Publikační činnost
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)

Jitka Kuttelwascherová: Jak se nám dařilo v minulém roce, Hostivický měsíčník, str. 17, č. 1, leden 2010
Jitka Kuttelwascherová: Dopravní hřiště pro malé cyklisty, Náš region (Severozápad), str. 3, č. 9, 2010
Jitka Kuttelwascherová: Opékání buřtíků, Náš region (Severozápad), str. 3, č. 10, 2010
Jitka Kuttelwascherová: Co je u nás nového, Hostivický měsíčník, str. 11 a 12, č. 5, květen 2010
Jitka Kuttelwascherová: Jednou budu popelářem, Náš region (Severozápad), str. 3, č. 11, 2010
Jitka Kuttelwascherová: Nové kroužky pro děti, Náš region (Severozápad), str. 3, č. 12, 2010
Jitka Kuttelwascherová: Rozlučka před prázdninami, Náš region (Severozápad), str. 3, č. 14, 2010
Jitka Kuttelwascherová a Jana Vojtová: RC zaHRÁTka, Hostivický měsíčník, str. 10 a 11, č. 7–8, červenec–srpen 2010
Jitka Kuttelwascherová: RC zaHRÁTka, Hostivický měsíčník, str. 7 a 8, č. 9, září 2010
Jitka Kuttelwascherová: Co je u nás nového, Hostivický měsíčník, str. 14, č. 10, říjen 2010
Jitka Kuttelwascherová: Lampionový průvod, Hostivický měsíčník, str. 15, č. 12, prosinec 2010

Výroční zpráva 2010
Rodinné centrum
Člen sítě mateřských center v České republice

Tabulka: Náklady a výnosy za rok 2010
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V roce 2010 nás ﬁnančně
či materiálně podpořili:
 Městský úřad Hostivice
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 Jaroslav Kratochvíl
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 ACTIVE 24, s.r.o.
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 Středočeský kraj
(Humanitární fond)

 Doma a.s.
 StarNET CZ, s.r.o.

 net-Base, s.r.o.
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Poděkování
Velmi děkujeme všem maminkám, které připravovaly dopolední programy a jednorázové akce rodinného centra. Děkujeme rovněž jejich manželům a rodinám
za velkou podporu a pochopení pro tuto „zálibu“.
Na chodu centra se v roce 2010 podílely: Ing. Jitka Kuttelwascherová (předsedkyně a statutární zástupce), Lenka Doubravová (předsedkyně centra od ledna
2010 do června 2010), Mgr. Jitka Motyčková (členka výboru), Bc. Ilona Suchánková (členka výboru), RNDr. Jana Vojtová, Ph.D. (členka výboru), Renata Jakubková
(členka výboru do června 2010), Ilona Tušková (členka výboru do června 2010), Martina Bubeníčková, Lenka Bukovská, Mgr. Marta Holečková, Ing. Katarína
Hradilová MBA, Veronika Krupičková, Milena Millerová a Ludmila Spoustová.
Rovněž děkujeme všem, kteří vedli v rodinném centru kroužky pro děti či jazykové nebo tvořivé dílny pro dospělé. Jmenovitě děkujeme Lence Doubravové,
Drahomíře Fejtkové, Mgr. Dianě Freiové, Mgr. Regině Huďové, Mgr. Veronice Kristové, Valerii Lažo, Larise Loban, Mgr. Markétě Nedvědové, Aleně Procházkové
a Anetě Soudkové.

RC zaHRÁTka, o.s.
Za Mlýnem 1748
253 01 Hostivice

e-mail: rc@zahratka.cz
www.zahratka.cz
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Slovo úvodem, aneb co přinesl rok 2010
Uplynulý rok byl pro rodinné centrum příznivý. Plně běžely dopolední programy pro rodiče a děti a rozšířili jsme nabídku kroužků
i jednorázových akcí. To vše i díky ﬁnanční podpoře města Hostivice a příspěvku z Humanitárního fondu Středočeského kraje, jehož
čerpání je rozloženo do dvanácti měsíců a bylo zahájeno na podzim 2010. Díky tomuto příspěvku jsme mohli zakoupit elektronické
klávesy a rozšířit tak programovou nabídku o hudební kroužek. Také jsme nově nabídli dramatický kroužek a odpolední angličtinu pro
děti. Pro rodiče jsme zase připravili např. cyklus psychologických přednášek „Aby láska v rodinách rozkvétala“.

