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Úvod 
 

Vážení přátelé, 
 
dovolte mi Vás prostřednictvím této výroční zprávy seznámit s tím, co se 
rodinnému centru Křelovský Kaštánek,o.s. v uplynulém roce podařilo a jaké 
jsou změny během dvouletého fungování této organizace. 
 

Na začátku našeho působení jsme se často setkávali s otázkou, co je 
rodinné centrum, proč by mělo být v naší vesnici. V současné době už jistě 
v Křelově není pojmem, který by byl veřejnosti cizí. Již dva roky se Kaštánek 
snaží vytvářet stále nové možnosti pro aktivní trávení volného času pro rodiny 
s dětmi. Nabízí stálý program zachovalý na celotýdenní provoz, kde si maminky 
s dětmi vyberou svou oblíbenou aktivitu dle svých věkových možností. 
Především děti si v centru rády hrají, sportují, tvoří, zpívají a hrají na hudební 
nástroje. Rozšířili jsme nabídky programů na pravidelné aktivity. Upravili jsme 
místní prostory dynamicky i hravě, tak aby se líbily zejména dětem a byly 
všestranně využity. 
 

Aktivity na rok 2012 byly realizovány. Nabídku programů a služeb každý 
rok rozšiřujeme a zařazujeme do aktivit v týdenním harmonogramu. A zatím se 
nám daří jej zachovat. Nezapomínáme ani děti potěšit každý rok novými 
hračkami v herně. 
 

Naplňování naší činnosti, poslání a fungování celého RC by nebylo 
možné bez finančních prostředků našich sponzorů. Naše poděkování směřuje 
obci Křelov - Břuchotín a drobným podnikatelům z Křelova. Podpory si velice 
vážíme. Uvědomujeme si, že bez nich by naše organizace neměla šanci se dále 
rozvíjet. Věříme, že naše spolupráce bude pokračovat i nadále. 
 

Poděkování patří také všem pracovníkům RC, kteří se podílejí na chodu 
centra. Děkujeme zejména všem maminkám, které pomáhají s realizací 
jednotlivých programů. Neboť jsou to ony, kdo vytvářejí příjemné prostředí a 
díky kterým se naši klienti do naší organizace stále vracejí a přivádějí s sebou 
nové rodiny. 
 

Přeji Kaštánku, aby mu byla i nadále zachována přízeň a věřím, že se 
bude dále a dále úspěšně rozvíjet. 
 

Marta Haderková, Dis. 
Předsedkyně sdružení 
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Začátky a střípky z historie  

 

Občanské sdružení Rodinné 
centrum Křelovský Kaštánek, o.s. 
(dále RC) vzniklo  
16. června 2010. Svou činnost 
vykonává od 3. září 2010, kdy byly 
slavnostně otevřeny prostory této 
neziskové organizace.  

 
 
 

 
 
První akcí sdružení bylo sportovní 
odpoledne s opékáním špekáčků 
konané  
25. září 2010 na farní zahradě.  
Zde nově vzniklá organizace 
představila veřejnosti svůj záměr 
založit rodinné centrum.  
 

 

 

O Vánocích 2010 jsme pomáhali obci 
s pořádáním akce „Rozsvícení 
vánočního stromu.“ Letos se konal již 3. 
ročník této společenské akce. 
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Rodinné centrum zpočátku fungovalo 3 dny v týdnu. Dopolední pohybové 
aktivity se střídaly s odpoledními tvůrčími, výtvarnými a hudebními kroužky. 

Ze začátku nebylo jednoduché najít vhodné prostory pro činnost rodinného 
centra. Nakonec jsme díky vstřícnosti a podpoře pana faráře Melichara Josefa 
Markuska O. Carm. zakotvili v prostorách místní fary. Zde působíme dodnes. 
 
 

 

 Dopolední dění s programem 
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Cíle a poslání organizace 

Rodinné centrum Křelovský Kaštánek vykonává svou činnost na podporu rodiny 
s dětmi a jako sociální prevenci těmito směry: 

 Místo pro vzájemné setkávání rodičů s dětmi, navazování nových 
kontaktů. 

