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Jsme členem Sítě pro rodinu.
Rok 2017 z našeho pohledu
Rok 2017 pro nás byl rokem velkých změn a rozvoje. Získali jsme dotaci Evropských
strukturálních fondů na rekonstrukci prostor a provoz dětské skupiny. Od září tak nově
nabízíme školku ZaHRÁTku pro 12 dětí ve věku 1,5 let – 5 roků. Vedle nové služby se nám tak
výrazně rozšířil pracovní tým a nároky na provoz. Od září jsme také přešli na online rezervační
systém webooker, který nám pomáhá v udržení kapacity prográmků a zjednodušuje
administrativu lektorů. Je to pro ZaHRÁTku velká změna ve fungování, prospěšná do
budoucna.
Podstatou našeho fungování je zapojení samotných rodin, zejména maminek na rodičovské
dovolené do chodu rodinného centra, do realizace jednotlivých aktivit a akcí pro naše děti a
náš region. Velmi si vážíme Vaší aktivity a nápadů. Fungování z velké míry na dobrovolné bázi
a na komunitním, občanském principu je pro nás důležitou hodnotou.
Děkujeme našim menším i velkým sponzorům a podporovatelům za pomoc s fungováním
centra, moc nám pomáháte. V roce 2017 jsme získali velkou dotaci na rekonstrukci a provoz
dětské skupiny od ESF. Tradiční aktivity podpořilo město Hostivice a Letiště V. Havla a mohli
jsme tak zorganizovat pro rodiče více programů a přístupněji.
Mgr. Lenka Brožková, předsedkyně RC ZaHRÁTka

Aktivity v roce 2017
Pravidelné programy pro děti:
• Klub mami-mimi – 1x týdně (410 návštěv miminek a rodičů)
• Klub mami-mimi maxi pro děti 6m – 12m 1x týdně (423 návštěv miminek a rodičů)
• Klub batolátek a Všetečky pro děti 1-2 roky – 2x leden-květen, 1x týdně září-prosinec
(758 návštěv miminek a rodičů).
• Program pro děti 2-3 roky / Všudybýlkové – 1x týdně (662 návštěv dětí s rodiči)
• Školička – hlídání dětí v malé skupině každý den 8-16h leden – červenec (143 návštěv)
• Angličtina pro děti – leden-červen 5 kurzů a září-prosinec 5 kurzů týdně s Markétou či
Jessicou (935 návštěv dětí, 52x rodičů)
• Keramika pro děti s rodiči či samotné a keramika pro dospělé 1-3x týdně (787 návštěv
dospělých a dětí)
• Tanečky s Andělkou 1x týdně od ledna do června, 3x týdně od září do prosince (424
návštěv)
• Hopsání pro mrňata 2-5 r 1x týdně (371 návštěv)
• Volná herna pondělí-čtvrtek 15-18h od ledna do května (415 návštěv)
• Playgroup – anglická herna s programem pro děti s rodiči říjen-listopad (16 návštěv)
• Kurz předškolní přípravy pro děti 5-7 let – 1x týdně leden-duben, 2x týdně říjenprosinec (204 návštěv)
• Hudební kroužek Slavíček – 1x týdně leden-květen, 2x týdně říjen-prosinec (413
návštěv dětí a rodičů)
• Dětská jóga – 1x týdně od ledna do května (50 návštěv)
• Kreativní tvoření s Markétou – 1x týdně září-prosinec (38 návštěv)
• Očkohrátky 1x 14 dní od října (24 návštěv)
• Divadelní setkání s Myškou Eliškou 13.1. (8 dětí a rodičů)
Kurzy, kroužky a setkání pro rodiče a dospělé:
• Kundalini jóga – 2x týdně ledne-červen a září-prosinec (425 návštěv)
• Anju / Leela yoga – 1x týdně únor-červne a září-říjen (185 návštěv)
• Cvičení pro těhotné – 1x týdně leden-červen (123 návštěv)
• Angličtina pro dospělé, začátečníci a pokročilí - 1x týdně (24 návštěv)
• Cvičení pro zdravá záda – 1x týdně leden-červen a říjen-prosinec (114 návštěv)
• Kreativní kurzy pro dospělé s Markétou – 2x měsíčně únor-duben (19 návštěv)
• Keramika pro dospělé – 2x měsíčně leden-květen a září-prosinec
• Tvořivá setkávání – 27.11. Vánoční věnce (12 lidí)
• Zdravé vaření s Lenkou – 10.1., 24.2.
Vzdělávací nabídka - přednášky, semináře, kurzy, poradny
• Přednáška Jak na péči o dětský chrup 22.2. (14 maminek, cca 10 dětí)
• Seminář o vývoji miminek do 1 roku z pohledu fyzioterapeutky 31.3., 22.9. (17 rodičů)
• Poradna fyzioterapeutky o zdravém vývoji dětí 31.3., 22.9., 24.11. (14 dětí)
• Přednáška o příkrmech a stravování miminek do 1 roku 19.4., 20.9., 28.11. (17 rodin)
• Vzdělávání rodičů pro sladění práce a rodiny – 9 setkání s hlídáním dětí (10 rodičů)
• Seminář o dětských nožkách s fyzioterapeutkou 22.11. (14 rodičů s dětmi)