Kdo jsme?

Co nabízíme?

Jsme občanské sdružení, nezisková organizace, která
byla založena v Hostivici v roce 2008 a navázala na tradici a činnost mateřského centra Hostík. Program a náplň
rodinného centra zajišťují maminky na mateřské či rodičovské dovolené bez nároku na ﬁnanční honorář.

Hlavní náplní centra jsou pravidelné dopolední programy pro rodiče
a děti rozdělené podle věku dětí (do jednoho roku věku, od 1–2 let,
od 2–3 let a pro děti starší 3 let). Tyto programy obsahují říkadla, písničky, jednoduché pohybové hry a výtvarné tvoření.

O co usilujeme?

Odstoupení dvou maminek z výboru z důvodu plnění pracovních a rodičovských povinností přineslo nutnost uspořádat předčasné
volby. Do výboru byly zvoleny čtyři nové maminky, byla odhlasována nová předsedkyně sdružení a od září začal výbor pracovat
v novém složení.

Jako rodinné centrum jsme tu zejména pro rodiče na
rodičovské dovolené a jejich děti, kteří se chtějí pravidelně
setkávat a společně něco podnikat. Naším hlavním cílem
je posilovat rodinné vztahy, nabízet inspiraci pro tvořivou
činnost s dětmi a vytvořit prostředí pro vzájemné sdílení,
podporu i vzdělávání.

Děkuji všem, kdo naše centrum podporuje a zasluhuje se o jeho rozvoj a fungování. Přeji všem hodně chuti, nápadů a sil, abychom
mohli „naše“ centrum i nadále rozvíjet.
Jitka Kuttelwascherová, předsedkyně RC zaHRÁTka

Pořádáme také přednášky pro rodiče a jednorázové akce pro celou
rodinu jako např. lampiónový průvod, mikulášskou nadílku, masopust, dopravní hřiště, rodinný pochod „Veselé putování“, jarní vycházku do přírody a slavnost na začátku a na konci školního roku.
Jako doplňující aktivity nabízíme různé zájmové kroužky pro děti (tanečky, keramiku, angličtinu, dramatický kroužek a hudební kroužek)
a pro rodiče tvořivé dílny (keramiku, korálkování), cvičení (pilates,
jógu, orientální tance) a jazykové kurzy (angličtinu a němčinu).

Kalendář akcí
Leden
Pravidelný dopolední program
Po: Program pro děti od 2–3
let
Út: Angličtina pro rodiče –
pokročilí
Angličtina pro děti
St: Program pro děti od 3 let
Čt: Program pro děti od 1–2
let
Francouzština pro děti
Pá: Tanečky pro děti
Němčina pro dospělé –
pokročilí
Pravidelný odpolední program
Po: Odpolední herna
Út: Keramika pro děti
Orientální tance
Cvičení pilates
a powerjóga
Čt: Francouzština pro děti
Cvičení pilates
a powerjóga
Návštěvnost programů
a kroužků
dospělí: 210
děti: 245

Únor
11. 2.

Březen
Masopust

Pravidelný dopolední program
Po: Program pro děti od 2–3
let
Út: Angličtina pro rodiče –
pokročilí
Angličtina pro děti
St: Program pro děti od 3 let
Čt: Program pro děti od 1–2
let
Začíná Klub MIMI + 1
(1. a 3. týden v měsíci)
Pá: Tanečky pro děti
Němčina pro dospělé –
pokročilí
Pravidelný odpolední program
Po: Odpolední herna
Út: Keramika pro děti
Orientální tance
Cvičení pilates
a powerjóga
Čt: Francouzština pro děti
Cvičení pilates
a powerjóga
Návštěvnost programů
a kroužků
dospělí: 239
děti: 288
Návštěvnost jednorázové akce
dospělí: 20
děti: 30

