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Rok 2020 se ZaHRÁTkou 
 

Rok 2020 byl nezvykle náročným rokem, který změnil naše pracovní i soukromé životy. 
Přinesl mnoho nečekaných výzev, ve kterých jsme relativně úspěšně obstáli. Ověřili jsme si, že 
jsme komunitou, která si dokáže poradit ve složitých situacích. Že je důležité budovat 
pospolitost, která umožňuje sdílet radosti a starosti. Světová pandemie COVID 19 nás zasáhla 
na všech úrovních, zasáhla do našeho soukromí, ovlivnila naše rodinné a především komunitní 
životy. Situace byla příležitostí si opět uvědomit důležitost poslání rodinného centra. Více než 
kdy jindy se ukázalo, jak jsou pro společnost a své okolí potřebná. 

V březnu se v rámci nouzového stavu muselo uzavřít rodinné centrum i dětská skupina. 
Provoz dětské skupiny se podařilo obnovit v květnu, rodinné centrum zůstalo kromě několika 
týdnů zavřené po celý rok. To nám však nezabránilo ve snaze zůstat stále aktivní a společně 
pomáhat rodinám v našem regionu. Prioritou bylo bleskově reagovat na situaci ve společnosti, 
připravovat aktivity bezkontaktně a prostě jinak. 

Od března do května ušila skupina dobrovolníků více než čtyři tisíce látkových roušek, které 
pomáhaly tam, kde bylo potřeba. Kde? Především v Hostivicích, v pražských a středočeských 
zdravotnických a sociálních zařízeních, ale také třeba v Itálii, v hostivickém partnerském městě 
Campofilone. Do komunitní podpory se různou formou zapojilo přes osmdesát žen a mužů 
z Hostivic. Někteří šili, jiní stříhali nebo zajišťovali transfer, další prali a žehlili, někteří pomáhali 
s koordinací či řešit řadu nečekaných problémů. Nejpodstatnější byla silná vlna solidarity 
a empatie, jež díky krizové situaci vznikla. Atmosféra pomáhala tam, kde to bylo akutně 
potřeba. Posílila i schopnost zúčastněných udržet si v těžké době nadhled a zdravý rozum.   

Koronavirová krize rodinné centrum přirozeně posunula k modernímu fungování v online 
prostředí. Začali jsme více využívat digitální nástroje. Úspěšně jsme realizovali řadu webinářů, 
online týmových setkání a konzultací. V době kompletního uzavření předškolního vzdělávání 
a dětských skupin tvořily učitelky dobrovolné online úkoly a programy pro školkové děti 
i veřejnost a připravily si prostory i materiály na další týdny. 

Potřeba bezkontaktních aktivit rovněž přispěla k realizaci řady venkovních akcí, které od 
samého začátku čítaly vysokou návštěvnost. Kateřina Školníková a Anna Rajchartová vytvořily 
zajímavé venkovní stezky a hry. Začaly Čarodějnickým lesem ve Višňovce, Podzimní slavností 
se zvířátky, Adventním putováním a Mikulášskou u ZaHRÁTky. Lampionový průvod letos 
vystřídala iniciativa Rozsviťme Hostivice a Jeneč.  

S ohledem na protipandemická opatření jsme se po celý rok potýkali s poklesem zájmu 
o běžné aktivity rodinného centra. Stále se obáváme poklesu počtu rodin, které po návratu do 
normálu budou naše aktivity využívat. Zajímá nás fakt, jak se změní jejich potřeby a zájmy. 
Z personálního hlediska podstatně pociťujeme snížení počtu dobrovolnic a lektorek. Většina 
jich musela začít pracovat a nové jsme vzhledem k takřka roční uzávěře nezískali. Překvapila 



nás zvýšená potřeba rodin umístit děti do dětské skupiny ke konci roku, a to i dětí mladších 
než minulé roky. 

