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Jsme členem Sítě mateřských center.

Slovo úvodem aneb co přinesl rok 2015
Rok 2015 jsme tradičně pokračovali v nabídce aktivit pro rodiny v Hostivici a okolních
obcích. Vedle pravidelné nabídky programů pro děti s rodiči od narození po školní
věk jsme se věnovali nadále vzdělávání i komunitním akcím.
Mezi velké akce námi organizované patří Masopust či Lampionový průvod
v Hostivici. Menší akce jako Veselé putování, Mikulášská nadílka, koncerty pro celou
rodinu si také udržely zájem návštěvníků. Velkou pomocí je nám dlouholetá finanční
podpora města Hostivice, díky níž můžeme akce v dané kvalitě a rozsahu
organizovat. Děkujeme.
V rámci vzdělávání jsme opět získali dotaci Ministerstva práce a sociálních věcí
a mohli se tak zaměřit na rozvoj kompetencí rodičů v péči o děti a o rodinu. Letos
prvně jsme nabídli také poradenskou činnost fyzioterapeutky, logopedky a laktační
poradkyně, které měly velký úspěch.
Podstatou našeho fungování je zapojení samotných rodin, zejména maminek na
rodičovské dovolené do chodu rodinného centra, do vymýšlení a tvoření programů
a akcí. Velmi oceňujeme Váš přínos a vězte, že bez Vás by rodinné centrum
nefungovalo. Děkujeme.
Lenka Brožková, předsedkyně RC zaHRÁTka
Aktivity v roce 2015
Pravidelné programy pro děti:
• Klub mami-mimi – 1x týdně
• Klub batolátek – nově od října do prosince 1x týdně
• Program pro děti 1-2 roky – 1x týdně
• Program pro děti 2-3 roky – 1x týdně
• Program pro děti 3-4 roky – leden-březen 1x týdně
• Volná herna – 2x měsíčně
• Angličtina pro nejmenší GoKids – 1x týdně
• Angličtina pro děti – květen-červen 3 kurzy, září-prosinec 4 kurzy týdně
• Kurz předškolní přípravy pro děti 5-7 let – 1x týdně
• Hudební kroužek Slavíček – březen-květen a říjen-prosinec 1x týdně
• Keramika pro děti s rodiči – 2x-3x měsíčně
• Kurz Znakování s miminky BabySigns– 2 kurzy po 6 hodinách
• Dětská jóga – leden-březen 1x týdně
Kurzy, kroužky a setkání pro rodiče a dospělé:
• Angličtina pro dospělé, začátečníci a mírně pokročilí – únor-duben a říjenprosinec 1x týdně
• Kundalini jóga – 2x týdně
• Jemná jóga pro dospělé – leden-červen 1x týdně
• Angličtina pro dospělé středně pokročilí – leden 1x týdně
• Cvičení pro zdravá záda – leden-březen 1x týdně
• Cvičení pro rodiče s dětmi, Hrajte si s cvičením – leden-únor 1x týdně
• Kreativní kurzy pro dospělé s Dobrotetami – 2x měsíčně v podvečer
• Keramika pro dospělé – říjen-prosinec – 2x měsíčně

•

Tvořivá setkávání – 24.4. (ozdoby z organzy), 9.10 (šijeme dětem medvídky),
24.10. (háčkované čepičky), 30.11. (adventní věnce) a 11.12. (vánoční
ozdoby)

