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1.Úvodní slovo 

Milí přátelé a příznivci Křelovského Kaštánku! 

Uplynul již celý dlouhý rok od vzniku Rodinného centra a jeho působení v obci 
Křelov – Břuchotín.  

Rodinné centrum Křelovský Kaštánek,o.s. vzniklo v červnu 2010. Svůj název 
získalo podle urostlých kaštanů, rostoucích na farní zahradě, kde působí Kaštánek  
v pronajatých prostorách. 

Na podzim 2010 jsme spustili naše webové stránky www.krelovskykastanek.cz,  
na kterých kromě jiného uveřejňujeme aktuality, fotografie, pozvánky na akce, 
seznamy sponzorů, program a činnost rodinného centra. 
 

Rodinné centrum vytvořilo bezpečný a atraktivní prostor nejen pro naše 
spoluobčany. Je otevřené 5 dnů v týdnu a pravidelně vyplňuje volný čas rodičů, 
prarodičů a jejich dětí. V průběhu roku 2011 se k nám začali připojovat další 
členové a občané Křelova. Naše práce by nebyla možná bez všech, kteří Kaštánek 
podporují. 

Tímto bych chtěla všem členům a kolegyním moc poděkovat za jejich obětavou 
práci, skvělé nápady, odhodlání a hlavně jejich volný čas věnovaný Kaštánku. 

V roce 2011 se v Křelovském Kaštánku  kromě pravidelných činností podařilo 
zorganizovat nemálo aktivit, se kterými Vás seznámím na následujících stránkách. 
Všechny tyto činnosti měly velmi dobrou odezvu, a tak máme naději, že se budou 
opakovat i v následujících letech. 

Marta Šromová, Dis.            
Předsedkyně sdružení 
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2. Členové občanského sdružení a spřízněné duše Kaštánku 

Marta Šromová DiS. - předsedkyně sdružení, lektorka výtvarného kroužku,       
organizování  akcí, asistent volnočasových aktivit, hlídání dětí 

Mgr. Veronika Labounková – místopředsedkyně sdružení, lektorka cvičení rodičů 
s dětmi, lektorka výtvarného kroužku, klub Kaštánek 

Mgr. Hana Mlynářová – lektorka anglického jazyka pro školní děti 

Jana Rakusová – člen sdružení, asistent výtvarného kroužku 

Mgr. Markéta Čápová – lektorka cvičení miminek na gymnastických míčích. 

Mgr. Zita Kotková, Mgr. Elena Opletalová – člen sdružení, Jana Šumpíková – 
asistent výtvarného kroužku, Mgr. Eva Řepická,Monika Latová, Magda 
Dittmerová, Jindra Dvořák. 
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3.Cíle a typy služeb občanského sdružení 

RC poskytuje své služby pro splnění následujících cílů: 

 Místo pro vzájemné setkávání rodičů s dětmi, navazování nových kontaktů. 
 Podpora všestranného rozvoje dítěte. 
 Podpora prvořadé a nezastupitelné role rodiny a rodičovské výchovy. 
 Zlepšení vztahu a komunikace mezi rodiči a dětmi. 
 Prevence sociální izolace rodičů na RD. 
 Umožnění hudebních, pohybových a tvořivých aktivit pro rodiče s dětmi. 
 Podpora přípravy dětí na pobyt v kolektivu a na předškolní vzdělávání. 
 Rozvíjení sociálních kontaktů a dovedností našich nejmenších. 
 Spolupráce s místními i jinými organizacemi. 
 Pořádání jednorázových i tradičních akcí nejen pro spoluobčany. 

Služby v oblasti podporování rodiny jsou poskytovány dle následujících typů: 

 Pravidelní aktivity, jako jsou pohybové, výtvarné a hudební kroužky 
 Jazykové kroužky 
 Odborné přednášky 
 Hlídání dětí 
 Pořádání jednorázových akcí, výletů 
 Tvořivé večery pro maminky 
 Umožnění maminkám propagovat v RC jejich vlastní aktivity (prodej, 

přednášky) 
 Spolupráce s ostatními rodinnými centry 
 Pořádání tradičních akcí-  např. Rozsvěcení vánočního stromu, Mikulášská 

besídka, vánoční a velikonoční jarmarky, adventní tvořivé dílny. 

