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1. Slovo na úvod 

    
„I ty nejobyčejnější věci zkrásní, když je můžeme prožívat „I ty nejobyčejnější věci zkrásní, když je můžeme prožívat „I ty nejobyčejnější věci zkrásní, když je můžeme prožívat „I ty nejobyčejnější věci zkrásní, když je můžeme prožívat 

ssss    někým…“ (Vojtěch Kodet)někým…“ (Vojtěch Kodet)někým…“ (Vojtěch Kodet)někým…“ (Vojtěch Kodet)

    

    
 

Vážení a milí přátelé,  

 

          dostává se vám do rukou 4. výroční zpráva občanského sdružení RC Křelovský

zpráva má být rekapitulací či ohlédnutím za uplynulým rokem. V

udržet pravidelný týdenní program, rozšířili jsme seznam pořádaných akcí pro děti, rodiče a naše 

spoluobčany. Cestu do rodinného centra si 

centra a vedení zájmových kroužků se zapojily nové maminky. 

 

 Ráda bych v úvodu tohoto ohlédnutí zaměřila pozornost na motto našeho sdružení. Když 

jsme před lety s přítelkyněmi (a zároveň se zakl

hlavní a nosné myšlence, která by vystihovala podstatu našeho snažení a naší práce pro všechny 

spoluobčany, netušily jsme, jak moc se v

jsem se stala svědkem rozkvětu velkých přátelství mezi rodiči navzájem, mezi dětmi a také došlo 

„k prolomení ledů“ ve spolupráci

důležitá.  

 Kéž i v následujících letech můžeme být hrdí na naši práci pro

pro naše děti. Kéž je rodinné centrum v

chvíle, kéž je neustále otevřeno všem lidem bez rozdílu…
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někým…“ (Vojtěch Kodet)někým…“ (Vojtěch Kodet)někým…“ (Vojtěch Kodet)někým…“ (Vojtěch Kodet)    

dostává se vám do rukou 4. výroční zpráva občanského sdružení RC Křelovský

zpráva má být rekapitulací či ohlédnutím za uplynulým rokem. V Kaštánku se i v

udržet pravidelný týdenní program, rozšířili jsme seznam pořádaných akcí pro děti, rodiče a naše 

spoluobčany. Cestu do rodinného centra si našli i rodiče a děti z okolních vesnic. Do chodu rodinného 

centra a vedení zájmových kroužků se zapojily nové maminky.  

úvodu tohoto ohlédnutí zaměřila pozornost na motto našeho sdružení. Když 

přítelkyněmi (a zároveň se zakládajícími členkami rodinného centra) přemítaly o 

hlavní a nosné myšlence, která by vystihovala podstatu našeho snažení a naší práce pro všechny 

spoluobčany, netušily jsme, jak moc se v naší činnosti budou slova tohoto motta naplňovat. Sama 

ědkem rozkvětu velkých přátelství mezi rodiči navzájem, mezi dětmi a také došlo 

ve spolupráci s místními organizacemi. Právě tato spolupráce je zvláště na vesnici 

následujících letech můžeme být hrdí na naši práci pro vás, naši přátelé, a především 

pro naše děti. Kéž je rodinné centrum v Křelově i nadále místem pro společně a radostně strávené 

chvíle, kéž je neustále otevřeno všem lidem bez rozdílu… 

Mgr. Veronika Labounková, místopředsedkyně sdružení

„I ty nejobyčejnější věci zkrásní, když je můžeme prožívat „I ty nejobyčejnější věci zkrásní, když je můžeme prožívat „I ty nejobyčejnější věci zkrásní, když je můžeme prožívat „I ty nejobyčejnější věci zkrásní, když je můžeme prožívat 

dostává se vám do rukou 4. výroční zpráva občanského sdružení RC Křelovský Kaštánek. Výroční 

Kaštánku se i v roce 2013 podařilo 

udržet pravidelný týdenní program, rozšířili jsme seznam pořádaných akcí pro děti, rodiče a naše 

okolních vesnic. Do chodu rodinného 

úvodu tohoto ohlédnutí zaměřila pozornost na motto našeho sdružení. Když 

ádajícími členkami rodinného centra) přemítaly o 

hlavní a nosné myšlence, která by vystihovala podstatu našeho snažení a naší práce pro všechny 

naší činnosti budou slova tohoto motta naplňovat. Sama 

ědkem rozkvětu velkých přátelství mezi rodiči navzájem, mezi dětmi a také došlo 

místními organizacemi. Právě tato spolupráce je zvláště na vesnici 

vás, naši přátelé, a především 

Křelově i nadále místem pro společně a radostně strávené 

Mgr. Veronika Labounková, místopředsedkyně sdružení 



2. Historie a současnost 

První myšlenka založit rodinné centrum v Křelově vznikla na jaře roku 2010. Od myšlenky nebylo 

daleko k činům, a tak v červnu téhož roku vzniklo občanské sdružení, jehož hlavní náplní bylo založit a 

provozovat rodinné centrum. Zpočátku fungovalo RC tři dny v týdnu. Dopolední pohybové aktivity se 

střídaly s odpoledními tvůrčími, výtvarnými a hudebními kroužky. V roce 2013 jsme týdenní program  

rozšířili až na pět dnů v týdnu. 