Pravidelný dopolední program
Po: Program pro děti od 2–3
let
Út: Angličtina pro rodiče –
pokročilí
Angličtina pro děti
St: Program pro děti od 3 let
Čt: Program pro děti od 1–2
let
Klub MIMI + 1
(1. a 3. týden v měsíci)
Pá: Tanečky pro děti
Němčina pro dospělé –
pokročilí
Pravidelný odpolední program
Po: Odpolední herna
Út: Keramika pro děti
Orientální tance
Cvičení pilates
a powerjóga
Čt: Francouzština pro děti
Cvičení pilates
a powerjóga
Návštěvnost programů
a kroužků
dospělí: 215
děti: 283

Duben
22. 4.

26. 4.

Jak lépe porozumět
svému muži
(přednáška)
Dopravní hřiště

Pravidelný dopolední program
Po: Program pro děti od 2–3
let
Út: Angličtina pro rodiče –
pokročilí
Angličtina pro děti
St: Program pro děti od 3 let
Čt: Program pro děti od 1–2
let
Klub MIMI + 1
(1. a 3. týden v měsíci)
Začíná Klub MIMI
(2. a 3. týden v měsíci)
Pá: Tanečky pro děti
Němčina pro dospělé –
pokročilí
Pravidelný odpolední program
Po: Odpolední herna
Út: Keramika pro děti
Orientální tance
Cvičení pilates
a powerjóga
Čt: Francouzština pro děti
Cvičení pilates
a powerjóga

Květen
14. 5.
15. 5.
20. 5.
26. 5.
27. 5.

Dobročinný bazar
Veselé putování
(rodinný pochod)
Keramika pro
maminky
Savování (dekorování
textilu – tvořivá dílna)
Vítání ptačího zpěvu
(vycházka do přírody)

Červen
3. 6.

5. 6.

16. 6.

Montessori
pedagogika
(přednáška)
Den dětí
(pomoc Centru
drogové prevence
při organizaci akce)
Letní slavnost

Pravidelný dopolední program
Pravidelný dopolední program
Po: Program pro děti od 2–3
let
Út: Angličtina pro rodiče –
pokročilí
Angličtina pro děti
St: Program pro děti od 3 let
Čt: Program pro děti od 1–2
let
Klub MIMI + 1
(1. a 3. týden v měsíci)
Začíná Klub MIMI
(2. a 3. týden v měsíci)
Pá: Tanečky pro děti
Němčina pro dospělé –
pokročilí
Pravidelný odpolední program

Návštěvnost programů
a kroužků
dospělí: 243
děti: 293

Po: Odpolední herna
Út: Keramika pro děti
Orientální tance
Cvičení pilates
a powerjóga
Čt: Francouzština pro děti
Cvičení pilates
a powerjóga

Návštěvnost jednorázových
akcí
dospělí: 68
děti: 80

Návštěvnost programů
a kroužků
dospělí: 258
děti: 296
Návštěvnost jednorázových
akcí
dospělí: 95
děti: 105

Po: Program pro děti od 2–3
let
Út: Angličtina pro rodiče –
pokročilí
Angličtina pro děti
St: Program pro děti od 3 let
Čt: Program pro děti od 1–2
let
Klub MIMI + 1
Klub MIMI
Pá: Tanečky pro děti
Němčina pro dospělé –
pokročilí
Pravidelný odpolední program
Po: Odpolední herna
Út: Keramika pro děti
Orientální tance
Cvičení pilates
a powerjóga
Čt: Francouzština pro děti
Cvičení pilates
a powerjóga
ukončení programu 15. 6.
Návštěvnost programů
a kroužků
dospělí: 117
děti: 136
Návštěvnost jednorázových
akcí
dospělí: 60 (+ cca 200
dospělých na Dni dětí)
děti: 70 (+ cca 250 dětí na
Dni dětí)

Září
20. 9.
30. 9.

