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,, I ty nejobyčejnější věci zkrásní, 
když je můžeme prožívat s někým,, 

                       ( Vojtěch Kodet ) 
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1. Úvodní slovo 
 
Vážení přátelé, 
Dostává se Vám do rukou ,, první “ výroční zpráva Rodinného centra Křelovský Kaštánek,o.s. 
Touto cestou bych Vás ráda informovala o naší činnosti během roku 2010. 
 
První myšlenka založení rodinného centra se zrodila na počátku dubna, kdy se sešly tři 
nadšené maminky na rodičovské dovolené (Marta Šromová Dis, Mgr. Veronika Labounková ,  
a Mgr. Elena Opletalová) a rozhodli se vybudovat příjemné prostředí pro trávení volného 
času rodin s malými dětmi. 
 
Rodinné centrum Křelovský Kaštánek,o.s. (dále jen RC), získalo registraci  u MPSV  
16. června 2010. Slavnostní otevření RC se uskutečnilo 3. září. 2010. Oficiální provoz byl 
zahájen 7.září 2010. Vize občanského sdružení byla ukázat spoluobčanům, a hlavně rodičům 
s dětmi, jak aktivně a příjemně trávit svůj volný čas, seznámit se a popovídat s jinými lidmi, 
něco nového se dozvědět, nebo jen tak relaxovat a odpočinout si od každodenních 
povinností. Díky vstřícnosti a podpoře pana faráře Melichara Josefa Markuska O. Carm . 
jsme získaly prostory na faře.  Již od počátku fungování jsme v týdenním programu RC 
nabízely pravidelné aktivity, kterách se mohli účastnitprávě rodiče s malými dětmi. 
Následně se k němu přidávali jednorázové akce a další aktivity.  
 
Rodinné centrum je místem pro vznik a realizaci nových nápadů, inspirací, nových přátelství, 
zajímavých pohledů na výchovu a v neposlední řadě místem výměny zkušeností. 
 
Celá naše činnost by však nevznikla za finanční či materiální podpory jednotlivých institucí, 
našich sponzorů a především usilujících maminek nadšených pro založení správné věci. A 
podpory ze strany jejich rodin. 

  Podpory si velmi vážíme, uvědomujeme si, že bez ní by RC Křelovský       Kaštánek,o.s. nemohl 
realizovat svou činnost a plány. Této podpory si moc vážíme a doufáme, že i v budoucnu 
budeme nadále spolupracovat. 
 
Věřím , že i v příštích letech se budou činnosti Křelovského Kaštánku  úspěšně rozvíjet.                                          

     
           Marta Šromová Dis. 

                                                       Předsedkyně sdružení 
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2. Cíle občanského sdružení 
 
Cílem sdružení je:  
 

 Vytvořit místo pro vzájemné setkávání rodičů s dětmi, a navazování nových 
kontaktů jak mezi rodiči, tak mezi dětmi. 

 Posilování prvořadé a nezastupitelné role rodiny a rodičovské výchovy. 
 Umožnění hudebních, pohybových a tvořivých aktivit pro rodiče s dětmi. 
 Získávání a předávání zkušeností s výchovou dětí, zdravím a psychologii rodinného 

života. 
 Příprava dětí na pobyt v kolektivu a na předškolní vzdělávání. 
 Pořádání jednorázových akcí, společných výletů a jiných akcí nejen pro 

spoluobčany. 
 Spolupráce s místními i jinými organizacemi. 
 Organizování zájmových a vzdělávacích aktivit pro rodiče. 
 Pořádání akcí spojených s místními zvyky a tradicemi. 

 
 

V RC Křelovský Kaštánek,o.s. dochází k pravidelnému setkávání rodin s dětmi, především 
maminek na rodičovské dovolené, které se aktivně zapojují do činnosti Rodinného centra. 
Ženám každého věku nabízíme možnost účastnit se pohybových, relaxačních a vzdělávacích 
programů. Dáváme jim příležitost podílet se na chodu RC, a tím také vytvářet bohatší 
program pro naše spoluobčany.  
 
Naší snahou je také organizování akcí pro celé rodiny, čímž napomáhá sbližování všech 
obyvatel naší obce a  obyvatel obcí v nejbližším okolí.  
 
 

,, Přijďte mezi nás 
a užívejte si rodičovství snáz ,, 

 
       

 



 - 5 -

3. Činnost Kaštánku v roce 2010 
   

Kaštánkův pravidelný program 
PONDĚLÍ: 
19.00 - 20.00 cvičení aerobiku v místní tělocvičně OÚ 
 
ÚTERÝ:  
9.00- 12.00 - miniškolička s programem  (NEC Jana Baciak ) 
16.00 - 18.00 - odpolední pohybové aktivity 
 
STŘEDA:  
9.00 – 12.00  herna pro děti s rodiči 
10.00 – 11.00 cvičení  rodičů s dětmi a tvořeníčko pro nejmenší  
11.00 -12.00  herna pro děti s rodiči 
  
15.00 -16.00 herna pro rodiče s dětmi 
16.00 -18.00 dvě hodinky pro tvořivé maminky  
 
ČTVRTEK:  
17.00 - 17.45 První krůčky k hudbě (18měsíců - 4 roky) Yamaha Class 
16.30 – 17.15 hudební kroužek První krůčky pro děti od 18měs. do 4let 
18.30 - 19.30 cvičení aerobiku v  místní tělocvičně OÚ 
 

4. Pravidelné týdenní aktivity 

Výchovný program – Miniškolička – pro děti od 2.5 do 5 let. 