 Podpora všestranného vývoje 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. 
 Modlitby maminek,  
 Pořádání jednorázových akcí, výletů. 
 Stříhání dětí i maminek. 
 Tvořivé večery pro maminky. 
 Umožnění maminkám propagovat v RC jejich aktivity- prodej, přednášky. 
 Spolupráce s ostatními Rodinnými centry pro jejich rozvoj (např. RC 
Provázek prodávající na našem jarmarku) 

 Pořádání tradičních akcí-  např. rozsvícení Vánočního stromečku, 
Mikulášská besídka, Vánoční a Velikonoční jarmarky, adventní tvořivé 
dílny, a další. 
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Struktura a fungování občanského sdružení 

Nejvyšším orgánem rodinného centra je valná hromada, která se pořádá dle 
potřeby 1-2x za rok. Statutárním orgánem je představenstvo složené ze sedmi 
členů. 

Složení představenstva RC Kaštánek: 

Marta Haderková, Dis. - předsedkyně sdružení 
Mgr. Veronika Labounková - místopředsedkyně a jednatelka RC 
Mgr. Elena Opletalová - místopředsedkyně  

Čestní členové: 

Jana Rakusová 
Mgr. Zita Kotková 
Renata Ratajská 
Mgr. Veronika Nedomlelová 
Jana Šumpíková  
Mgr. Eva Řepická 
Edita Dostálová 
 
Přijetí nových členů: 

Mudr. Jiří Labounek 
Ing. Miroslav Blažek 
MgA. Hana Blažková 
Filip Kotek 
Martin Haderka  
Mgr. David Řepický 
Ing. Tomáš Ratajský 
Mgr. Ing. Radim opletal 
Milan Rakus 
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Pravidelný týdenní program 
 
V roce 2012 jsme zachovali středeční a páteční dopolední programy, které 
navštěvují děti ve věku od osmi měsíců do 3,5 let. Pobyt v rodinném centru a 
především v dětském kolektivu je pro ně vhodnou přípravou pro nástup do 
mateřských škol. Svou přízeň nám stále zachovávají i děti předškolního věku, 
které navštěvují výtvarné a hudební kroužky v odpoledních hodinách. 
 

PONDĚLÍ   

2xměsíčně 20.00- 21.00 
Modlitby maminek 

Jana Šumpíková 

ÚTERÝ  
 

14.30 - 18.00 
Výtvarný kroužek 6-9 let 
Výtvarný kroužek 3-6 let 

Eva Řepická, 
Edita Dostálová 

STŘEDA 

9.00 - 11.30 
Herna pro děti 1-3 s rodiči 

Marta Haderková 
Veronika Nedomlelová, 

Renata Ratajská 

15.30 - 17.30  
Hudební škola Yamaha 

ČTVRTEK  
17.00-18:30 

Angličtina pro dospělé  

15.30 – 17.00 
Výtvarný kroužek 4-5 let 
Veronika Labounková, 

Zita Kotková, 
Jana Rakusová, 
Hanka Blažková 

PÁTEK  

9.00 - 11.30 
Hrátky s miminky   

Výtvarný kroužek pro děti 1-3 
s rodiči 

Veronika Labounková 

12.00-16.00 
Hra na flétnu 

Saša Rubešová 
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Akce v roce 2012 pořádané rodinným centrem: 
 
Únor    

� Maškarní karneval  
Březen  

� Velikonoční jarmark  
� Maňáskové divadlo ze Šternberka 

Červen  
� Pirátský dětský den - ve spolupráci s Jindrou Dvořákem, Monikou a Magdou    
� Cesta za pokladem 

Září  
� Dopravní odpoledne  

Listopad  
� Lampionový průvod Sv. Martina  

Prosinec  
� Mikuláš v Kaštánku  
� Rozsvícení vánočního stromu + vánoční jarmark - akce uspořádaná ve 

spolupráci s rádiem Haná  
� Vánoční besídka s nadílkou - v rámci středeční herny pro děti s rodiči  
� Krmení zvířátek - ve spolupráci s myslivci  

Lampionový průvod Sv. Martina 
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Hospodaření v roce 2012 
 
Výkaz o majetku k 31.12. 2012 

 

Popis  k 1.1. 2012 k 31.12. 2012 

1. Stávající majetek 0,- 0,- 

2. Pokladna 9.108,- 5.952,- 

3. Bankovní účet 1.863,- 4.565,- 

Celkem  10.971,- 10.517,- Kč 

 