Vzdělávací nabídka - přednášky, semináře, kurzy, poradny – většina s dotací MPSV
– 308 rodičů, 160 dětí
• Přednáška Kojení pro těhotné a rodiče novorozenců – 23.2., 23.4., 16.6.,
15.9., 24.11. (19 účastníků)
• Přednáška/seminář Příkrmy a stravování kojenců do 1 roku – 11.3, 18.6.,
22.9., 30.11. (22 účastnic, 22 dětí)
• Kurz Masáží miminek a základů aromaterapie – 5.5. 4.11., 11.11., 18.11.
(8 účastníci, 8 dětí)
• Přednáška Jak se zbavit závislosti na sladkém – 22.10. (8 účastníků, 8 dětí)
• Seminář Nošení dětí v šátku – 20.1., 18.6. (9 účastníků, 4 děti)
• Beseda O vztahu imunity a stravy – 12.11. (9 účastníků)
• Přednáška Nástup do MŠ– 19.3. (3 účastnice, 3 děti)
• Kurz Efektivního rodičovství – 6 setkání od 4.11. (8 účastníků)
• Kurz První pomoci pro rodiče ZdrSem Mama - 7.11. (15 účastníků)
• Přednáška Jak na péči o dětský chrup – 4.3. (12 účastníků, 12 dětí)
• Seminář Metodika cvičení s dětmi pro lektorky – 19.2. a 12.11. (15 dospělých,
7 dětí)
• Přednáška Školní zralost – 3.2. - (4 účastníci)
• Seminář Agrese je OK – 2x 5.2., 7.6. (29 účastníků)
• Úvodní seminář k projektu Evyna o návratu žen po RD na trh práce - 18.6.
(10 účastníků)
• Seminář Jak na péči o miminko – 19.4. a 11.10. (13 účastníků, 1 miminko)
• Workshop Aktivace rodin pro život v komunitě - 28.5. (5 účastníků, 2 děti)
• Seminář Psychohygiena, prevence stresu a relaxace – 19.6. (3 účastnice)
• Seminář Zpěv a práce s hudebními nástroji pro děti 0-6 let – 17.10.
(10 účastníků, 2 děti)
• Setkání Kosmetické poradenství - 21.10. (2 účastnice)
• Seminář Vztahy mezi sourozenci – 30.11. (7 účastníků)
• Preventivní screening zraku – 11.11. (32 vyšetřených dětí s rodiči)
• Poradna fyzioterapeuta – 5x celkem 26 miminek a dětí s rodiči
• Poradna logopeda – 6x celkem 26 dětí s 21 dospělými
• Poradna o kojení, příkrmech a odstavování – celkem 11 konzultací rodičů se
7 miminky a batolaty
Kulturně-společenské akce, většina s finanční podporou města Hostivice –
zúčastnilo se cca 1069 dospělých a 1232 dětí
• Tříkrálový koncert – 11.1. (28 dospělých a 34 dětí)
• Masopustní průvod – 15.2. (cca 300 dospělých a 300 dětí)
• Velikonoční koncert s tvořivou dílnou pro děti – 29.3. (26 dospělých a 29 dětí)
• Čarodějnice u hasičů – 30.4. (cca 50 dospělých a 50 dětí)
• Den otevřených dveří s divadélkem a tvořením pro děti – 15.5. (21 dospělých
a 29 dětí)
• Veselé putování do Sobína – 23.5. (cca 130 dospělých a 130 dětí)
• Den dětí a večerníčků – 30.5. (účast na akci CDP s aktivitami pro děti)

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Městské pivní slavnosti – 12.9. (účast na akci MKSH, stánek s dílničkami pro
děti a propagace aktivit, cca 200 dospělých a 300 dětí)
Slavnostní poprázdninové otevření ZaHRÁTky s divadélkem a tvořením pro
děti– 14.9. (39 dospělých a 54 dětí)
Setkání Hlasem za svým srdcem – 6.11. (7 účastníků)
Lampiónový průvod – 10.11. (cca 200 dospělých a 250 dětí)
Mikulášská nadílka – 4.12. (70 dospělých a 50 dětí)
Vánoční koledování – 17.12. (5 dospělých a 6 dětí)
Focení dětí a rodin – 24.10.
Dětský bazárek (oblečení a další potřeby pro děti) – 17.-18.4. a 2.-3.10.
Bazárek her, hraček, knih a sportovních potřeb – 20.-21.11.

Zapojili jsme se akcemi také do kampaně Sítě mateřských center Křídla a kořeny
naší rodiny.
Díky rodičům z Hostivic a okolí jsme také vyhráli celorepublikovou sbírku víček od
Hamánků a získali finanční dar od Hamé s.r.o. a materiální dary od BabyPoint pro
naše centrum. Obohatili jsme pak centrum o novou skříň.

Plus
• knihovna – knihy o dětech a rodičích, výchově a výživě, zdravém životním
stylu a aktivitách pro děti
• geocaching – spravujeme multikešku (součástí série kešek Sítě mateřských
center)
• bazárek - nástěnka v prostorách, na webu a facebooku
• handmade koutek s výrobky místních maminek

Návštěvnost:

Návštěvnost pravidelných programů:
Děti

Dospělí

Leden

253

278

Únor

278

280

Březen

264

261

Duben

233

219

Květen

183

194

Červen

111

148

Září

160

161

Říjen

358

409

Listopad

314

371

Prosinec

187

229

Celkem:

2341

2550

Děti

Dospělí

Celková návstěvnost v roce 2015:

5334

5095

Průměrná měsíční návštěvnost:

592

566

U všech aktivit a akcí:

