
Výroční zpráva 
2019 

 

Rodinné centrum ZaHRÁTka, z.s. 

 

 
 
 

Za Mlýnem 1748, 25301 Hostivice 
rc@zahratka.cz 

www.zahratka.cz 
 

č.ú. ZaHRÁTka: 2301068534 / 2010 (Fio Banka) 
č.ú. Školka: 2901068562 / 2010 (Fio Banka) 

 
IČO: 22738126 

 
Jsme členem Sítě pro rodinu. 

mailto:rc@zahratka.cz
http://www.zahratka.cz/


Rok 2019 z našeho pohledu 
 

Slavíme výročí 10. - 11. let fungování rodinného centra. Jako oslavu jsme v březnu uspořádali 
výstavu k 10 letům fungování, kde jste mohli shlédnout vzpomínky z mnoha akcí, kroužků, 
kurzů a setkání, nejen pro maminky s dětmi. Děkujeme za zpětné vazby mnoha rodičů, kteří se 
díky ZaHRÁTce poznali s dalšími rodinami, našli parťáky pro své děti, získali nové informace 
a zkušenosti v mnoha rodičovských a partnerských tématech, a získali tipy na dobré služby 
v okolí. ZaHRÁTkou prošlo několik desítek, až stovek, rodičů v roli dobrovolníků, organizátorů. 
ZaHRÁTkové děti už vyrostly do puberťáků, z novopečených rodičů se časem stali ostřílení 
vychovatelé, kteří se vrátili zpět do pracovního procesu, často v jiné sféře.  
Přes léto jsme upravili prostory rodinného centra a 12. září jsme otevřeli do nového školního 
roku s velkou slávou, přivítali jsme zastupitele města, paní starostku Kláru Čápovou, pana 
Koňaříka, předsedkyni Sítě pro rodinu a zakladatelku mateřských center v ČR Ruth Kolínskou, 
našeho dlouholetého podporovatele pana Iva Slamjáka a další příznivce. Velké poděkování a 
ocenění patří Dagmar Fouskové za organizaci faceliftu ZaHRÁTky, moc to u nás prokouklo.  
Rok 2019 se hodně nesl v duchu reflexe let minulých a pokračování v osvědčených aktivitách. 
Požádali jsme o další dotaci z ESF na provoz dětské skupiny, uspořádali další letní příměstské 
tábory, nabídli přes 50 vzdělávacích aktivit, a každotýdně se potkávali se stovkami dětí a rodičů 
na kroužcích.  
Podstatou našeho fungování je, jako v předchozí dekádě, zapojení celých 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, energie, času a nápadů. 
Fungování z velké míry na dobrovolné bázi a na komunitním, občanském principu je pro nás 
důležitou hodnotou. Doufáme, že i v dalším desetiletí bude mít ZaHRÁTka spoustu nadšených 
dobrovolnic a dobrovolníků. 
Klíčová pro fungování rodinného centra je podpora sponzorů, donátorů a také místních 
podporovatelů. Bez Vás by naše fungování pro rodiny z regionu nebylo v daném rozsahu 
a podobě možné. Za všechny rodiny a děti děkujeme! V roce 2019 jsme čerpali dotaci na 
provoz dětské skupiny z programu ESF, na vzdělávání a poradenství pro rodiny z Ministerstva 
práce a sociálních věcí, programu Rodina a Letiště V. Havla. Tradiční komunitní akce podpořilo 
města Hostivice a dále naše aktivity podpořil Nadační fond Tesco a firma PANATTONI. 
 

Mgr. Lenka Brožková, předsedkyně spolku RC ZaHRÁTka 
 

 
 
 



Aktivity v roce 2019 
 
Pravidelné programy pro děti: 

• Klub mami-mimi – 1x týdně (224 návštěv miminek s rodiči) 

• Klub mami-mimi maxi pro děti 6m – 12m Broučci 1x týdně (303 návštěv miminek 
s rodiči) 

• Klub batolátek pro děti 1-2 roky Všudybýlkové – 1x týdně leden-červen, 2x září-
prosinec (361 návštěv batolat s rodiči). 

