Civipolis, o.p.s.
Výroční zpráva za rok 2012
Úvodní slovo
Obecně prospěšná společnost vznikla na konci roku 2011 s cílem oživovat a otevírat veřejný
prostor. Odtud také náš slogan „Otevíráme veřejný prostor“, s nímž se můžete setkat. Jde nám
zejména o dialog, o to, aby se zásadních věcí a rozhodnutí účastnily všechny dotčené strany,
hlavně pak veřejnost. Klíčovou aktivitou v roce 2012 byl cyklus Víc než hra, který se skládal z velké
fotbalové výstavy, debat s osobnostmi spjatými s českým i mezinárodním fotbalem,
autogramiády českých fotbalových reprezentantů, soutěží, scénických čtení a mnoha dalších akcí.
Rádi bychom poděkovali všem sympatizantům a sponzorům, bez jejichž podpory bychom naši
činnost a zejména ústřední akci Víc než hra realizovat nemohli.
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Činnost společnosti
V roce 2012 společnost realizovala svou klíčovou akci:

Víc než hra
Cílem akce byla propagace fotbalu jako sportovního, ale zejména společenského fenoménu,
propagace českého fotbalu, propagace statutárního města Olomouce a Olomouckého kraje jako
destinace s fotbalovou tradicí a potenciálem do budoucnosti, propagace SK Sigmy Olomouc jako
silného a tradičního účastníka nejvyšší fotbalové soutěže.
Termín konání akce byl zvolen v návaznosti na několik významných událostí, mj. 19 let od
posledního utkání společné československé reprezentace, především pak v souvislosti
s termínem mezistátního přátelského utkání české a slovenské reprezentace.
Součástí akce Víc než hra byla Velká fotbalová výstava ve Vlastivědném muzeu v Olomouci, která
trvala od 8. listopadu 2012 do 6. ledna 2013.
Velká fotbalová výstava a další program akce Víc než hra byly finančně podpořeny statutárním
městem Olomoucí, Olomouckým krajem, Fotbalovým svazem České republiky, společností
Exekuce.cz a dalšími partnery.
Podrobnější informace o projektu Víc než hra naleznete v samostatné závěrečné zprávě akce na
www.civipolis.cz

Hospodaření společnosti

Finanční a jiná podpora
Statutární město Olomouc
Krajský úřad Olomouckého kraje
Fotbalová asociace České republiky
Exekuční úřad Přerov
Vlastivědné muzeum Olomouc

Výroční zprávu předkládá ředitelka Civipolis, o.p.s. Kateřina Legerská

V Olomouci dne 25. 4. 2013

