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1. Slovo na úvod 

Vážení a milí přátelé Křelovského Kaštánku, 

dovolte mi seznámit Vás s děním v rodinném centru v uplynulém roce 2014. Navazovali jsme na 
úspěšný rok 2013, kdy se centrum rozrostlo o nové členy a příznivce, což nám také umožnilo rozšířit 
naše aktivity. Také díky tomu jsme se v roce 2014 pustili do zatím asi nejrozsáhlejších aktivit v krátké 
historii Křelovského Kaštánku. 

Zřejmě většina občanů z Křelova, Břuchotína a mnoha dalších okolních obcí, včetně některých občanů 
Olomouce, již ví, co je rodinné centrum Křelovský Kaštánek a co se v něm asi odehrává. Již pátý rok se 
členové sdružení snaží obohatit život místních dětí a rodin, pomoci jim při začleňování se do 
sociálních zařízení, rozvíjet se v tvořivých, sportovních a hudebních aktivitách. Umožňuje jim užít si a 
sdílet zážitky a zábavu při společných akcích a celkově tak navazovat na aktivity ostatních místních 
spolků a obohacovat život v obci a naše vzájemné soužití. 

Rodinné centrum nabízí pravidelné aktivity během týdne a mimo ty pak organizuje další akce. Během 
týdne probíhají aktivity od dětského klubíku pro předškolní děti, přes hernu pro miminka a hernu pro 
děti do 3 let, hudební hernu, tvořivě-dramatickou dílnu (předškolní děti a děti mladšího školního 
věku), až po tvořivé dílny pro maminky, cvičení pro dospělé. Pravidelně informujeme o dění na našich 
webových stránkách. Všichni, kdo pracujeme v Křelovském Kaštánku, pracujeme v rámci vlastního 
volného času. Není úplně jednoduché zajistit provoz pravidelného programu a vedle toho pak najít 
čas a energii pro pořádání jednorázových akcí. To jsme si při množství pořádaných akcí v roce 2014 
všichni vyzkoušeli na vlastní kůži. Myslím, že jsme díky nasazení zkusili, co je v našich silách, co už ne 
a kde můžeme spojit síly s ostatními spolky. Přes všechny personální změny, které postupně 
přicházejí, se nám stále daří společnými silami aktivity zajišťovat a rozvíjet. To se daří jak díky skalním, 
zkušeným členům, tak díky přicházejícím členům, kteří přinášejí nové inspirace a nadšení. 

Rádi bychom proto poděkovali všem členům sdružení, jejich rodinám a také spřáteleným místním 
spolkům, díky kterým se nám daří zajistit jak pestrost, tak kvalitu aktivit a zároveň přináší radost všem 
z nás, kteří se na dění rodinného centra podílíme. 

V loňském roce jsme se po první části školního roku a všech pořádaných aktivitách pustili také do 
renovace rodinného centra. Ta byla díky svému vytíženému provozu během školního roku nezbytná. 
O prázdninách jsme tedy zahájili renovaci, malování, pokládku nového koberce v herně, úpravu 
pískoviště a samozřejmě úklidu. Za odměnu se dětem, rodičům i nám “Kaštánkovským“ v září 
předvedl Kaštánek v novém, čistém a voňavém plášti. 

Závěrem, bychom rádi poděkovali především všem dětem a rodičům, kteří přicházejí do Křelovského 
Kaštánku a jsou jeho příznivci. Přejeme jim všem i všem členům pevné zdraví, radost v srdcích a 
těšíme se na další společné zážitky. 

Za Rodinné centrum Křelovský Kaštánek 

                                                                                                      Renata Ratajská 

V Křelově, dne 27. února 2015 

 

 



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. 

Na jaře  roku 2014 byla valnou hromadou sdružení zvolena nová předsedkyně. Stala se jí paní Renata 

Ratajská. Funkce místopředsedkyně sdružení byla svěřena paní Mgr. Veronice Labounkové a funkci 

tajemníka vykonává paní Marta Haderková, Dis. Také bylo zahájeno jednání o přeměně občanského 

sdružení na zapsaný spolek. 

V roce 2014 prošla herna opětovnými úpravami. Z našetřených prostředků se financovala výmalba 

vnitřních prostor Kaštánku a nákup nového koberce do velké herny.  

 

 

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 2014 
 

V roce 2014 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, Magdalena Dittmerová. 
 
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, Mgr. Zuzana Rožánková Ph.D., 
Mgr. Veronika Labounková 
 
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. 
 
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 
Modlitby maminek – modlitební setkání maminek a babiček probíhalo v roce 2013 2x měsíčně. 
Tvořivé večery – probíhaly obvykle jednou za měsíc.  
Herna pro miminka- Marta Haderková, Dis., Renata Ratajská 
Cvičení s kočárky – Marta Haderková, DiS. 
Cvičení s fyzioterapeutem – Mgr. Eva Greplová 
Muzikoterapie – Mgr. Lenka Kružíková 

 
 
 
 



Pravidelný týdenní program od ledna 2014 
Pondělí 
8:30 – 11:30 Klubíčko – miniklubík pro děti od 2,5 do 5 let (1. Skupina) 
12:00 – 18:00 Flétnička se Sašou – pro děti od 5 let 
20:00 – 21:30 Modlitby maminek 
 
Úterý 
8:30 – 11:30 Klubíčko – miniklubík pro děti od 2,5 do 5 let (2. Skupina) 
14:30 – 18:00 Výtvarný kroužek pro děti (děti školního a předškolního věku) 
15:00 – 16:30 Cvičení s kočárky 
 