A další akce a zvyklosti RC, při kterých se snažíme dodržovat a podporovat 
tradice. 
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4. Činnost Kaštánku v roce 2011 

Kaštánkův pravidelný program od ledna do června 2011 

PONDĚLÍ:    16.30 – 18.00  výtvarný kroužek ( děti od 3 do 6 let I.skupina ) 

ÚTERÝ:        8.30 – 11.30   miniškolička s programem (NEC Jana Baciak)    

                    16.30 – 18.00 výtvarný kroužek ( děti od 3 do 6 let II.skupina ) 

STŘEDA:     9.00 – 12.00 cvičení a tvoření s rodiči a jejich dětmi 

                   16.30 – 18.00 angličtina pro dospělé- začátečníky 

ČTVRTEK :  15.30 – 16.15 hudební kroužek Yamaha Class-Robátka 

                   16.30 – 17.15 hudební kroužek Yamaha Class -První krůčky 

 

Kaštánkův pravidelný program od září do prosince 2011 

 

 

 

 
     PONDĚLÍ 

 
8.30-12.00 

 
Klub Kaštánek 

 
16.30-18.00 
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5. Nabízené aktivity a kroužky RC 

 Výchovný program – Miniškolička – pro děti od 2,5 do 5 let. 

( NEC Jana Baciak ) 

Jde o přirozené vzdělávání a výchovu, důraz je kladen na Montessori pedagogiku, 
která má pomoci usnadnit přípravu na nástup do mateřské školy, připravit děti na 
krátkodobé odloučení od rodičů a navazování vztahů s vrstevníky v malé skupině 
6 dětí v bezpečném prostředí dané obce. Zaměření především na individuální 
přístup k dítěti, samostatnost, rozvoj osobnosti a vzájemné respektování.  
Kroužek navštěvuje 6 dětí. 

Hudební kroužek Yamaha Class – Robátka od 4 do 18 měsíců. 

Robátka jsou nejnovějším programem, ale právě nejúčinnějším, kdy dítě ještě 
v náručí rodiče mnohem intenzivněji vnímá hudební podněty, učí se citlivě 
reagovat na hudbu skrze rodiče. Jsou mu zpívány písničky, týkající se 
každodenního života, jídla, spinkání, mazlení, koupání.   Kroužek navštěvuje 5 dětí. 

 Hudební kroužek Yamaha Class - První krůčky k hudbě - pro děti od 
18 měsíců do 4 let. 

Přizpůsobují se pohyblivějším dětem, které ale ještě stále těžko dokáží udržet 
pozornost. Musí být více uzpůsoben dynamičnosti dětí, je jasné, že dítě nebude v 
náručí maminky pouze poslouchat. Tento program už mnohem více respektuje 
osobnost dítěte a zároveň dává prostor k rozvoji této individuality a 
jedinečnosti. Dítě se učí písničky lidové, umělé, poslouchá a reaguje na vážnou 
hudbu. Po absolvování kurzu rytmizuje, intonuje, samozřejmě mu pak nedělá 
problém slabikování, což někdy nezvládají děti 
ani v první třídě.     Kroužek navštěvuje 7 dětí. 
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 Cvičení rodičů s dětmi a tvoření pro nejmenší. 

Rodiny s dětmi nás navštěvují každou středu dopoledne, kdy je pro ně i jejich 
děti připravený program ve formě hravého cvičení, zpívání, hraní s hudebními 
nástroji, povídání s maminkami a drobné tvoření pro naše nejmenší. Pro ty, kteří 
se bojí vyrábění, je připravená herna s vybavením a velká uzavřená zahrada. Tuto 
aktivitu pravidelně navštěvuje v průměru 12 rodin. Podrobnější návštěvnost viz. 
tabulka. 