Z pohledu dotací byl tento rok  zdařilý. Obstáli jsme téměř ve všech žádostech o finanční 
podporu. Pro děti jsme díky finanční podpoře mohli zorganizovat nové akce (1. září Dopravní 
odpoledne s Tlapkovou patrolou, Adventní putování s bezpečnostní tématikou). Rodičům 
jsme nabídli více preventivních a poradenských aktivit a prostory vybavili čističkou vzduchu 
a ozon generátorem, novými cvičebními prvky. 

 
Mgr. Lenka Brožková, předsedkyně spolku RC ZaHRÁTka, z.s. 

 
Kdo jsme? 

Jsme zapsaný spolek, nezisková organizace, která byla založena v Hostivicích v srpnu roku 
2008 a plynule navázala na činnost mateřského centra Hostík ze ZŠ. Poskytujeme služby již 
11. - 12. 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, logopedický, keramický, 
tanečky, předškolák) a pro dospělé (keramika, cvičení, tvůrčí setkání, zero waste).  
Dále pořádáme pro veřejnost jednorázové akce pro děti a celé rodiny (např. Masopust, 
Lampiónový průvod, divadélka a koncerty pro celou rodinu, různá tvoření, 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 předškolní i školní a pro menší děti 2,5-6 let v ZaHRÁTce. 
 
Aktivity v roce 2020 
 
Kulturně-společenské akce, většina s finanční podporou 
města Hostivice  
Zúčastnilo se odhadem 1651 dospělých a 1566 dětí 

• Masopust – 20. 2. (cca 200 dětí, 200 dospělých)  

• Čarodějnický rej ve Višňovce 30. 4. – 3. 5. (135 dětí, 200 
dospělých odhadem) 

• Nosím s radostí – akce k mezinárodnímu týdnu nošení dětí – 
přesunuta na 8. 9. (15 dětí, 21 dospělých)   

• Podzimní slavnost aneb Putování za zvířátky 16. 10. – 25. 10. 
(216 dětí, cca 250 rodičů) 

• Bezpečnostní odpoledne s Tlapkovou patrolou 1. 9. (přes 250 dětí a 
dospělých)  

• Městské pivní slavnosti 5. 9. (účast na akci MKSH, stánek s 
dílničkami pro děti a propagace aktivit, více jak 300 dětí 
a dospělých) 

• Slavnostní otevření ZaHRÁTky s divadélkem a 
tvořením pro děti – 9. 9. (cca 50 dětí a 30 dospělých)  

• Iniciativa Rozviťme Hostivice  

• Mikulášská venkovní stezka pro děti s nadílkou 5. 12. 
(120 dětí s rodiči)  

• Adventní putování (280 dětí s rodiči) 
 
Pravidelné programy pro děti: 

• Klub mami-mimi a Broučci (2 - 12 měsíců) – 2x týdně (199 návštěv miminek s rodiči) 

• Klub batolátek pro děti 1-2 roky Všudybýlkové –2x týdně (213 návštěv dětí s rodiči). 

• Program pro děti 2-4 roky Lumpíci a Medvíďata – 1x týdně Lumpíci, leden-únor 
Medvíďata (145 návštěv dětí s rodiči) 

• Keramika pro děti s rodiči či samotné 2x týdně (148 návštěv dětí a rodičů) 

Čarodějnický let: užili jsme si jako 
rodina společné chvíle, zasoutěžili 
jsme si. Velmi zajímavě strávené 
odpoledne - možnost sportovat 

i přemýšlet. přínosem byla radost, 
sranda a zábava. Úkoly byly 

připraveny perfektně. 

 

Putování za zvířátky: I  my 
děkujeme, bylo to super 
a všech našich pět kluků 
(od 2 do 6 let) si to moc 

užilo! 

Mikulášská: V této době bylo velmi 
milé dodržet některé tradice a zabavit 

malé děti. Moc děkujeme, pro naše 
maličké kloučky to bylo akorát, první 
setkání s Mikulášem. A měli radost 

z nadílky. Velmi děkuji organizátorům 
a vedení ZaHRÁTky za veškeré snahy. 

Krásný zážitek pro děti. 