( NEC Jana Baciak ) 

Jde o  přirozené vzdělávání a výchovu, důraz je kladen na Montessori pedagogiku. Má jim 
pomoci usnadnit přípravu na nástup do mateřské školy, připravit děti na separaci od rodičů a 
navazování vztahů s vrstevníky v malé skupině 6 dětí v bezpečném prostředí v dané obci. 
Zaměření především na individuální přístup k dítěti, samostatnost, rozvoj osobnosti a 
vzájemné respektování.  Kroužek navštěvuje 6 dětí. 
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První krůčky k hudbě - pro děti od 18 měsíců do 4 let. 

Přizpůsobují se pohyblivějším dětem, které ale ještě stále těžko dokáží udržet pozornost. 
Musí být více uzpůsoben dynamičnosti dětí, je jasné, že dítě nebude v náručí maminky 
pouze poslouchat. Tento program už mnohem více respektuje osobnost dítěte a zároveň 
dává prostor k rozvoji této individuality a jedinečnosti. Dítě se učí písničky lidové, umělé, 
poslouchá a reaguje na vážnou hudbu. Po absolvování kurzu rytmizuje, intonuje, samozřejmě 
mu pak nedělá problém slabikování, což někdy nezvládají děti ani v první třídě.     Kroužek 
navštěvuje 7 dětí. 

 

 

 

 

 

 

Cvičení rodičů s dětmi a tvoření pro nejmenší. 

Navštívit nás můžete každou středu dopoledne, kdy je pro vás a vaše děti připravený 
program ve formě hravého cvičení, zpívání, hraní s hudebními nástroji, povídání s 
maminkami  drobné tvoření pro naše nejmenší. Pro ty, kteří se bojí vyrábění, je připravená 
herna s vybavením a velká uzavřená zahrada. Návštěvnost viz tabulka. 
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5.Jednorázové akce ( kalendářní seznam ) 
 
 
ZÁŘÍ   : Podzimní Kaštánkův bazárek – 18.9.2010 
     : Posezení u táboráku se soutěžemi – 25.9.2010 
 
ŘÍJEN :  Bazar podzimních a zimních čepiček – 20.10.2010 
            : Soutěž o nejoriginálnější výrobek z kaštanů – 23.10.2010 
 
LISTOPAD  : Výroba svíček z včelího vosku – 3.11.2010 
            : Přednáška o středisku Ranné péčé – 16.11.2010 
            : Výroba adventních věnců – 24.11.2010 
            : Rozsvícení Vánočního stromečku – 28.11.2010 
            : Přednáška  na téma objevování božího světa  
              u dětí v předškolním věku– 30.11.2010 
 
PROSINEC : Mikulášská besídka – 1.12.2010 
            : Pečení a zdobení perníčků 8.12.2010 
            : Zdobení stromečku zvířátkům v lese – 8.12.2010 
            : Vánoční jarmark – 11.12.2010 
            : Vánoční besídka s hudebním kroužkem – 22.12.2010 
 

6. návštěvnost každou středu (volná herna s programem)  

 

Měsíc dospělí děti akce 
Září 21 26 66 
Říjen 34 42 19 
Listopad 23 27 387 
Prosinec 19 21 74 
CELKEM 97 116 546 

RC Křelovský Kaštánek,o.s. ,  během roku 2010 navštívilo 759 návštěvníků. Dalších 18 dětí 
pravidelně dochází do svých kroužků. 

Údaje byli zpracovány dle návštěvní  knihy a evidenčních listu ( k nahlédnutí v RC ) 
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7. Zpráva o hospodaření za rok 2010 
 
 

PŘÍJMY 
 

DARY 10.200,- 
DOTACE 10.600,- 

REKLAMA 0 
ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY 0 

PŘÍJMY Z PROVOZU RC 10.567,- 
NÁJEM 3.300,- 
CELKEM 34.667,- 

VÝDAJE REŽIJNÍ MATERIÁL 7.232,- 
VYBAVENÍ 12.356,- 

POPLATEK BANCE 927,- 
ENERGIE 1800,- 
NÁJEM 0,- 
CELKEM 22.315,- 

 
 
 

ZŮSTATEK K 31.12.2010:  12.352,-KČ 
 
 

8. Poděkování za rok 2010 patří: 
 
Touto cestou bychom chtěli poděkovat všem významným sponzorům a lidem, kteří našemu 
centru přispěli finanční i materiální podporou. Mezi nimi patří: 

• p. Melicharovi J. Markuskovi za poskytnutí a pronájem prostor v budově fary, za 
financování nového osvětlení a barev na vymalování prostor centra, 

• obecnímu úřadu obce Křelov- Břuchotín za zaplacení izolace pod koberec v RC,za 
věnování hi-fi věže, a spolupráci. 