Křelovský Kaštánek zakotvil v pronajatých prostorách místní fary. Základem RC je útulná herna, 

menší místnost, kuchyně, sociální zařízení a v neposlední řadě také báječná farní zahrada. V roce 

2011 prošla farní budova rekonstrukcí. V nebytových prostorech (tedy i v Kaštánku) byla vyměněna 

okna a vstupní dveře, dále byla instalována do obou heren nová výkonná kamna. Byla 

zmodernizována farní kuchyně a vymalována vstupní chodba.  

V létě 2013 byla kompletně změněna podoba našich webových stránek, na kterých uveřejňujeme 

aktuality, fotografie, pozvánky na akce, program a činnost centra aj.  

Naše rodinné centrum získalo ocenění Společnost přátelská rodině a jsme držiteli certifikátu Baby 

Friendly. 

Rok 2013 nám také přinesl několik dárečků:  

• Dotaci od města Olomouce 

• Nové logo Křelovského Kaštánku 

• Dva malé chlapečky, Bruna a Daniela, kteří se narodili našim dvěma maminkám. 

 

3. Cíle 

Posláním RC Křelovský Kaštánek je podporovat rodiny a působit preventivně proti vzniku sociálně 
patologických jevů v rodinách. Rodičům na mateřské a rodičovské dovolené pomáháme překonat 
sociální izolaci. Zároveň poskytujeme všem občanům prostor pro vzájemnou pomoc a předávání 
zkušeností, společenství, solidaritu a otevřenost všem generacím. Námi nabízené programy mají za cíl 
podporovat hodnotu rodiny, rozvíjení občanské společnosti a sounáležitosti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. Činnost v roce 2013 
 

V roce 2013 nabízelo RC následující program: 
 

Herna pro děti a rodiče s programem – Každou středu dopoledne je pro děti a jejich rodiče 
připravený program ve formě hravého cvičení, zpívání, hraní na hudební nástroje a drobného tvoření. 
Chod středeční herny měly na starosti: Mgr. Veronika Nedomlelová, Renata Ratajská, Marta 
Haderková, DiS., Mgr. Veronika Labounková, Mgr. Markéta Dvořáková. 
 
Klubíčko – je určené dětem od 2,5 – 4 let.  
Pro děti je připravený bohatý program plný cvičení, zpívání, říkanek, výtvarných a tvořivých aktivit. 
Cílem Klubíčka je hravou formou podporovat zdravý psychomotorický vývoj dítěte, rozvíjet jeho 
samostatnost, jemnou i hrubou motoriku a slovní zásobu. 
Mgr. Veronika Nedomlelová, Ing. Irena Vodičková, Mgr. Eva Řepická 
 
Flétnička – je hudební kroužek pro děti od 5 let (příp. od 4 let). Hlavním smyslem kroužku je probudit 
v dětech zájem o hudbu. Děti se formou hry seznámí se správným dýcháním a naučí se základy hry na 
zobcovou flétnu, které pak dále mohou rozvíjet. Výuka probíhá individuálně, v lekcích, které trvají 30 
minut. Postupujeme podle schopností a zralosti jednotlivých dětí tak, aby probranou látku skutečně 
ovládaly a mohly tak mít radost z písní, které se naučily.  
Alexandra Rubešová 
 
Výtvarné kroužky – jsou určeny dětem ve věku od 3 do 8 let. Kroužky probíhaly v herně Kaštánku 
každé úterý a čtvrtek, a to ve třech skupinách podle věku. Děti se hravou formou učí pracovat 
s nejrůznějšími materiály a seznamují se s jednoduchými výtvarnými technikami. Zároveň je kladen 
důraz na rozvoj dětské tvořivosti, fantazie a představivosti. Kapacita každého kroužku je 10 dětí.  
Mgr. Eva Řepická, Ing. Irena Vodičková, Mgr. Veronika Labounková, Jana Rakusová, MgA. Hana 
Blažková, Marta Haderková, DiS., Mgr. Zita Kotková, Edita Dostálová 
 
Biblické povídání pro malé děti – jednou za měsíc se scházíme s menšími dětmi, abychom jim hravou 
formou přiblížili vybrané příběhy z Bible. V roce 2013 jsme se zaměřili na postavu Mojžíše. Setkání je 
vyplněno povídáním, hraním a zpěvem. Je vítán každý bez ohledu na vyznání. 
Mgr. Anna Skočovská 
 
Angličtina pro předškolní děti – Mgr. Jitka Berková 
Angličtina pro dospělé –Svatava Spurná 
Modlitby maminek – modlitební setkání maminek a babiček probíhalo v roce 2013 2x měsíčně. 
Tvořivé večery – probíhaly obvykle jednou za měsíc.  
Herna pro miminka- Mgr. Veronika Labounková 
Výtvarný kroužek pro děti a rodiče- Mgr. Veronika Labounková 
Hudební škola YAMAHA CLASS- První krůčky k hudbě a Robátka, Jana Vysoudilová 
 