• Logopedický kroužek Logohlásek pro děti 4-5 let – 1x týdně leden-květen (94 návštěv dětí 
s rodiči) 

• Hudební kroužek Slavíček 4-7 let a 2x baby 2-4 roky, Slavíček 
s flétnou – 4x týdně (naživo i online - 332 návštěv dětí a rodičů) 

• Kurz předškolní přípravy pro děti 5-7 let – 2x (naživo i online, 
107 návštěv) 

• Výtvarný kroužek s Bárou – 1x týdně (108 návštěv dětí s rodiči) 

• Volná herna – občas dle možností dobrovolnic  

 
Kurzy, kroužky a setkání pro rodiče a dospělé: 

• Cvičení pro těhotné – 1x týdně leden-červen (31 návštěv těhotných) 

• Tančení s dětmi v šátku – leden – březen (46 maminek s dětmi) 

• Anglická konverzace (32 dospělých) 

• Cvičení pro zdravé chodidlo, břicho, záda s Katkou (3 návštěvy) 

• Keramika pro dospělé – 2x-4x měsíčně  

• Kurz šití – 2x (7 osob – 38 návštěv)  

• Tvořivá a tématická setkávání – Výroba eco čističe na nádobí (2 osoby), Domácí žitný 
chléb (2 osoby)  

 
Vzdělávání rodičů a dalších pečujících 
Nabízeli jsme 54 různých vzdělávacích aktivit – od kurzů, seminářů, přednášek, podpůrné 
skupiny až po poradny, polovinu z původně plánovaných. Celkově vzdělávání a poradenství 
využilo 153 rodin při 315 návštěvách, screeningem zraku prošlo 85 dětí. Těhotných a 
budoucích tatínků se zúčastnilo 36 v rámci různých přednášek a kurzů, ještě před narozením 
miminka. V tomto roce 53 % zúčastněných rodin uvedlo bydliště v Hostivicích, 29 % rodin 
mimo Hostivici, zbytek bydliště neuvedl. 
 

• Přednáška o kojení proběhla 3x s účastí 6 nastávajících rodičů 

• Přednáška o příkrmech a stravování miminek do 1 roku proběhla 1x s účastí 7 maminek 
s dětmi 

• Přednáška o školní zralosti proběhla za účasti 5 rodičů. 

• Seminář o nošení dětí s fyzioterapeutkou proběhl 1 za účasti 2 rodičů s dětmi.  

• Seminář o vývoji miminek do 1 roku od fyzioterapeutky proběhl 2x za účasti 11 rodičů 

• Přednáška výživové poradkyně o zdravé stravě v rodině proběhla 2x online s účastí 14 
žen, úspěšně, s novou lektorkou Evou Klečkovou. 

• Webinář Digitální svět našich dětí za účasti 9 osob.  

• Přednáška Jak na péči o dětský chrup byla 1x za účasti 3 maminek s dětmi. 

Slavíček: Ano, byli jsme 
spokojeni s výukou zpěvu. 

Dcera se naučila nejen 
spoustu zajímavých písní, 

ale i jak se chovat na 
hodinách zpěvu. 

 



• Předporodní kurz nastávajících rodičů proběhl 2x s účastí 6 nastávajících maminek a 
tatínků, jednou ve zkrácené verzi pouze s porodní asistentkou v online formě. 

• Seminář o dětských nožkách proběhl s 10 rodiči online. 

• Přednáška Jak na nočník proběhla 1x za účasti 5 rodičů 
s miminky 

• Kurz první pomoci u dětí proběhl s 13 účastníky z řad 
rodičů i prarodičů 

• Screening zrakových vad využilo 85 dětí, v rámci 
2 termínů. 

• Kurz Výchova bez násilí – proběhl částečně 
s 17 účastníky 

• Seminář Výchova bez násilí od ILomu proběhl jako 
webinář s 10 účastníky 

• Webinář Bezpečné dítě proběhl za účasti 8 rodičů. 

• Přednáška o diastáze (v rámci setkání Nosíme s radostí) – 
21 maminek. 

• Poradnu fyzioterapeutky využilo 17 rodičů s dětmi,  

• Logopedická poradna proběhla 5x za účasti 15 dětí. 