• Přednáška Domácí žitný chléb 20.2. (5 rodičů)
• Přednáška Feng Shui Barvy pro život 26.1. (5 dospělých), 26.10. ložnice pro zdravý
spánek (3 dospělí)
• Alergie u dětí 21.2. (9 dospělých, 2 děti)
• Zdravé přebalování 10.2. (12 rodin)
• Jarní očista s Kamilou Metzovou 6.4. (6 účastníků)
• Přednáška o kojení 17.10. (4 rodiče)
• Seminář o nošení dětí s fyzioterapeutkou 1.6. (10 rodin)
• Přednáška Homeopatie pro maminky s dětmi – 25.10. (9 osob)
• Hladce obratce, nazpět do práce 28.11. (5 rodičů, 2 děti)
Dětská skupina školka ZaHRÁTka
12 dětí 1,5r – 5let se 2 pečujícími osobami – docházka 22 dětí, 776 návštěv
Letní příměstský tábor pro školkové děti
120 dětí ve věku 2-8 let, z toho 88 hostivických dětí ve 3 týdnech tábora v termínech: 17.21.7., 24.-28.7. a 28.8.-1.9. O děti pečovalo 14 lektorek/lektorů a pár dobrovolnic.
Kulturně-společenské akce, většina s finanční podporou města Hostivice – zúčastnilo se cca
1200 dospělých a 1200 dětí
• Masopust– 25.2. (více než 300 osob)
• ZaHRÁTka knih 11.3. s Celé Česko čte dětem (cca 15 dospělých a 15 dětí)
• Velikonoční koncert s tvořivou dílnou pro děti – 9.4. (47 dospělých a 37 dětí)
• Čarodějnice u sokolovny – 30.4. (cca 200 dospělých a 200 dětí)
• Veselé putování do Sobína – 13.5. (77 dětí a cca 60 dospělých)
• Městské pivní slavnosti – 9.9. (účast na akci MKSH, stánek s dílničkami pro děti a
propagace aktivit, cca 250 dospělých a 250 dětí)
• Slavnostní otevření ZaHRÁTky s divadélkem a tvořením pro děti– 14.9. (odhadem 60
dospělých a 80 dětí)
• Halloweenské dílničky 23.10. (cca 20 dětí, 35 dospělých)
• Lampiónový průvod – 9.11. (cca 270 dospělých a 270 dětí)
• Mikulášská nadílka – 5.12. (60 dětí a odhadem 80 dospělých)
• Dětský bazárek (oblečení a další potřeby pro děti) – 25.3. a 7.10.
• Bazárek her, hraček, knih a sportovních potřeb – 11.11.
• Focení dětí a rodin – 18.3., 18.11. a 25.11.
Zapojili jsme se akcí Veselé putování do kampaně „Rodina v centru pozornosti“ Sítě pro
rodinu.
Plus
•
•
•
•

knihovna – knihy o dětech a rodičích, výchově a výživě, zdravém životním stylu a
aktivitách pro děti
ZaHRÁTka Knih – prostor pro výměnu knih zdarma
geocaching – spravujeme hostivickou multikešku (součástí série kešek Sítě mateřských
center) zaměřenou na rodiny s dětmi (dětská hřiště)
handmade koutek s výrobky místních maminek

Návštěvnost:

Celková návštěvnost v roce 2017
Průměrná měsíční návštěvnost
všech aktivit
Průměrná měsíční návštěvnost
volnočasových aktivit
Celková návštěvnost vzdělávacích
aktivit pro dospělé