• Program pro děti 2-4 roky Lumpíci – 1x týdně (325 návštěv dětí s rodiči) 

• Hopsání pro mrňata 2-4 roky 1x týdně (187 návštěv dětí s rodiči) 

• Program pro děti 1,5-3 roky Medvíďata říjen-prosinec (43 návštěv dětí s rodiči) 

• Keramika pro děti s rodiči či samotné 2x týdně (441 návštěv dětí a rodičů) 

• Angličtina pro děti – leden-červen 4 kurzy s Jessicou (624 návštěv dětí) 

• Logopedický kroužek Logohlásek pro děti 4-5 let – 1x týdně říjen-prosinec (110 
návštěv dětí s rodiči) 

• Hudební kroužek Slavíček 4-7 let a baby 2-4 roky, Slavíček s flétnou – 3x týdně leden-
květen a 4x říjen-prosinec (868 návštěv dětí a rodičů) 

• Kurz předškolní přípravy pro děti 5-7 let – 2x únor-květen, 1x říjen-prosinec (140 
návštěv) 

• Výtvarný kroužek s Bárou – 1x týdně (265 návštěv dětí s rodiči) 

• Volné herny občas, s dobrovolnicemi (69 návštěv dětí, 52 rodičů) 
 
Kurzy, kroužky a setkání pro rodiče a dospělé: 

• Cvičení pro těhotné – 1x týdně (40 návštěv těhotných) 

• Cvičení pro zdravá záda s Lenkou D. – 1x týdně (32 návštěv, často i s dítky) 

• Cvičení pro zdravé chodidlo, břicho, záda s Katkou K. (92 návštěv) 

• Kundalini jóga – 2x týdně leden-červen  

• Keramika pro dospělé – 2x měsíčně leden-květen a 1 týdně září-prosinec  

• Tvořivá setkávání - Výroba lapače snů 2x pro 9 osob, Fimo šperky 8x pro cca 80 osob, 
Vánoční věnce (5 lidi), Cínové šperky, Mikulášské vaření pro děti (10 dětí), Výroba 
svíček (5 lidí)  

 

 
 
 



Vzdělávání rodičů a dalších pečujících 
Nabízeli jsme 52 různých vzdělávacích aktivit – od kurzů, seminářů, přednášek, podpůrné 
skupiny až po poradny. Celkově vzdělávání a poradenství využilo 180 rodin při 347 návštěvách, 
poradnou-screeningem prošlo 92 dětí, akcí se zúčastnilo 26 rodičů před narozením miminka. 
40 % zúčastněných rodin bydlí v Hostivici, 35 % rodin uvádí bydliště mimo Hostivici, zbytek 
bydliště neuvedl. 
 

• Přednáška o kojení - 5x s účastí 29 rodičů 

• Přednáška o příkrmech a stravování miminek do 1 roku - 2x s 12 účastníky  

• Seminář o nošení dětí s fyzioterapeutkou – 1x se 4 rodiči  

• Seminář o vývoji miminek do 1 roku – 1x se 14 rodiči  

• Přednášky výživové poradkyně Od snídaně po večeři – 1x s 8 rodiči 

• Seminář o spánku miminek a dětí 1x se 17 rodiči 

• Přednáška Jak na péči o dětský chrup -1x s 8 maminkami s dětmi 

• Přednáška o vývoji řeči, vývojové dysfázii od logopedky - 7 lidí  

• Předporodní kurz - 3x pro 26 nastávajících maminek a tatínků 

• Seminář o dětských nožkách s 12 rodiči 

• Přednáška Jak na nočník - 2x se 17 rodiči s miminky 

• Kurz první pomoci u dětí - s 16 účastníky z řad rodičů i prarodičů 

• Screening zrakových vad - 56 dětí. 

• Logopedická poradna - 3x pro 15 dětí. 

• Poradna fyzioterapeutky o zdravém vývoji dětí - 4x s 21 dětmi a rodiči. 

• Seminář Vztahy mezi sourozenci – Jak na konflikty - 14 rodičů  

• Seminář Táta na roztrhání - 8 tatínků 

• Přednáška Školní zralost a volba školy 1x s 1 rodičem  

• Seminář Děti a rozvod - 12 rodičů, převážně v páru.  

• Workshop Děti a vzdor – 6 rodičů 

• Podpora rodičovských kompetencí v moderní době pro lektorky RC  

• Přednáška Právní otázky nesezdaných partnerství - pro 4 rodiči 

• Ženská podpůrná skupina -1 setkání se 2 účastnicemi 

• Psychologická poradna - 8 rodin 

• Seminář Návrat do zaměstnání o CV – 4 ženy  

• Seminář Mindfullness – 2x se 13 ženami 

• Seminář Jak s emocemi - 9 žen 

• Přednáška o Zero waste se 14 účastníky 

• Seminář Domácí žitný chléb – 2x pro 10 osob 

• Workshop Barefoot sandále – 11 osob 

• Seminář Jak vytvořit dětem království – 6 osob 
 
Letní příměstské tábory 
Tento rok jsme uspořádali 2 tábory pro děti 5-9 let v Sokolovně – na téma Záchranářů v týdnu 
8. 7. – 12. 7. pro 40 dětí a na téma sportů v týdnu 26. 8. – 30. 8. pro 43 dětí.  
 