 

 

 

 

 

Výtvarné kroužky pro děti od 3 do 6 let. 

Děti docházejí do kroužků každé pondělí a úterý odpoledne, kde rozvíjejí svou 
tvořivost, fantazii a představivost. Naučí se pracovat s přírodními a 
nejrůznějšími výtvarnými materiály, vyzkoušejí si zajímavé techniky a hotové 
výrobky si odnášejí domů. Kapacita každého kroužku je 10 dětí. 

Klub Kaštánek. 

Tato pravidelná pondělní aktivita vypomáhá především rodičům. Jedná se o 
hlídání dětí s výchovným programem a přípravou dětí na mateřskou školu, 
spojenou s výtvarným kroužkem pro nejmenší. Kapacita kroužku je 6 dětí. 
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 Angličtina pro dospělé – začátečníky. 

Tento kroužek je určený pro občany, kteří mají zájem se něco nového naučit, 
zdokonalit se v daném jazyce, či si rozšířit svou slovní zásobu před cestou na 
dovolenou. Studenti tak mají možnost zlepšit se v mluveném či psaném projevu 
v anglickém jazyce. Kroužek navštěvuje 6 studentů. 

Angličtina pro děti školního věku. 

Výuka anglického jazyka probíhá každé pondělí v místní základní škole pod 
vedením lektorky paní Hanky Mlynářové. Kroužek je obsazen  7 žáky. 

Cvičení pro miminka s maminky na gymnastických míčích. 

Cvičení je ideální pro miminka od 4 do 8 měsíců a hravou formou podporuje 
rozvoj psychomotoricky u dětí. Zapojení do skupinové hry rozvíjí sociální vztahy 
dětí stejného věku.  Maminky si zacvičí cviky pro posílení pánevního dna, zpevnění 
břišních a dalších oslabených svalů. Kapacita je  4 - 6 dětí. 
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6. Jednorázové akce dle kalendáře 

ÚNOR:    Přednáška o hipoterapii - léčebné jízdě na koních – 16.2. 2011 

BŘEZEN: Masopustní karneval – 1.3.2011  

              Ukázková přednáška o kosmetice Oriflame – 9.3.2011 

              Přednáška Střediska rané péče v Olomouci – 15. 3.2011     

              Tvůrčí dílna nejen pro maminky – 23.3.2011 

DUBEN:  Velikonoční jarmark – 9.4.2011 

              Regionální setkání mateřských a rodinných center – 14.4.2011         

KVĚTEN: Jarní bazar  dětského oblečení a potřeb pro děti – 6.5.2011. 

               Dopravní odpoledne aneb rodiče a děti spolu a bezpečně – 14.5.2011 

ČERVEN: Den dětí s pohádkovou tématikou – 1.6.2011 

              Putování s Večerníčkem aneb pohádkový hrad Bouzov – 22.6.2011 

              Zahradní piknik aneb i Kaštánek jede na prázdniny – 29.6.2011 

ZÁŘÍ:   Regionální setkání sítě mateřských center – 26.9.2011 

ŘÍJEN : Indiánské odpoledne – 1.10.2011 

             Výlet – pochod Slováckými vinohrady (Mutěnice ) – 8.10.2011 
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LISTOPAD:  Podzimní bazárek dětského oblečení a hraček  12.11.2011 

                   Podzimní lampiónový průvod – 16.11.2011 

                   Přednáška o zrakové hygieně malých dětí – 23.11.2011 

                   Výroba adventních věnců – 24.11.2011 

                   Rozsvěcování vánočního stromu – 27.11.2011 

 

  

 

PROSINEC:  Mikulášská besídka – 5.12.2011 

          Vánoční jarmark – 10.12.2011.  