Jednorázové akce pořádané RC v roce 2013: 
 
Expedice Sluňákov 
Masopustní karneval 
Maňáskové divadlo v Kaštánku 
Vítání jara a velikonoční jarmark 
Dopravní odpoledne (ve spolupráci s Policií ČR, HZS města Olomouce) 
Výlet na hrad Bouzov 



Den dětí (ve spolupráci s TJ Sokol Křelov) 
Letní kino 
Oslava 3. narozenin Kaštánku 
Návštěva u koníků Velký Týnec 
Lampiónový průvod sv. Martina (ve spolupráci s TJ Sokol Křelov) 
Rozsvěcování vánočního stromu a vánoční jarmark 
Adventní koncert (ve spolupráci s Klubem seniorů) 
Krmení zvířátek (ve spolupráci s Mysliveckým sdružením) 

 

 
5. Finanční zpráva 

Finanční prostředky k 1.1.2013   

Plánovaný 
zisk financí       

v 2013 
Počáteční stav 

v Kč 
Aktuální stav 

účtu v Kč 

Dotace od obce Křelov   10 000 10 000   

Dotace od města Olomouce   20 000 20 000   

Hotovost z roku 2012   10 517 10 517   

Sponzorské dary          

          

Dobrovolné stupné akce         

  Dětský den     1 250 

  Letní Kino I a II     850 

          

Jiné příjmy  Yamaha 2 000 1 200   

  Miniškolka(nájemné) 1 800     

  Herny 7 000 4 900 2 100 

  Výtvarka 7 000 4 900 2 100 

Aktuální stav účtu k 30.8.       14 674 

Příjmy z pokladny k 30.9. 
včetně vstupného-
pravidelné programy     599 

Celkem příjmy za 2013   58 317 41 717 19 473 

Celkem účet + hotovost v pokladně 
  

15 273 

 
  

   Výdaje 2013   Plán výdajů Skutečnost Zbývá vydat 

          

Nájemné+energie   4 800 4 800 0 

Topení-dřevo   13 300 13 300 0 

          

Provozní potřeby   7 600 5 549 2 051 

     Zařízení 

 
  

 
  



Bazének - výroba nového   3 550 3 550 0 

Balónky do bazénku   1 350 1 350 0 

Nový nábytek do herny   2 300 2 300 0 

Megafon výdaj zatím odložen     0 

Trička s logem Kaštánku   5 200 5 200 0 

  
 

  
 

  

Akce  

 

  
 

  

          

Karneval   1 663 1 663 0 

Velikonoční Jarmark   0   0 

Dopravní odpoledne   1 842 1 842 0 

Dětský den   1 500 1 500 0 

Letní Kino   2 589 2 589 0 

Kaštáštánkovy narozeniny   2 500 2 112 0 

Logo   500 257 243 

Pochod sv. Martina   500   500 

Pletení adventních věnců   0   0 

Rozsvěcování stromu   2 500   2 500 

Vánoční jarmark   0   0 

Mikuláš v Kaštánku   500   500 

Advetní koncert   2 000   2 000 

Krmení zvířátek   0   0 

Vánoční herna  

dle stavu poklady a 
potřeb centra,cca 
2.000Kč       

Výroba letáčků na vítání občánků     850   

Výroba PF         

Miniškolka 

dle aktuálních možností 
do 1.000 Kč, další 
dovybavení v roce 2014       

Účetní služby 
nutné ještě potvrdit 
odhad 1.500-2.000,- Kč 2 000   2 000 

Celkové výdaje   56 194 46 862 9 794 

     



6. Poděkování 
 

Děkujeme všem lidem a sponzorům, kteří pomáhali a stále pomáhají a přispívají k chodu 
rodinného centra. Bez jejich pomoci bychom se neobešli.  

Velké díky patří naším dovedným manželům, dětem, rodičům, sourozencům a přátelům, kteří nám 
pomáhali již od samého začátku a podporovali nás v našem úsilí. 

Děkujeme i všem maminkám, které navštěvují RC a zapojují se do jeho chodu, děkujeme také za 

darování hraček.  

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

 
 

Děkujeme za finanční a věcné dary, které jsme v uplynulém roce obdrželi: 
- Obci Křelov – Břuchotín za poskytnutí příspěvku na chod RC a také za finanční podporu námi 

pořádaných akcí, 
- Městu Olomouc za poskytnutí dotace, 
- Panu Ivu Benešovi za vytvoření nového loga Kaštánku, 
- Manželům Kudělovým za darování nábytku do herny, 
- Firmě Dřevočal Přerov za darování molitanových kostek, 
- Klubu seniorů, 
- Panu Petru Schinekovi a Radimu Opletalovi za finanční dar, 
- Paní Haně Kuželové za pečení perníčků pro naše akce. 

 
 
 

7. 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. 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 fary 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 