Kdo jsme?
Jsme zapsaný spolek, nezisková organizace, která byla založena v Hostivici roku
2008 a plynule navázala na činnost mateřského centra Hostík. Program rodinného
centra vymýšlí a realizují převážně dobrovolně maminky na mateřské či rodičovské
dovolené z Hostivice 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. Naším hlavním cílem
je posilovat rodinné vztahy, nabízet inspiraci pro tvořivou činnost s dětmi a vytvořit
prostředí pro vzájemné setkávání, sdílení, podporu i vzdělávání.
Snažíme se předejít sociálnímu vyčlenění rodičů v souvislosti s narozením dětí,
rodičovskou dovolenou, podporujeme seznamování rodin v rámci komunity a posílení
občanské odpovědnosti a zapojení do života v obci. V rámci jednotlivých aktivit se
zaměřujeme na posílení rodičovských kompetencí a aktivní trávení času s dětmi.
Co nabízíme?
Hlavní náplní centra jsou pravidelné programy pro děti s rodiči, rozdělené 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), cvičení pro dospělé (jóga, zdravá záda), tvořivé dílny
pro dospělé (keramika a dobrotetí tvoření) a jazykové kurzy (angličtina).
Pořádáme také kurzy a přednášky na aktuální témata (např. kojení, agrese, nošení
v šátku, vztahy mezi sourozence) pro rodiče a další pečující osoby a poradny pro
první pořešení obtíží.
Pro veřejnost pořádáme jednorázové akce pro celou rodinu (např. Masopust,
divadélka a koncerty pro celou rodinu s dílničkami, pochod Veselé putování do
Sobína, Lampiónový průvod, Mikulášskou nadílku, dětské bazárky atd.).

Přehled hospodaření za rok 2015
Náklady 2015
Kancelářské potřeby

21 030,55 Kč

Výtvarné potřeby

16 743,00 Kč

Čistící a hygienické potřeby
Potraviny pro děti
Literatura

1 931,00 Kč
15 763,32 Kč
3 386,00 Kč

Ostatní materiál

18 734,00 Kč

Drobný majetek

25 100,00 Kč

Materiálové náklady celkem

102 687,87 Kč

Cestovné

750,00 Kč

Nájemné

175 500,00 Kč

Školení a kurzy

50 230,00 Kč

Ostatní služby

45 346,30 Kč

Služby celkem

271 826,30 Kč

Mzdové náklady – uklízečka

11 656,00 Kč

Ostatní mzdové náklady – DPP

72 706,00 Kč

Mzdové náklady celkem

84 362,00 Kč

Jiné náklady

817,40 Kč

Pojištění

1 003,00 Kč

Jiné náklady celkem

1 820,40 Kč

Celkové náklady roku 2015

460 696,57 Kč

Výnosy 2015
Nájemné za prostory RC

14 150,00 Kč

Vstupné – programy dopoledne

24 035,00 Kč

Vstupné – kroužky pro děti

8 080,00 Kč

Vstupné – kroužky pro maminky

11 085,00 Kč

Výnosy – jednorázové akce

21 687,00 Kč

Reklama, propagace

117 000,00 Kč

Kurzy

62 324,00 Kč

Tržba, služby ostatní

29 971,00 Kč

Tržby za vlastní výkony a za zboží
Bankovní úroky

288 332,00 Kč
8,94 Kč

Jiné ostatní výnosy

11 484,00 Kč

Ostatní výnosy

11 492,94 Kč

Dary fyzických osob

18 944,00 Kč

Dary právnických osob

50 000,00 Kč

Přijaté členské příspěvky

3 000,00 Kč

Příspěvky celkem

71 944,00 Kč

Dotace Město Hostivice

40 000,00 Kč

Dotace MPSV

104 717,00 Kč

Provozní dotace celkem

144 717,00 Kč

Celkové výnosy roku 2015

516 485,94 Kč

Hospodářský zisk roku 2015

55 789,37 Kč

V roce 2015 nás finančně, materiálně či službami podpořili:
Městský úřad Hostivice Podpora tradičních kulturně-společenských akcí pro děti a rodinu
Ministerstvo práce a sociálních věcí Podpora vzdělávání rodin z Hostivic a okolí
Letiště Praha, a.s. Podpora pravidelných programů pro děti s rodiči a vzdělávání rodin
Firma doma a.s. Poskytnutí prostor za výhodných cenových podmínek
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
CeWe Color, a. s. - Fotolab Podpora členek a dobrovolnic rodinného centra
TechSoup Česká republika Poskytnutí IT technologií a software
Hamé s.r.o. Finanční dar za vítězství v soutěži s Hamánkem
Mladá fronta, a.s. Dárkové předměty pro návštěvníky a dobrovolníky

