž cílem je přispět k hlubšímu
pochopení vybrané oblasti učiva základních a středních škol, častými metodami jsou hra a 
praktická zkušenost. Program je často zaměřen zážitkově a umožňuje dětem vyzkoušet si
získané poznatky v praxi.
V dalších letech chceme rozšiřovat nabídku programů, cílem je vytvořit široké spektrum 
oborových vzdělávacích programů pro základní a střední školy (od programů přírodovědných,
zeměpisných přes výtvarné, jazykové až po společenské.)

Spolupráce Letokruhu

Myšlenka  spolupráce s místními i méně či více vzdálenými organizacemi je pro nás důležitá.
Spolupráce umožňuje spojení sil, širší pohled na skutečnost, získávání nových zkušeností a řadu
dalších výhod. V současné době spolupracujeme např. s městem Letovice, knihovnou Letovice, 
Centrem sociálních služeb města Letovice, Nemocnicí Milosrdných bratří Letovice, MŠ a
ZŠ Komenského Letovice a s několika dalšími ZŠ v okolí. Město Letovice finančně podporuje
mnoho našich aktivit formou grantů. S Centrem sociálních služeb pořádáme společné akce,
naše děti chodí vystupovat k seniorům, navštěvují je a vytváříme pro ně společný program
např. v rámci příměstských táborů. V Mateřské školce Komenského máme svůj stánek
s rukodělnou činností pro děti na Den Země v rámci projektu „Přírodní zahrada”.
Spolupracujeme také s kolegy ze středisek volného času z celé republiky, jezdíme 
na tzv. benchmarkingové návštěvy. Navštívili jsme např. kolegy ve SVČ Mozaika v Poličce či
SVČ v Boskovicích, pravidelně se také vídáme s kolegy s celého Jihomoravského kraje. 

Proč je hra tak důležitá ? Protože je to cesta, jak se stát sebou samým.
(J. Neulinger)



Plány do budoucna?

Naše vize aneb to, k čemu směřuje, to, čím chceme být (a už částečně jsme :) 
Letokruh je místem pohody i místem spousty příležitostí. Letokruh - centrum volného času - 
nabízí pravidelné, příležitostné i spontánní aktivity širokého oborového zaměření pro děti, 
mládež i  dospělé. Letokruh je jedním ze vzdělávacích a tvůrčích center Letovic. Je oázou a  
inspirací zejména pro děti a dospívající. Je centrem zájmové výchovy a vzdělávání, podporuje 
nezastupitelnou funkci rodiny, propaguje zásady trvale udržitelného života, rozvíjí a  posiluje 
osvojování životních kompetencí dětí a vůbec všech návštěvníků. Pro Letokruh je typická 
přátelská a tvořivá atmosféra a příjemné inspirující prostředí. Letokruh = synonymum pro 
vstřícnost, otevřenost, spolupráci i kvalitu.

Na jaře 2015 jsme dokončili Strategický plán Letokruhu, 
kde jsme si stanovili tyto nejdůležitější oblasti rozvoje pro následující 3 roky:

Pedagogická činnost
Zahrnuje nejen aktivity pro veřejnost (děti, mládež, dospělé, seniory) a jejich rozvoj, ale také 
důraz na práci s externími spolupracovníky a dobrovolníky. Chceme pro naše vedoucí a 
dobrovolníky pořádat akce nejenom oddechové, ale také vzdělávací. V oblasti 
nabízených aktivit pro veřejnost budeme tradiční aktivity 
doplňovat novinkami a naši nabídku rozšiřovat 
a upravovat nejen podle cílů Letokruhu, 
ale také podle poptávky dětí, 
!dospělých, škol.

Finanční oblast
Zaměříme se na maximálně možné 
efektivní hospodaření a vícezdrojové 
financování. Budeme vytvářet nové 
projekty a  nové zdroje. 

Efektivita organizace 
Je třeba vytvořit systém funkčních směrnic 
a odpovědností.  Chceme se vzdělávat  v oblasti týmové 
spolupráce a taky tak pracovat.