• Poradnu porodní asistentky využily 2 ženy. 

• Poradnu psycholožky využily 4 osoby  

• Podpůrná ženská skupina proběhla 1x za účasti 3 žen 

• Rodinná fóra (setkání svépomocné skupiny rodičů dětí 
se speciálními vzdělávacími potřebami v projektu 
Inspiro UPOL) – 5 setkání za účasti cca 20 maminek 

• Přednáška o znakování miminek – 6 maminek 

• Beseda o Zero waste – 2x - 6 účastníků 

• Přednáška o BLW příkrmech  - 6 účastníků 
 
Letní příměstské tábory 
Tento rok jsme uspořádali 3 tábory pro děti 5 - 10 let v krásných prostorech Svazu chovatelů 
u Litovického rybníka – na téma Indiáni v týdnu od 13. 7., Svět zvířat od 17. 8. a téma Letem 
světem od 24. 8. Celkem pro 78 dětí, z toho 48 hostivických dětí.  
 
Dětská skupina Školka ZaHRÁTka 
Školka pro 12 dětí 2 - 5 let se 2 pečujícími osobami – v rámci roku využilo služeb školky 50 
dětí, v rámci 1655 návštěv. Dětská skupina běžela i celé léto, kdy ji využili děti i z jiných 
školek, které měli zavřeno. 
 
Plus nabízíme: 

● 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)  

● šití roušek – 4000ks – iniciování a koordinování akce březen – květen 2020 
 
  

Předporodní kurz: „Informace nás 
velice uklidnily a zahnaly naše 

strachy ohledně porodu. Výklad byl 
věcný, zajímavý, lektorka se snažila 

filtrovat množství informací a 
vybrat jen to podstatné. Velkým 

pozitivem je i její vlastní zkušenost, 
rady a doporučení ze života. 

Vážíme si toho, že se mohl v této 
době odehrát online.“ 

 

Ženská podpůrná skupina: „Byla to 
pro mě příjemná možnost sdílení 

osobních a pro mě zajímavých 
témat a vítaný relax od denní rutiny. 

Lektorky byly empatické, dávaly 
dostatečný prostor, aby se každý 

vyjádřil a nechaly, aby témata volně 
plynula. Působily profesionálně, ale 

zároveň ne mentorsky.“ 



Návštěvnost: 
V rezervačním systému máme zaregistrováno 2438 uživatelů služeb, na Facebooku nás 
sleduje 1 318 lidí a newsletterové zprávy odebírá přes 1600 rodičů 
 

 Děti Dospělí 

Celková návštěvnost v roce 2020 5 089 2 860 

Průměrná měsíční návštěvnost všech aktivit 238 424 

 

  



Přehled hospodaření za rok 2020 (v Kč) 
NÁKLADY 2020 

Kancelářské potřeby 7 348,00 Kč 

Čistící a hygienické potřeby 20 872,00 Kč 

Potraviny pro děti 200 814,00 Kč 

Drobný materiál 65 568,50 Kč 

Výtvarné potřeby 23 636,00 Kč 

Spotřeba energie 78 000,00 Kč 

Náklady na reprezentaci 2 692,00 Kč 

Materiálové náklady celkem 398 930,50 Kč 

    

Opravy a udržování 0,00 Kč 

Nájemné 276 000,00 Kč 

Školení a kurzy 141 670,60 Kč 

Ostatní služby 214 836,39 Kč 

Služby celkem 632 506,99 Kč 

    

Mzdové náklady 1 143 569,50 Kč 

Sociální a zdravotní pojištění 273 548,70 Kč 

Ostatní náklady 1 364,38 Kč 

Mzdové a ostatní náklady celkem 1 418 482,58 Kč 

    

CELKOVÉ NÁKLADY 2020 2 449 920,07 Kč 

  

VÝNOSY 2020 

Vstupné – dopolední programy 59 251,50 Kč 

Vstupné – kroužky pro děti 124 079,00 Kč 

Vstupné – kroužky pro rodiče 30 539,00 Kč 

Nájemné za prostory 950,00 Kč 

Kurzy 51 118,00 Kč 

Reklama, propagace 156 000,00 Kč 

Školička a tábor 737 254,00 Kč 

Tržby za vlastní výkony a zboží 1 159 191,50 Kč 

    