Město Hostivice

Podpora jednorázových akcí:
Advokátka Mgr. Zuzana Fantová
Alena Procházková
Auto Kelly Hostivice
Bufet na náměstí
Burger železářství
Cukrárna U Černých
Dobrotety
Dorty od Rozárky
Envi klub Hurá ven
Eva Hrubá
Helen Doron English
Klub Cleo – plavání a školička
Květinářství Evžen Zelenka
Lékárna Hostivice
Lékárna Johanka
Letiště Praha, a.s.
MH Sport
Mláďátko
Mladá fronta, a.s.
Nehtové studio Cham
Plastobal Mráček
Pneuservis Jiří Pražák
Proděti.cz
Přebalit.cz
Relax Center Family
Restaurace Čína Koruna
Sportservis Staněk a syn
Strollering
Studio Claris
Vinotéka U Maskarouna

Publikační činnost:
1) Lenka Brožková: Rodinné centrum zaHRÁTka, Hostivický měsíčník, str. 18,
č. 1, leden 2015.
2) Lenka Brožková, Erika Kulhavá: Rodinné centrum zaHRÁTka, Hostivický
měsíčník, str. 13, č. 2, únor 2015.
3) Viola Seidlová, Lenka Brožková: Rodinné centrum zaHRÁTka, Hostivický
měsíčník, str. 18, č. 3, březen 2015.
4) Lenka Brožková, Anna Rajchartová: Jaro v Rodinném centru zaHRÁTka,
Hostivický měsíčník, str. 21, č. 4, duben 2015.
5) Lenka Brožková: Jarní Rodinné centrum zaHRÁTka, Hostivický měsíčník,
str. 19, č. 5 květen 2015.
6) Lenka Brožková: Rodinné centrum zaHRÁTka, NEŽ VYPUKNE POŽÁR aneb
Den otevřených dveří v mateřských centrech 15. 5. 2015, Hostivický měsíčník,
str. 14, č. 6 červen 2015.
7) RC ZaHRÁTka: Dění v zaHRÁTce aneb co bylo a co bude?, Hostivický
měsíčník, str. 20, č. 7-8, červenec-srpen 2015.
8) Lenka Brožková: Rodinné centrum zaHRÁTka otevírá s bohatým programem,
Hostivický měsíčník, str. 26, č. 9, září 2015.
9) Anna Rajchartová, Lenka Brožková: Podzim v rodinném centru zaHRÁTka,
Hostivický měsíčník, str. 21, č. 10, říjen 2015.
10)Lenka Brožková: Rodinné centrum zaHRÁTka s lampiony a předvánočně,
Hostivický měsíčník, str. 17, č. 11, listopad 2015.
11) Anna Rajchartová, Lenka Brožková: Advent v zaHRÁTce, Hostivický měsíčník,
str. 19, č. 12, prosinec 2015.

Poděkování
Děkujeme všem dobrovolníkům, kteří připravovali v uplynulém roce pravidelný
program a jednorázové akce. Děkujeme také jejich rodinám za velkou podporu
a pochopení pro tuto činnost.
Členové spolku - v roce 2015 nás bylo 33:
Ing. Jitka Kuttelwascherová (předsedkyně a statutární zástupce do 14.1.2015),
Mgr. Lenka Brožková (předsedkyně a statutární zástupce od 14.1.2015),
Věra Švecová, DiS. (členka výboru), PharmDr Helena Buzková, Ph.D. (členka
výboru), Mgr. Kateřina Králová (členka výboru), Mgr. Erika Kulhavá (členka výboru),
Zuzana Bláhová (členka výboru), Ing. Marcela Conová, Mgr. Pavlína Čermáková,
Adéla Černohorská, Mgr. Terezie Dammerová, Amália Dobiášová,
Lenka Doubravová, Martina Fojtíková, Ing. Martina Hájková, Ing. Katarína Hradilová
MBA, Eva Hrubá, Mgr. Barbora Kompanová, Jana Kutilová, Tereza Náprstková,
Tereza Nováková, Ivana Palátová, Petra Paligová, Mgr. Anna Rajchartová,
Marina Ristovska, Kateřina Schlegelová, Ludmila Spoustová, Bc. Ilona Suchánková,
Mgr. Petra Svobodová, Bc. Kateřina Školníková, Kateřina Voborníková,
RNDr. Jana Vojtová, Ph.D., Martina Vyšatová.
Děkujeme také dalším lektorkám aktivit:
Simona Chmelíková, Hana Kalábová, Hana Kleisnerová, Veronika Kristová, Jana
Ondo, Alena Procházková, Monika Poubová, Jana Svobodová, Marcela Vylítová.
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