Příjmy dary 2 500 Kč 
dotace 10 000 Kč 

reklama 0 Kč 
členské příspěvky 0 Kč 
zájmové kroužky 41 550 Kč 

příjmy z provozu RC 19 391 Kč 
nájem 2 000 Kč 

celkem  75 441 Kč 

Výdaje režijní materiál 12 452 Kč 
vybavení 11 649 Kč 

poplatek bance 558 Kč 
energie 3 600 Kč 

lektorování kroužků 31 930 Kč 
režijní náklady 14 506 Kč 

nájem 1 200 Kč 
celkem  75 895 Kč 

Zůstatek 
   ke dni 31.12.2011 činil: 10 971 Kč 

ke dni 31.12.2012 činí: 10 517 Kč 
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Poděkování 

Poděkování patří zejména všem, kteří obětavě pomáhali s chodem a realizací 
rodinného centra. Ať již při zajišťování pravidelného programu a aktivit, nebo 
zajištění tradičních i nepravidelných akcí. Především velký dík si zaslouží 
maminky, které se pravidelně scházejí v herně  RC a starají se o zajištění 
provozu a fungování Křelovského Kaštánku. A také jejich rodinám, které se se 
svým pozitivním přístupem podílejí na správném chodu občanského sdružení.  

Stejně jako v loňském roce poskytl obecní úřad  rodinnému centru 
dotaci 10. 000,- Kč. Částka je využita na výbavu, provozní náklady a chod 
centra. 

Poděkování patří anonymním dárcům, všem drobným podnikatelům i místním 
spolkům za jejich spolupráci. 

Děkujeme všem, kteří v roce 2012 podpořili naši činnost formou finančních či 
věcných darů a služeb. 

 

Co nás čeká v roce 2013 

V roce 2013 se bude Kaštánek snažit pokračovat v pravidelných aktivitách 
během celého roku tak, aby byly uspokojeny potřeby všech věkových kategorií. 

Dále bude pokračovat v pořádání tradičních i jednorázových akcí, jako jsou 
jarmarky, rozsvícení vánočního stromu, dětský den, tvůrčí dílny a další. 
Vyzkouší nové akce např. letní kino, pohádkový pochod Křelovem, adventní 
koncert  a jiné. Občanské sdružení i nadále plánuje rozšířit své služby o další 
vzdělávací i zájmové kroužky (křesťanské povídání pro malé děti, Kaštánkův 
klubík, či divadelní kroužek). 

Pro maminky chystáme nejen smysluplné využití času jejich dětí, ale i nové 
náměty jak pro besedy, tak i pro večerní tvořivé dílny. 

Doufáme, že se naši členové u nás budou i nadále cítit příjemně a že i v roce 
2013 získáme další nadšené členy a nové zájemce, kteří budou společně s námi 
rodinné centrum s chutí dál rozvíjet. 

Rodinné centrum Křelovský Kaštánek, o.s. 
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Kontaktní údaje neziskové organizace: 

Název organizace: Rodinné centrum Křelovský Kaštánek,o.s. 
Forma organizace: Občanské sdružení 
Číslo a datum registrace: VS (1-1) 8037010-R, dne 16. Června2010 - MPSV 
Sídlo: Lipové náměstí 17/4, Křelov - Břuchotín, 783 36. 

IČO: 22864768    
Bankovní spojení: Poštovní spořitelna  
Číslo účtu: 238294037/0300 

Prostory centra najdete v areálu místní farnosti v Křelově. Informace o našem 
centru najdete na www.krelovskykastanek.cz. 

Vaše dotazy vám budou zodpovězeny na: 

Marta Haderková, Dis. – předsedkyně sdružení 
Email: sromulenka@seznam.cz 
Mob.: 732508329 

Mgr.Veronika Labounková – jednatelka a místopředsedkyně RC 
Email: labounkova@email.cz 
Mob.: 776370467 

 

                                                

 

 

 

 

 

 

www.krelovskykastanek.cz 
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Fotografie  

                                                                                 

 

 

Maňáskové divadlo v RC 

 

 

 

 

 

 

 Velikonoční jarmark 
  v prostorách centra 

 

 

 

 

 

 

  

Cesta za pokladem na farní 
zahradě (RC) 
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Lampionový průvod obcí 
Křelov 

 

 

 

 

 

 

 

Pirátský dětský den na farní 
zahradě 

 

 

 

 

 

 

 

Maškarní karneval v Kaštánku 