Ostatní výnosy 0,06 Kč 

    

Dary, příspěvky 33 469,00 Kč 

Členské příspěvky 811,26 Kč 

Dotace od města Hostivice 132 000,00 Kč 

Dar od TESCO 30 000,00 Kč 

Dotace od ESF – DS 1 088 867,36 Kč 

Dotace od MPSV 100 982,00 Kč 

Ostatní dotace 53 809,00 Kč 

Příspěvky a dotace celkem 1 439 938,62 Kč 

    

CELKOVÉ VÝNOSY 2020 2 599 130,18 Kč 

  

Rozdíl výnosů a nákladů 149 210,11 Kč 

Převod do rezervního fondu 149 210,11 Kč 

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 0 Kč 



Letos i přes zvláštní rok s Covid-19 jsme získali takřka všechny žádané dotace.  

Významným donátorem pro nás čtvrtým 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 Nadačního fondu Pepco 
a Tesco. Tradiční komunitní akce dlouhodobě podporuje město Hostivice, díky němuž 
komunitní akce pokračují. Dotace společnosti Vafo nám umožnila zefektivnit komunikaci 
s klienty.  
Letos nám však také pomáhali rodiče samotní, kteří nám např. darovali nevychozené vstupné 
či pomáhali při akcích. Všem moc děkujeme.  
 
V roce 2020 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 
Firma doma a.s. Poskytnutí prostor za výhodných cenových podmínek 
Nadační fond Tesco Podpora propagace a marketingu organizace 
Nadační fond Pepco Prevencí ke zdraví a aktivnímu životnímu stylu 
Společnost VAFO PRAHA, s.r.o. Efektivně pro rodiny  
ACTIVE 24, s.r.o.  Poskytnutí zázemí pro web ZaHRÁTky a našeho emailu 
Besip Dárkové předměty a informační materiály na bezpečnostní odpoledne 
CZECH NEWS CENTER a. s. Dárkové předměty pro návštěvníky a dobrovolníky 
GIVT.cz s.r.o. Sponzorská podpora přes nákupy veřejnosti 
STARNET CZ s.r.o. Internetové připojení 
TechSoup Česká republika Poskytnutí IT technologií a software 
 

 

 

 
 

 
 
 

Jednorázové akce podpořili mnozí místní podnikatelé a firmy.  
Uveřejňujeme vždy u akce. Velmi děkujeme za přízeň. 

 
 

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

MŠ Hostivice 
Městské kulturní středisko Hostivice 

Městská policie Hostivice 
Policie ČR 

Sbor dobrovolných hasičů Hostivice 
ZŠ Hostivice



Poděkování 
Děkujeme všem, 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 2020 nás bylo 27:  
Lenka Brožková (předsedkyně a statutární zástupce), Zuzana Bláhová (členka výboru), 

Dagmar Fousková (členka výboru), Martina Hájková (členka výboru), Kateřina Školníková 
(členka výboru), Zuzana Fantová (členka výboru), Petra Adamovská, Helena Buzková, 
Marcela Conová, Irena Dudová, Aneta Mileriková, Klára Jurčová, Kateřina Krieglová 
Kratochvílová, Jitka Kuttelwascherová, Kateřina Narwa, Kateřina Opatrná, Ladislava 
Petříková, Kateřina Poláčková, 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 a táborů a všem 
dobrovolníkům, i jejich rodinám za spolupráci: 

Rodina Bukovských, Zuzana Bukvičková, Gabriela Čížková, Bohumila Hašková,  
Pavlína Jonášová,  Anna Gregorová, Marta Kolencová, Eva Naihaiplová, Barbora Nývltová,  

Hana Pavlíčková, Lucie Pražanová, Alena Procházková, Kateřina Salačová, Radek Seidl,  
Jana Svobodová, Lucie Tvrdíková. 
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