• panu Pavlovi Peřinovi za pomoc při vyklízení prostor a likvidaci přebytečných věcí, 
• panu Jaroslavu Hutovi za darování krbových kamen, 
• paní Kamile Radostové, Marii Vychodilové, Emílii Chovancové a Anně Vašíčkové, které 

pomáhaly při uklízení fary po malování, 
• panu Karlu Jašíčkovi a paní Janě Vozníčkové za poskytnutí finančního příspěvku na 

pořízení zátěžového koberce, 
• za hračky děkujeme paní Fukalové, paní Nezhybové a manželům Stránským, 
• manželům Monice a Jiřímu Latovým za poskytnutí sklenic do RC a za finanční podporu, 
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• manželům Opletalovým za pomoc při budování RC, darování nábytku a finanční 
podporu, 

• paní Janě Baciák a Haně Saitzové za spolupráci při zakládání RC a poskytování 
cenných rad, 

• Centru pro rodinný život v Olomouci za podnětné informace, 
• panu Josefu Šromovi  ml. za namalování dětských obrázků v herně, 
• panu Martinovi Duškovi a Petru Bednaříkovi za vytvoření webových stránek a 

propagačních materiálů, 
• manželům Blaženě a Zdeňkovi Hapalovým za finanční dar, 
• slečně Marii Labounkové za celodenní pomoc při vymalování prostor RC, 
• paní Martě Šromové st. za upečení koláčků na slavnostní otevření RC, 
• panu Josefu Šromovi st. za darování dřeva, 
• paní Bundilové a paní Šemberové za vstřícnost a spolupráci, 
• paní Martině Musilové za darování bezdrátového zvonku, 
• paní Zdeňce Vokálové za darování sady baněk na vánoce, 
• Poštovní spořitelně za finanční i materiální dar, a spolupráci, 
• paní Haně Kuželové za napečení perníčků, 

 

 

 

 

Jak nám můžete pomoci: 

Rodinné centrum potřebuje také Vaši pomoc. Podpořit nás můžete následujícími způsoby: 

• Dobrovolnickou výpomocí při zajišťování našich aktivit. 
• Finančním darem v hotovosti nebo na účet: 238294037/0300 (uvítáme jakoukoliv 

částku, rádi vám vystavíme doklad o přijetí daru nebo sepíšeme darovací smlouvu) 
• Materiálním darem (můžete nám darovat hračky, výtvarné potřeby, odměny pro děti 

do soutěží, sladkosti, kancelářské či hygienické potřeby). 
• Službami (můžete našemu RC poskytnout zdarma své služby jako např. inzerci, tisk, 

řemeslnické práce). 
• Sponzoringem (za váš příspěvek umístíme vaše logo nebo reklamní materiály v našich 

prostorách nebo na našich webových stránkách). 

Za jakoukoliv formu pomoci předem moc děkujeme! 
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9. Výhledy do budoucna ( rok 2011 ) 

 
Kaštánkovým přáním je poskytovat i v roce 2011 jeho služby tak, abychom uspokojili všechny 
naše návštěvníky, příznivce i zájemce  a umožnili jim i jejich rodinám hodnotnou účast na 
mnoha pravidelných aktivitách i mimořádných akcích. A především trávení příjemného, 
 a poklidného času v našem centru. 
 
V roce 2011  se bude centrum  snažit pokračovat i v tradici pravidelných dopoledních  i 
odpoledních programů jak pro rodiče tak i děti, mimořádných akcí a zájmových i jazykových 
kroužků.  RC Křelovský Kaštánek,o.s. , plánuje rozšířít své služby o další vzdělávací, výchovné 
i zájmové kroužky. Mezi nimi patří například cvičení maminek s miminky na gymnastických 
míčích, kroužek první pomoci pro děti, angličtina pro děti I.stupně ZŠ, výtvarný kroužek  
a jiné. Plánujeme také řadu přednášek, které tématicky vychází vstříc zájmům našich 
návštěvníků (zdravá výživa, péče o dítě, zdravověda atd.). A zejména zážitkové výlety pro 
rodiny s dětmi. 
Doufáme, že se naši členové u nás budou a nadále cítít příjemně, bezstarostně, zkrátka jako 
doma. A věříme, že i v roce 2011 získáme nové zájemce a členy, a ti stávající nám zachovají 
svou přízeň. 
 
  

Děkujeme za vaši přízeň a přejeme vám co nejradostněji strávený rok 2011.              

Členové Rodinného centra Křelovský Kaštánek,o.s. 
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