Středa 
9:00 – 11:30 Herna pro rodiče a děti s programem 
15:00 – 15:30 Angličtina pro předškolní děti 
 
Čtvrtek 
15:30 – 17:00 Výtvarný kroužek pro děti od 3 do 6 let 
17:00 – 18:00 Biblické povídání (1x měsíčně) 
 
Pátek 
9:00 – 11:00 Herna pro miminka a děti do 1,5 roku 
 
Pravidelný týdenní program od září 2014 
Pondělí 
8:30 – 11:30 Klubíčko – miniklubík pro děti od 2,5 do 5 let  
12:00 – 18:00 Flétnička se Sašou – pro děti od 5 let 
20:00 – 21:30 Modlitby maminek 
 
Středa 
9:00 – 11:30 Herna pro rodiče a děti s programem 
15:00 – 15:30 Angličtina pro předškolní děti 
18:00 – 19:00 Angličtina pro dospělé 
 
Čtvrtek 
15:00 – 17:15 Výtvarný kroužek pro děti od 3 do 6 let (2 skupiny) 
17:15 – 18:15 Cvičení s fyzioterapeutem 
 
Pátek 
9:00 – 11:00 Muzikoterapie 1x za 14 dní pro děti od 0 do 3 let 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Jednorázové akce pořádané RC v roce 2014 
 
 

 
Expedice Sluňákov 

Masopustní karneval 

Maňáskové divadlo v Kaštánku 

Vítání jara a velikonoční jarmark 

Dopravní odpoledne (ve spolupráci s Policií ČR, HZS města Olomouce) 

Výlet do ZOO na Sv. Kopečku u Olomouce 

Den dětí (ve spolupráci s TJ Sokol Křelov) 

Letní kino 

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 
 
 

   

 

 
 

 

     Rodinné centrum Křelovský Kaštánek o.s.  
   

     Příjmy a výdaje 2014 
    Aktualizace: 31.12.2014 
    

     

Finanční prostředky k 1.1.2013   

Plánovaný zisk 
financí       v 

2013 
Aktuální zisk      

v Kč 
Plán do konce 

roku 2014 

Dotace od obce Křelov   12 500 12 500   

Dotace od města Olomouce   0 0   

Hotovost z roku 2012   10 300 5 357   

Sponzorské dary    1 000 1 000   

          

Dobrovolné stupné akce         

  Velikonoční jarmark   965   

  Dětský den   530   

  Letní Kino I a II       

  Vánoční jarmark   3 223   

          

Ostatní příjmy  Angličtina   540   

  Miniškolka(nájemné) 2 950 6 821 -3 871 

  Herny 6 600 10 788 -4 188 

  Výtvarka 6 500 5 700 800 

      47 424   

Aktuální stav účtu k 31.12.         

Příjmy z pokladny k 31.12. 
včetně vstupného-
pravidelné programy   5 397   

Celkem příjmy za 2014   39 850 5 397 -7 259 

Celkem účet + hotovost v pokladně 
  

0 

 
  

   Výdaje 2014   Plán výdajů Skutečnost Zbývá vydat 

          

Nájemné+energie   4 800 4 800 0 

Topení-brikety   5 000 0 5 000 

          

Provozní potřeby         



    Zařízení         

Vysavač-nákup nového (hotově)   2 709 2 709 0 

Zařízení zahrady-klouzačka,houpačka   0   0 

                                   Hračky na písek   500 420 80 

                                   Domeček Dle aktuálních možností     0 

Megafon       0 

Nákup koberce do herny   7 000 5 299 1 701 

Nová výmalba prostor 
Dle aktuálních možností-
odhad 6000 7 000 8 000 -1 000 

Opravy při výmalbě-materiál     911   

          

Polep dveří v herně     1 333   

Nábytek + dekorace     1 435   

Hračky a další vybavení Kaštánku 
(obnova)     8 526   

Drobné zařízení vč. písku do pískoviště     1 161   

    
 

  

Akce          

          

Karneval   400 574 -174 

Tvořivé dílny   2 000   2 000 

Den otevřených dveří   250   250 

Velikonoční Jarmark   0 0 0 

Dopravní odpoledne   1 600 414 1 186 

Dětský den   1 600 3 480 -1 880 

Letní Kino   1 500   1 500 

Kaštáštánkovy narozeniny akce se nekonala 2 000   2 000 

Pochod sv. Martina   500 210 290 

Pletení adventních věnců   0   0 

Rozsvěcování stromu   2 000 2 000 0 

Vánoční jarmark viz příjmy 0   0 

Mikuláš v Kaštánku 
náklady na nadílku 
vybrány od rodičů 500   500 

Advetní koncert   2 000 440 1 560 

Krmení zvířátek   0   0 



Vánoční herna  

dle stavu poklady a 
potřeb centra,cca 
2.000Kč       

          

Výroba letáčků na vítání občánků   500   500 

Výroba PF       0 

Účetní služby   1 000   1 000 

          

Celkové výdaje   42 859 41 712 14 513 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 



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. 

 
 

 
 

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: 

Renata Ratajská – předsedkyně sdružení 
Email: renata.ratajská@volny.cz 
Mob.:728 870 464 
 
 

Mgr.Veronika Labounková – jednatelka a místopředsedkyně RC 

Email: labounkova@email.cz 

Mob.: 776370467 

 

Marta Haderková, Dis. - tajemnice sdružení 
Email: sromulenka@seznam.cz 
Mob.: 732508329 

 

  
 