Rozvoj lidských zdrojů
Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců interních i externích. 
Neustále vzdělávání a práci na vlastním rozvoji osobním 
i pracovním považujeme za důležitou nutnost, kterou doba, 
v níž žijeme, přináší. K tomu také mj. vedeme děti i všechny 
ostatní klienty Letokruhu. Ideální pak je, není - li to jen 
nutnost, ale hlavně radost.

Public relations
Nová image, nový design, dobrá propagace. Chceme aby, 
byl Letokruhu  vnímán jako zajímavá, rozvíjející se 
a kvalitní organizace. 

Hra je radost. Učení při hře jest radostné učení.
[ J. A. Komenský]



Náš tým

Tým  Letokru hu tvoří v současné době 5 interních zam ěstnan ců, asi 4 0 
externích  pracovníků  a asi desítka dobrovolníků .  

Interní pracovníci: Andrea B akalová, Vendula Chládková, Ivona Kubíková, Petr Lizna, Zuzana 
Musilová. 

Externí pracovníci/dobrovolníci : Jan Alexa, V endula Báčová, František Bačovský, Jan Bačovský,  
Ludmila Bártíková, Vero nika Bednářová, Filip Blinka,  Jiří B uš, Jarmila Co ufalíková, Marie Čigelská, 
Ivana Dlapová, Jakub Dorňák, Lukáš Fiala, Petr Heger, Alena Chovancová, Jiří Ječný, Jiří Kašpar, 
Ondřej Kleveta, Daniela Klusáková, Aleš Kubík m l., Aleš Kubík st., Tomáš Koláček,  Jana Krajíčková, 
Gabriela Leflerová, David Lefler, Zuzana Luňáčková, Lukáš Mistr, Kristýna Musilová,  M ichaela 
Musilová, Božena Nečasová, Jana Ožvoldíková, Alois Pelíšek, Petr P rocházka, M arcela Proc házková,  
Milan Seidl, Jarmila Skudová, Petr Stria, Jarmila Tóthová,  Vojtěc h Zachoval, Marcela Zunková. 

Intern í peda gog ové voln éh o času, stejně jako externí, splň ují p oža davky 
pedagogického vzd ělání obecně a d ále se  specializu jí v určité oblasti, např. 
výtvarné um ění, sport a turistika , p olytechnické vzdělávání, přírodověda 
apod. Interní pedagogové pravidelně n avštěvují kurzy a sem in áře  dalšíh o 
vzdělá ván í pedag og ických pra covn íků, n apř. v roce 2014/15 to byly tyto: 
Fun draising, F unkční studium  vedoucích  pedagogických p racovníků , 
Kom un ikace v pra xi, Psychohygien a, In ovace ve  vzdělávání aj.    

Na ja ře  2015 se  v Letokruh u usku tečn ilo 40-ti hodin ové školení pro 
pedagogy vykonávající dílč í pedag og ickou  č inn ost, kterého se zúčastn ilo 
25 externích pracovníků ze jm éna Letokruhu , ale  také sousedního S VČ 
Boskovice, kteří tím to splnili zákonn ou normu  pro kvalifikaci externího 
pracovníka střed iska voln ého času. 

Letokruh - středisko volného času Letovice, p.o.
Kontakt: 731 481 033, 516 474 170, info@svcletovice.cz, www.svcletovice.cz
Text Výroční zprávy: Mgr. Ivona Kubíková, Mgr. Andrea Bakalová
Grafická úprava: Mgr. Petr Lizna, Hana Sobotková
Letovice, 2016



• více jak 50 kroužků

• 40 externích pracovníků a dobrovolníků

 • pětistovka dětí, dospívajících,
    dospělých v pravidelných aktivitách

• 20 táborů a pobytů každý rok

• každoročně několik tisíc účastníků
   na našich akcích
• 30 akcí každý rok • akcí pro veřejnost

• turnajů a sportovních klání
• dílen tvořivých a výtvarných
• soutěží
• výstav s vernisážemi
• společenských akcí
• vystoupení
• zájezdů a výletů
• workshopy a semináře

• výukové programy pro školy
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