Říjen
Otevření centra po
prázdninách
Když dítě nechce spát
(přednáška)

Pravidelný dopolední program
Po: Němčina pro dospělé –
začátečníci
Program pro děti od 1–2
let
Út: Angličtina pro rodiče –
pokročilí
Angličtina pro děti
St: Program pro děti od 3 let
Čt: Program pro děti od 2–3
let
Pá: Němčina pro dospělé –
pokročilí
Pravidelný odpolední program
Po: Angličtina pro děti
Út: Tanečky s Valérií – mladší
Tanečky s Valerií – starší
Dramatický kroužek
(jednou za 14 dní)
St: Angličtina pro děti –
kurz 3
Návštěvnost programů
a kroužků
děti: 172
dospělí: 89
Návštěvnost jednorázových
akcí
dospělí: 30
děti: 30

7. 10.

Neklidné dítě
(přednáška)
14. 10. Řád v systému rodiny
(přednáška)
21. 10. Jak být jistým
rodičem (přednáška)

Listopad
9. 11.
8. 11.

3. lampiónový průvod
keramika pro
maminky
23. 11. První pomoc u dětí
(přednáška)
26. 11. Zdobení adventních
věnců (dílna)

Pravidelný dopolední program
Po: Němčina pro dospělé –
začátečníci
Program pro děti od 1–2
let
Út: Angličtina pro rodiče –
pokročilí
Angličtina pro děti
St: Hudebka pro děti
Program pro děti od 3 let
Čt: Program pro děti od 2–3
let
Pá: Němčina pro dospělé –
pokročilí
Pravidelný odpolední program
Po: Angličtina pro děti –
kurz 1
Angličtina pro děti –
kurz 2
Korálkování
(1. a 3. týden v měsíci)
Út: Tanečky s Valérií – mladší
Tanečky s Valerií – starší
Dramatický kroužek
(jednou za 14 dní)
Jóga pro dospělé
(začíná 19. 10.)
St: Angličtina pro děti –
kurz 3
Keramika pro děti
Návštěvnost programů
a kroužků
dospělí: 286
děti: 517
Návštěvnost jednorázových
akcí
dospělí: 30
děti: 0

Pravidelný dopolední program
Po: Němčina pro dospělé –
začátečníci
Program pro děti od 1–2
let
Út: Angličtina pro rodiče –
pokročilí
Angličtina pro děti
St: Hudebka pro děti
Program pro děti od 3 let
Čt: Program pro děti od 2–3
let
Pá: Němčina pro dospělé –
pokročilí
Mimi s Verčou
Pravidelný odpolední program
Po: Angličtina pro děti –
kurz 1
Angličtina pro děti –
kurz 2
Korálkování
(1. a 3. týden v měsíci)
Út: Tanečky s Valérií – mladší
Tanečky s Valerií – starší
Dramatický kroužek
(jednou za 14 dní)
Jóga pro dospělé
St: Angličtina pro děti –
kurz 3
Keramika pro děti
Čt: Francouzština pro děti
Volná herna
Návštěvnost programů
a kroužků
dospělí: 325
děti: 565
Návštěvnost jednorázových
akcí
dospělí: 70
děti: 90

Prosinec
3. 12.

Mikulášská nadílka
2010

Pravidelný dopolední program
Po: Němčina pro dospělé –
začátečníci
Program pro děti od 1–2
let
Út: Angličtina pro rodiče –
pokročilí
Angličtina pro děti
St: Hudebka pro děti
Program pro děti od 3 let
Čt: Program pro děti od 2–3
let
Pá: Němčina pro dospělé –
pokročilí
Mimi s Verčou
Pravidelný odpolední program
Po: Angličtina pro děti –
kurz 1
Angličtina pro děti –
kurz 2
Korálkování
(1. a 3. týden v měsíci)
Út: Tanečky s Valérií – mladší
Tanečky s Valerií – starší
Dramatický kroužek
(jednou za 14 dní)
Jóga pro dospělé
St: Angličtina pro děti –
kurz 3
Keramika pro děti
Čt: Francouzština pro děti
Volná herna
Návštěvnost programů
a kroužků
dospělí: 147
děti: 351
Návštěvnost jednorázové akce
dospělí: 70
děti: 90