 
Dětská skupina Školka ZaHRÁTka 
Školka pro 12 dětí 2-5 let se 2 pečujícími osobami – v rámci roku využilo služeb školky 41 dětí, 
v rámci 2 008 návštěv. 
 
Kulturně-společenské akce, většina s finanční podporou města Hostivice  
Zúčastnilo se odhadem 1 800 dospělých a 1 800 dětí 

• Masopust 17. 2. (cca 400 osob) – již 11. v pořadí 

• Výstava 10 let ZaHRÁTky na městském úřadě 1. - 30. 3. s úvodní vernisáží  

• Jarmark rukodělných výrobků 6. 4.  

• Velikonoční koncert s tvořivou dílnou pro děti – 14. 4. (cca 40 dospělých a 40 dětí) 

• Čarodějnický slet u ZaHRÁTky 30. 4. (30 dětí, 20 dospělých odhadem) 

• Evropský týden nošení dětí 12. 5.  

• Veselé putování do Sobína s Rumcajsem, Mankou a Cipískem – 18. 5. (140 dětí se 160 
rodiči)  

• Letní slavnost 26.6. (20 rodin) 

• Dopravní odpoledne s Mimoni aneb Nebuď Mimoň 1. 9. (cca 100 dětí a dospělých)  

• Městské pivní slavnosti – 7. 9. (účast na akci MKSH, stánek s dílničkami pro děti a 
propagace aktivit, více jak 500 dětí a dospělých) 

• Slavnostní otevření ZaHRÁTky s divadélkem a tvořením pro děti– 12. 9. (51 dětí a 33 
dospělých) 

• Jarmark rukodělných výrobků 10. 10  

• Dětský karneval s večerníčky 13. 10. (cca 40 dětí a 40 rodičů) 

• Halloweenské dílničky 30. 10. (16 dětí, 23 dospělých) 

• Lampiónový průvod – 14. 11. (cca 300 dospělých a 350 dětí) 

• Mikulášská nadílka – 5. 12. (105 dětí a odhadem 80 dospělých) 

• Exkurze na letiště pro děti s tatínky 11. 4. (42 osob) 

• Dětské bazárky s oblečením a dalšími potřebami pro děti 13. 4. a 12. 10. 

• Bazárek her, hraček, knih a sportovních potřeb – 22. - 23. 11. 

• Rodinné focení 26. a 27. 10. 

• Sbírka pro Ukrajinu v říjnu s RC Milovice 
 

Zapojili jsme se akcí Veselé putování do kampaně Festival rodiny od zastřešující organizace 
Sítě pro rodinu. 
 
Plus  

• knihovna – knihy o dětech a rodičích, výchově a výživě, zdravém životním stylu 
a aktivitách pro děti 



• geocaching – spravujeme hostivickou multikešku (součástí série kešek Sítě mateřských 
center) zaměřenou na rodiny s dětmi (dětská hřiště) 

• handmade koutek s výrobky místních maminek 

• půjčovna dětských kostýmů 
 

 
 
Návštěvnost: 
V rezervačním systému máme zaregistrováno 1 832 uživatelů služeb, na Facebooku nás 
sleduje 1 172 lidí a newsletterové zprávy odebírá 453 rodičů  
 

 Děti Dospělí 

Celková návštěvnost v roce 2019 8 206 4 206 

Průměrná měsíční návštěvnost 
všech aktivit 684 350 

Průměrná měsíční návštěvnost 
volnočasových aktivit 339 206 

 
  

ZaHrátku jsme s dcerou začaly navštěvovat od jejích 2 měsíců. Nejprve jsme chodily na klub Mimi a mami, 
další rok na program pro děti 1-2 roky, 2-3 roky... a tak to pokračuje dosud. Seznámily jsme se tady s řadou 
moc fajn maminek a dětí, získaly hodně zkušeností a přátelství. Nyní se snažím aktivně se zapojovat do činnosti 
centra, ať už vedením kroužku v loňském roce nebo pomocí při jednorázových akcích. Myslím, že ZaHrátka 
a jim podobná centra mají velký význam nejen pro rodiče a jejich děti, ale pro celkově spokojený život v obci. 
Jsem moc ráda, že v Hostivici ZaHrátku máme.     Erika Kulhavá 
 

Sdílení s ostatními 
maminkami údělu rodičovství je 
prima, komunitu tam vytváříte 
perfektní, škoda, že to nemáme 

i v místě bydliště. 