                   Vánoční besídka a rozbalování nových hraček – 20.12. 2011 
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7. Návštěvnost každou středu + akce 

Měsíc dospělí děti akce celkem 
Leden 16 19  35 

Únor 9 13  22 
Březen 27 26 40 93 
Duben 24 27 212 263 
Květen 29 31 147 207 
Červen 25 32 33 90 
Září 26 26  52 
Říjen 15 15 198 228 
Listopad 33 35 565 633 
Prosinec 18 18 236 272 

CELKEM 222 242 1431 1895 

 

Během roku 2011 navštívilo Rodinné centrum Křelovský Kaštánek,o.s. 1895 
návštěvníků. Dalších 51 dětí i dospělých dochází pravidelně do svých kroužků. 

Údaje byly zpracovány dle návštěvní knihy a evidenčních listů (k nahlédnutí v RC.) 

 

8. Zpráva o hospodaření RC za rok 2011 

 

Výkaz o majetku k 31.12. 2011  

Popis  k 1.1. 2011 k 31.12. 2011 

1. Stávající majetek 0,- 0,- 

2. Pokladna 2.050,- 9.108,- 

3. Bankovní účet 10.302,- 1.863,- 

Celkem  12.352,- 10.971,- Kč 
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Výkaz p říjmů a výdaj ů k 31.12.2011 

Příjmy dary 4 000 Kč 
dotace 12 000 Kč 

reklama 0 Kč 
členské příspěvky 0 Kč 
zájmové kroužky 29 980 Kč 

příjmy z provozu RC 21 890 Kč 
nájem 2 500 Kč 

celkem  70 370 Kč 

Výdaje režijní materiál 21 496 Kč 
vybavení 12 958 Kč 

poplatek bance 559 Kč 
energie 3 000 Kč 

lektorování kroužků 19 698 Kč 
režijní náklady 12 840 Kč 

nájem 1 200 Kč 
celkem  71 751 Kč 

Zůstatek ke dni 31.12.2010 činil:    12 352 Kč 
Zůstatek ke dni 31.12.2011 činí:    10 971 Kč 
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9. Kontaktní údaje  

Název organizace: Rodinné centrum Křelovský Kaštánek,o.s. 

Forma organizace: Občanské sdružení 

Číslo a datum registrace: VS (1-1) 8037010-R, dne 16.června 2010 - MPSV 

Sídlo: Lipové náměstí 17/4, Křelov – Břuchotín, 783 36. 

IČO: 22864768    

Bankovní spojení : Poštovní spořitelna  

Číslo.účtu: 238294037/0300 

 

                                               Předseda, zástupce sdružení 

                                               Marta Šromová Dis. 

                                               email: sromulenka@seznam.cz 

                  

 

 

            Koordinátor, místopředseda 

               Mgr.Veronika Labounková 

             email: labounkova@email.cz 

 

 

www.krelovskykastanek.cz 

 



 

JAK  NÁM  MŮŽETE POMOCI 

Rodinné centrum potřebuje také vaši pomoc. Podpořit nás můžete následujícími způsoby: 

• Dobrovolnickou výpomocí při zajišťování našich aktivit
• Finančním darem v hotovosti nebo na účet:

částku, rádi vám vystavíme doklad o přijetí daru nebo sepíšeme darovací smlouvu)
• Materiálním darem (můžete nám darovat hračky, výtvarné potřeby, odměny pro 

děti do soutěží, sladkosti, kancelářské či hygienické potřeby …)
• Službami (můžete RC poskytnout zdarma své služby jako např. inzerci, tisk… )
• Sponzoringem (za váš příspěvek umístíme vaše logo nebo reklamní materiály 

v našich prostorách nebo na našich webových stránkách).

 

10. Poděkování  

Rodinné centrum Křelovský Kaštánek,o.s. je nezisková organizace a její fungování 
by nebylo možné bez podpory sponzorů, dotací, drobných dárců a pomoci 
dobrovolníků. 