Děti

Dospělí

7149

4234

794

470

471

315

67

252

Kdo jsme?
Jsme zapsaný spolek, nezisková organizace, která byla založena v Hostivici roku 2008
a plynule navázala na činnost mateřského centra Hostík ze ZŠ. Veškeré aktivity rodinného
centra orientujeme na podporu rodin a dětí v našem regionu. Významnou část aktivit vymýšlí
a realizují dobrovolně aktivní maminky na mateřské či rodičovské dovolené z Hostivic
a okolních obcí.
O co usilujeme?
Jako rodinné centrum jsme tu zejména pro rodiče na rodičovské dovolené, kteří se chtějí
pravidelně setkávat a společně s dětmi aktivně trávit čas. Vytváříme však i aktivity pro rodiče
již pracující a jejich děti. Naším hlavním cílem je podporovat rodiny, nabízet inspiraci pro
aktivní, tvořivou činnost s dětmi a vytvořit prostředí pro vzájemné setkávání, sdílení, podporu
i vzdělávání. V rámci jednotlivých aktivit se zaměřujeme na posílení rodičovských kompetencí
a aktivní trávení času s dětmi.
Snažíme se předejít sociálnímu vyčlenění rodičů v souvislosti s narozením dětí, rodičovskou
dovolenou, podporujeme seznamování rodin v rámci komunity a posílení občanské
odpovědnosti, zapojení do života v obci.
Co nabízíme?
Hlavní náplní centra jsou pravidelné programy pro děti s rodiči, většinou dělené podle věku
dětí (do jednoho roku, od jednoho do dvou let a od dvou do tří let). Tyto programy obsahují
říkanky, písničky, hru na hudební nástroje, jednoduché pohybové hry a výtvarné tvoření.
Dopolední programy doplňují různé zájmové kroužky pro děti (angličtina, hudební kroužek,
keramika, předškolák, tanečky, tvoření), cvičení pro dospělé (jóga, zdravá záda), tvořivé dílny
pro dospělé (keramika a jiná tvoření) a jazykové konverzace. Od září 2017 nově nabízíme
službu dětské skupiny pro 12 dětí ve věku 1,5 roku až 5 let, se 2 pečujícími osobami.
V roce 2017 jsme také nabídli v létě příměstský tábor v prostorech Sokolovny.
Pořádáme také kurzy a přednášky na aktuální témata (např. kojení, nošení v šátku,
předporodní kurz, zdravá výživa rodiny) pro rodiče a další pečující osoby a poradny pro první
řešení obtíží.
Pro veřejnost pořádáme jednorázové akce pro děti a celé rodiny (např. Masopust,
Lampiónový průvod, divadélka a koncerty pro celou rodinu, různá tvoření, pochod Veselé
putování do Sobína, Mikulášskou nadílku, dětské bazárky atd.).

Přehled hospodaření roku 2017
NÁKLADY 2017
Kancelářské potřeby
Čistící a hygienické potřeby
Literatura
Potraviny pro děti
Drobný materiál
Výtvarné potřeby
Spotřeba energie
Náklady na reprezentaci
Materiálové náklady celkem

11 856,00 Kč
4 685,00 Kč
2 100,00 Kč
119 149,00 Kč
171 959,00 Kč
10 394,00 Kč
78 000,00 Kč
6 999,00 Kč
405 142,00 Kč

Opravy a udržování
Nájemné
Školení a kurzy
Ostatní služby
Služby celkem

250 684,00 Kč
276 000,00 Kč
80 130,00 Kč
267 145,30 Kč
873 959,30 Kč

Mzdové náklady
Ostatní náklady
Mzdové a ost. náklady
celkem

699 066,00 Kč
1 245,00 Kč

CELKOVÉ NÁKLADY 2017
VÝNOSY 2017
Vstupné – dopolední
programy
Vstupné – kroužky pro děti
Vstupné – kroužky pro rodiče
Nájemné za prostory
Kurzy
Reklama, propagace
Školička a tábor
Tržby za vlastní výkony a
zboží
Ostatní výnosy
Dary, příspěvky
Členské příspěvky
Dotace od města Hostivice
Dar od Letiště
Dotace od ESF – DS

700 311,00 Kč
1 979 412,30 Kč

63 555,00 Kč
123 094,00 Kč
44 990,00 Kč
70 300,00 Kč
49 330,00 Kč
156 000,00 Kč
464 789,50 Kč
972 058,50 Kč
309,84 Kč
62 470,00 Kč
2 200,00 Kč
164 000,00 Kč
50 000,00 Kč
615 018,00 Kč

Příspěvky a dotace celkem

893 688,00 Kč

CELKOVÉ VÝNOSY 2017

1 866 056,34 Kč

Hospodářská ztráta roku
2017

-113 355,96 Kč

Letos jsme vynaložili značnou část financí, z dotace i z našich rezerv, na rekonstrukci obou
prostor, abychom od září mohli začít ve vylepšeném a funkčním zázemí. Děkujeme městu
Hostivice za mimořádný dar na zařízení prostor.
Tak ať se vám u nás líbí.