 

Zapojení do komunity, získala 
jsem přátele, zužitkovala čas na 
mateřské i ke svému osobnímu 

rozvoji za minimální cenu. 
Zorientovala se v, pro mne do té 

doby cizím, městě. Rozšířila si 
obzory. Socializovala své děti. 

Naučila se dost a ještě více 
softskills. 

 



 
 
 

Kdo jsme? 
Jsme zapsaný spolek, nezisková organizace, která byla založena v Hostivici roku 2008 a plynule 
navázala na činnost mateřského centra Hostík ze ZŠ. Poskytujeme služby již 10. - 11. rokem. 
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 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. 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? 

Aktivity našeho centra spočívají ve čtyřech oblastech. Nejdéle nabízíme pravidelné 
volnočasové programy a komunitní tradiční akce. Naším hlavním cílem je aktivní trávení 
volného času rodin, vzájemné poznávání se rodin, stmelování komunity a šíření dobré praxe, 
osvěta mezi rodiči. Vedle tradičních klubíků s cvičením, tvořením a muzicírováním dle věku dětí 
nabízíme různorodé kroužky pro děti (hudební, výtvarný, angličtina, keramický, tanečky, 
předškolák) a pro dospělé (keramika, cvičení, tvůrčí setkání).  
Dále pořádáme pro veřejnost 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.). 
Třetí oblastí jsou vzdělávací aktivity pro dospělé ohledně témat rodičovství, výchovy dětí, 
zdravého životního stylu a sladění práce a rodiny. Letos jsme uspořádali přes 50 vzdělávacích 
akcí širokého zaměření. 
Čtvrtá oblast je služba dětské skupiny, kterou poskytujeme od září 2017, nabízíme školku pro 
12 dětí od 2 do 5let se 2 pečujícími osobami. V létě také každoročně pořádáme příměstské 
tábory pro děti 5-9 let v Sokolovně a pro menší děti 2-5 let v ZaHRÁTce. 
 



Přehled hospodaření za rok 2019 (v Kč) 
Letos jsme významně renovovali prostory 
rodinného centra, což navýšilo náklady 
ZaHRÁTky oproti roku 2018.  
 

Významným donátorem pro nás třetím 
rokem byl Evropský strukturální fond, OPZ, 
který podporuje provoz dětské skupiny. 
V oblasti vzdělávání jsme mohli pokračovat 
ve větší činnosti díky dotaci Ministerstva 
práce a sociálních věcí na podporu rodiny 
a Letiště V. Havla. Tradiční komunitní akce 
dlouhodobě podporuje město Hostivice, díky 
němuž komunitní akce pokračují. 
Se zaměřením na oslavu 10 let ZaHRÁTky 
a podporu lektorského týmu nás podpořila 
firma Panattoni ČR. Nadační fond Tesco 
podpořil rozvoj propagace a marketingu 
organizace, děkujeme Tescu za výběr do 
soutěžních projektů a místním obyvatelům za 
vhození žetonků při hlasování.  
Všem moc děkujeme.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NÁKLADY 2019 

Kancelářské potřeby 24 948,00 

Čistící a hygienické potřeby 17 943,20 

Potraviny pro děti 206 433,00 

Drobný materiál 400 384,47 

Výtvarné potřeby 27 630,00 

Spotřeba energie 78 000,00 

Náklady na reprezentaci 7 133,80 

Materiálové náklady celkem 762 472,47 

    

Opravy a udržování 1 050,00 

Nájemné 276 000,00 

Školení a kurzy 133 430,00 

Ostatní služby 428 614,92 

Služby celkem 839 094,92 

    

Mzdové náklady 1 139 747,00 

Sociální a zdravotní pojištění 249 518,00 

Ostatní náklady 17 172,70 

Mzdové a ostatní náklady celkem 1 406 437,70 

    

CELKOVÉ NÁKLADY 2019 3 008 005,09 

    

VÝNOSY 2019   

Vstupné – dopolední programy 81 630,00 

Vstupné – kroužky pro děti 205 565,50 

Vstupné – kroužky pro rodiče 23 565,00 

Nájemné za prostory 7 850,00 

Kurzy 76 207,50 

Reklama, propagace 156 820,00 

Školička a tábor 869 478,00 

Tržby za vlastní výkony a zboží 1 421 116,00 

    

Ostatní výnosy 0,06 

    

Dary, příspěvky 58 285,00 

Členské příspěvky 2 000,00 

Dotace od města Hostivice 122 500,00 

Dar od Letiště 100 000,00 

Dotace od ESF – DS 1 381 107,70 

Dotace od MPSV 92 686,00 

Ostatní dotace 13 782,00 

Příspěvky a dotace celkem 1 770 360,70 

    