Děkujeme všem, kteří naši
příspěvků a věcných darů či služeb

Za finanční dary děkujeme:

Obec Křelov -          

Břuchotín 

 

Za materiální dary děkujeme:

• firmě SIT – IN za darování koberce do velké herny,
• panu Šteinerovi (firma EDUKOL) za darování izolace pod koberec a 

gymnastických míčů), 
• rodině Dokoupilových za darování papírů,
• paní Dokoupilové st. za roznášení letáků po Křelově a Břuchotíně,
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JAK  NÁM  MŮŽETE POMOCI  

Rodinné centrum potřebuje také vaši pomoc. Podpořit nás můžete následujícími způsoby: 

Dobrovolnickou výpomocí při zajišťování našich aktivit 
darem v hotovosti nebo na účet: 238294037/0300 (uvítáme jakoukoliv 

částku, rádi vám vystavíme doklad o přijetí daru nebo sepíšeme darovací smlouvu)
Materiálním darem (můžete nám darovat hračky, výtvarné potřeby, odměny pro 
děti do soutěží, sladkosti, kancelářské či hygienické potřeby …)
Službami (můžete RC poskytnout zdarma své služby jako např. inzerci, tisk… )
Sponzoringem (za váš příspěvek umístíme vaše logo nebo reklamní materiály 

našich prostorách nebo na našich webových stránkách). 

Za jakoukoliv formu pomoci předem děkujeme! 

Rodinné centrum Křelovský Kaštánek,o.s. je nezisková organizace a její fungování 
podpory sponzorů, dotací, drobných dárců a pomoci 

i činnost v roce 2011 podpořili formou finančních 
spěvků a věcných darů či služeb. 

Za finanční dary děkujeme: 

          
 

Za materiální dary děkujeme: 

IN za darování koberce do velké herny, 
panu Šteinerovi (firma EDUKOL) za darování izolace pod koberec a 

rodině Dokoupilových za darování papírů, 
paní Dokoupilové st. za roznášení letáků po Křelově a Břuchotíně,

Rodinné centrum potřebuje také vaši pomoc. Podpořit nás můžete následujícími způsoby:  

238294037/0300 (uvítáme jakoukoliv 
částku, rádi vám vystavíme doklad o přijetí daru nebo sepíšeme darovací smlouvu) 
Materiálním darem (můžete nám darovat hračky, výtvarné potřeby, odměny pro 
děti do soutěží, sladkosti, kancelářské či hygienické potřeby …) 
Službami (můžete RC poskytnout zdarma své služby jako např. inzerci, tisk… ) 
Sponzoringem (za váš příspěvek umístíme vaše logo nebo reklamní materiály 

Za jakoukoliv formu pomoci předem děkujeme!  

Rodinné centrum Křelovský Kaštánek,o.s. je nezisková organizace a její fungování 
podpory sponzorů, dotací, drobných dárců a pomoci 

roce 2011 podpořili formou finančních 

panu Šteinerovi (firma EDUKOL) za darování izolace pod koberec a 

paní Dokoupilové st. za roznášení letáků po Křelově a Břuchotíně, 
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11. Výhledy do budoucna  

 
V příštím roce 2012 budou opět probíhat pravidelné programy, kroužky i aktivity, 
o které je stále velký zájem. A dle nápadů a možností se budou rozšiřovat. 
Plánována je řada jednorázových i tradičních akcí – tvořivé dílničky pro děti i 
dospělé, přednášky, oslava Dne dětí, dopravní odpoledne, lampiónový průvod, 
výlety do blízkého okolí a mnoho dalších.  
 
RC Křelovský Kaštánek,o.s. děkuje všem návštěvníkům za přízeň a doufá, že se 
zde i v následujícím roce budou cítit spokojeně, naleznou vhodné kroužky a 
aktivity pro své děti a zvolí si jeho prostory pro relaxaci a příjemné trávení 
volného času.  
 
Stejně tak doufáme, že se k nám bude přidávat stále více maminek-dobrovolnic, 
které se aktivně zapojí do chodu a správného fungování Rodinného centra jako 
tomu bylo letos. 
 
 
 
 

„I ty nejobyčejnější věci zkrásní, když je můžeme prožívat s někým.“ 
V. Kodet 
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