V roce 2017 nás finančně, materiálně či službami podpořili:
Evropský strukturální fond, OPZ Podpora transformace a provozu dětské skupiny
Městský úřad Hostivice Podpora tradičních kulturně-společenských akcí pro děti a rodinu
Letiště Praha, a.s. Podpora a vzdělávání rodin z Hostivice a okolních obcí
Firma doma a.s. Poskytnutí prostor za výhodných cenových podmínek
Panattoni Europe / Amazon Podpora provozu
innogy Česká republika a.s. Podpora kreativního kroužku pro děti
TISKDO1000.CZ Podpora aktivit díky tisku propagačních materiálů
ROSSMANN DROGERIE PARFUMERIE Podpora centra poskytnutím hygienických potřeb
STARNET CZ s.r.o. Internetové připojení
ACTIVE 24, s.r.o. Poskytnutí zázemí pro web ZaHRÁTky a našeho emailu
TechSoup Česká republika Poskytnutí IT technologií a software
CZECH NEWS CENTER a. s. Dárkové předměty pro návštěvníky a dobrovolníky
Pfanner Dárkové předměty pro návštěvníky a dobrovolníky
Info Zličín, Řepy, Hostivice Spolupráce v oblasti propagace
GIVT.cz s.r.o. Sponzorská podpora

Město Hostivice

Podpora jednorázových akcí (dary, služby):
Advokátka Mgr. Zuzana Fantová
České dráhy
Evropská komice – Zastoupení v ČR
Garden park Praha
Květinářství Evžen Zelenka
Květinářství Hostivice
Lékárna Hostivice
MUDr. B. Štorková
Papírnictví Trineta
Profimed
Železářství Burger
A další spoluobčané
Děkujeme místním spolkům a organizacím za spolupráci při akcích:
CDP Hostivice
Český svaz žen ZO Hostivice
Kajky Hostivice
Loutkové divadlo MAKO
MKSH
Městská policie Hostivice
Sbor dobrovolných hasičů Hostivice
Technické služby Hostivice

Poděkování
Děkujeme všem dobrovolníkům, kteří v uplynulém roce věnovali ZaHRÁTce a aktivitám pro
místní rodiny a děti svůj čas a energii. Děkujeme také jejich rodinám za velkou podporu
a pochopení pro tuto činnost.
Členové spolku - v roce 2017 nás bylo 34:
Lenka Brožková (předsedkyně a statutární zástupce), Zuzana Bláhová (členka výboru), Helena
Buzková (členka výboru), Dagmar Fousková (členka výboru), Martina Hájková (členka
výboru), Kateřina Poláčková (členka výboru), Lucie Bednářová, Marcela Conová, Dita
Čadková, Pavlína Čermáková, Lenka Doubravová, Irena Dudová, Zuzana Fantová, Martina
Fojtíková, Katarína Hradilová, Klára Jurčová, Barbora Kompanová, Jessica Křepelová, Jitka
Kuttelwascherová, Kateřina Narwa, Kateřina Opatrná, Petra Paligová, Timea Piskáčková, Anna
Rajchartová, Kateřina Schlegelová, Markéta Skalická, Ilona Suchánková, Petra Svobodová,
Michaela Šitovová, Kateřina Školníková, Markéta Šťastná, Lucie Tvrdíková, Kateřina
Voborníková, Kateřina Votavová.
Děkujeme také dalším lektorkám aktivit, poraden, dobrovolníkům tradičních akcí za
spolupráci:
Rodina Bukovských, Zuzana Bukvičková, Adéla Černohorská, Zuzana Hlavsová, Eva Kašíková,
Hana Kleisnerová, Helena Kohoutová, Veronika Kristová, Kamila Metzová, Věra Moravcová,

Hana Pavlíčková, Lenka Pokutová, Lucie Pražanová, Alena Procházková, Viola Seidlová, Eliška
Skarkeová, Jana Svobodová.
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