CELKOVÉ VÝNOSY 2019 3 191 476,76 

    

Rozdíl výnosů a nákladů 183 471,67 

Převod do rezervního fondu -183 471,67 

Výsledek hospodaření 0,00 

Seminář o vývoji miminka: Ujistila jsem 
se, ve věcech, které dělám správně a 

čeho bych se měla vyvarovat a na co si 
dát pozor ve vývoji dcery. Naprosto 
skvělá lektorka. Předala mi během 2 
hodin velmi cenné informace ze své 
praxe. Pokud bude mít paní lektorka 
další přednášku, půjdu na ní velice 

ráda. Opravdu přínosné. 
 

Táta na roztrhání: Jednoznačným 
přínosem - poskytla novou perspektivu 

a impulsy, které mi pomůžou zlepšit 
mou roli otce. Lektor byl bezvadný. Na 

všechny otázky a podněty reagoval 
otevřeně. Byl organizovaný ale 

dostatečně flexibilní. Prezentace měla 
dobrou kvalitu. 

 

Díky Zahrátce jsme jako přistěhovalci v 
Hostivici lépe a kvalitněji zapustili kořeny a našli 
jsme spoustu přátel a obdobně smýšlejících lidí. 

 



Město Hostivice 

V roce 2019 nás finančně, materiálně či službami podpořili: 
Evropský strukturální fond, OPZ Podpora transformace a provozu dětské skupiny 
Ministerstvo práce a sociálních věcí Podpora a vzdělávání rodin z Hostivic a okolí 
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 a exkurze pro tatínky 
s dětmi 
Firma doma a.s. Poskytnutí prostor za výhodných cenových podmínek 
PANATTONI EUROPE Podpora komunity a vzdělávání lektorek 
Nadační fond Tesco Podpora propagace a marketingu organizace 
 
ACTIVE 24, s.r.o.  Poskytnutí zázemí pro web ZaHRÁTky a našeho emailu 
Besip Dárkové předměty a informační materiály na dopravní odpoledne 
CZECH NEWS CENTER a. s. Dárkové předměty pro návštěvníky a dobrovolníky 
GIVT.cz s.r.o. Sponzorská podpora přes nákupy veřejnosti 
Guardians Podpora Veselého putování 
Pfanner Dárkové předměty pro návštěvníky a dobrovolníky 
STARNET CZ s.r.o. Internetové připojení 
TechSoup Česká republika Poskytnutí IT technologií a software 
 

 

 

 
   

Jednorázové akce podpořili mnozí místní podnikatelé a firmy.  
Uveřejňujeme je vždy u každé akce.  

Velmi děkujeme za přízeň. 
 

Děkujeme místním spolkům a organizacím za spolupráci: 
Envi klub Hurá ven  

Husova MŠ a ZŠ Směrovka 
MŠ Hostivice 

Městské kulturní středisko Hostivice 
Městská policie Hostivice 

Policie ČR 
Sbor dobrovolných hasičů Hostivice 

ZŠ 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 2019 nás bylo 28:  
Lenka Brožková (předsedkyně a statutární zástupce), Zuzana Bláhová (členka výboru), 

Dagmar Fousková (členka výboru), Martina Hájková (členka výboru), Kateřina Školníková 
(členka výboru), Petra Adamovská, Renata Burgrová, Helena Buzková, Marcela Conová,  

Irena Dudová, Zuzana Fantová, Aneta Mileriková, Klára Jurčová, Kateřina Krieglová 
Kratochvílová, Jitka Kuttelwascherová, Kateřina Narwa, Kateřina Opatrná, Kateřina Poláčková, 

Kateřina Schlegelová, Ilona Suchánková, Petra Svobodová, Tereza Šímová, Lucie Štáfková, 
Kristýna Vinklerová, Kateřina Votavová, Martina Vyšatová, Lucie Žeberová, Eva Žemličková. 

 
 

Děkujeme dalším lektorkám aktivit, poraden, učitelkám školky, dobrovolníkům  
za spolupráci a jejich blízkým za podporu: 

Rodina Bukovských, Zuzana Bukvičková, Irena Divínová, Lenka Doubravová,  
Bohumila Hašková, Iva Horká, Eva Houdková, Hana Charvátová, Anna Gregorová,  

Zdena Jasanská, Marta Kolencová, Veronika Kristová, Jessica Křepelová, Kamila Metzová,  
Eva Naihaiplová, Barbora Nývltová, Hana Pavlíčková, Lucie Pražanová,  

Alena Procházková, Kateřina Salačová, Jana Svobodová. 
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