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Vážení a milí přátelé,  

dovolte mi, abych vás touto cestou provedla rokem 2015 a alespoň krátce zmínila nejdůležitější 

události a změny, které Křelovskému Kaštánku přinesl. 

Stejně tak jako v předchozím roce, i tento rok Kaštánek nabízel veřejnosti pravidelný týdenní program 

a kroužky, které jsou mezi rodinami s dětmi stále oblíbenější. Za zmínku určitě stojí Klubíčko, 

středeční dopolední herna, výtvarný kroužek „Je nám dobře na světě“, Flétnička se Sašou, Hrátky s 

nemluvňátky nebo Angličtina pro předškoláky.  

Nově byla zavedená Angličtina s rodilou mluvčí a herna v odpoledních hodinách, určená především 

pro děti, které už chodí do školky a nemají možnost si v Kaštánku pohrát a využít hraček a 

didaktických pomůcek, které jim Kaštánek nabízí. 

Kromě pravidelného programu pořádal Kaštánek mnoho akcí, ať sám, nebo s přispěním dalších 

spolků v Křelově. Akcí bylo v tomto roce opět plno, ráda bych zmínila alespoň Den dětí, který jsme 

uspořádali v červnu u křelovského rybníka. S pomocí T.J. Sokol, Sboru dobrovolných hasičů, Klubu 

seniorů, Mysliveckého sdružení, rybářů a včelařů se povedlo připravit pro děti atraktivní program, 

který kromě soutěží, her a zábavy přinesl mnoho zajímavých a užitečných informací. Další povedenou 

akcí, která se stává tradicí, bylo už 6. Rozsvěcení vánočního stromu a s ní spojený vánoční jarmark. 

Akce je stále populárnější, pozitivní ohlasy návštěvníků a spokojení prodejci jsou pro nás velkou 

motivací do pořádání další, takto velké a na organizaci velmi náročné akce.  

Veškeré aktivity Křelovského Kaštánku, ať už se jedná o týdenní program nebo mimořádné akce, se 

mohly uskutečnit jen s přispěním a pomoci členů našeho spolku. Mnoho z nás v uplynulém roce 

nastoupilo do zaměstnání, plánování a realizace aktivit probíhá v našem volném čase, často s velkou 

neopomenutelnou pomocí manželů, babiček aj.  

Ráda bych jménem Křelovského Kaštánku poděkovala všem našim členům a přátelům za nadšení  

a elán, s jakým se na chodu Kaštánku podílí a popřála mnoho sil a dalších skvělých nápadů. 

 

Za tým Křelovského Kaštánku    

    

 Veronika Nedomlelová 

 

  



1. 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. 

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.  

Rok 2015 se nesl v klidnějším duchu, co se zvelebování prostor herny týče. Na podzim bylo zahájeno 

řízení o přeměně občanského sdružení v zapsaný spolek. Veškerá administrativa s tím spojená byla 

velmi náročná na čas i energii, nicméně vše dospělo ke zdárnému konci a Rodinné centrum Křelovský 

Kaštánek je od 1.1. 2016 zapsaným spolkem.  

 



 

 

2. 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. 

 
 
 
 

3. Činnost v roce 2015 
 

V roce 2015 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.  
Bohatý program pro děti 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. Zuzana Rožánková Ph.D., Mgr. Veronika Labounková, Magdalena Dittmemrová, Renata 
Ratajská, Yvona Eliášová 
 
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 
 
Výtvarný kroužek – je určen dětem ve věku od 3 do 6 let. Kroužek probíhal v herně Kaštánku každý 
čtvrtek, a to ve dvou 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.  
 Ing. Irena Vodičková, Mgr. Veronika Labounková,Magdalena Dittmerová, Mgr. Markéta Dvořáková 
 
Angličtina pro předškolní děti - Mgr. Jitka Berková, Michaela Greplová 

Modlitby maminek - modlitební setkání maminek a babiček  
Herna pro miminka - Veronika Nedomlelová, Irena Vodičková a Markéta Dvořáková, Marta 
Haderková 
Angličtina s rodilou mluvčí - Susan Je Minářová 



 

Pravidelný týdenní program od ledna 2015 
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 
 

Pravidelný týdenní program od září 2015 
Pondělí 
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  
15:00 – 16:00 Angličtina pro předškolní děti 
 
Středa 
9:00 – 11:30 Herna pro rodiče a děti s programem 
14:30 – 15:30 Herna pro miminka, cvičení a masáže  
15:30 – 17:30 Odpolední volná herna (listopad 2015 – únor 2016) 
17:00 – 18:00 Angličtina pro dospělé s rodilou mluvčí 
 
Čtvrtek 
15:00 – 17:15 Výtvarný kroužek pro děti od 3 do 6 let (2 skupiny) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Jednorázové akce pořádané RC v roce 2015 
 
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 skanzenu v Příkazích 

Den dětí (ve spolupráci s TJ Sokol Křelov  
a ostatními spolky v obci) 

Letní kino 

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) 

 

4. Finanční zpráva za rok 2015 
 

Hospodaření v roce 2015 

Náklady Částka v Kč Výnosy Částka v Kč 

Spotřeba materiálu 39 048 Tržby za vlastní výrobky 1 800 

Prodané zboží 435 Tržby za služby 47 486 

Náklady na prezentaci 810 Tržby za prodané zboží 3 165 

Ostatní služby (lektorné) 16 920 Přijaté příspěvky, dary 2 800 

Nájem a energie  
    mimo  topení 

5 600 Provozní dotace 15 000 

Ostatní provozní náklady  
     vč. topení 

9 355     

Ostatní nedaňové náklady 1 466     

Celkem 73 634   70 251 

Celkem příjmy - výnosy -3 383 

  
  

  



5. Poděkování 
 

Děkujeme všem lidem a sponzorům, kteří pomáhali a stále pomáhají a přispívají k chodu 
rodinného centra. Bez jejich pomoci bychom se neobešli.  
Za finanční pomoc, ochotu a podporu při provozu centra děkujeme Obecnímu úřadu Křelov-
Břuchotín. 
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, knih a vybavení. 

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

spolupráci. 

V následujícím roce bychom svoji 

pozornost chtěli zaměřit na zvelebení 

vnitřních prostor rodinného centra, zejména 

na výměnu podlahové krytiny ve výtvarné 

místnosti a nové uspořádání nábytku v 

herně. Rádi bychom započali a dokončili i 

venkovní úpravy, jako je nové pískoviště, 

posezení pro děti, polní kuchyňka a další 

herní prvky, pořízení nové trampolíny. 

Plánujeme rovněž udržet chod RC alespoň 4 

dny v týdnu a podílet se na pořádání 

společenských akcí pro naše spoluobčany. 

Byli bychom rádi, kdyby naše práce 

oslovovala stále více rodičů s malými dětmi. 

 

6. Kontaktní údaje 
 

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

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

IČO: 22864768    

Bankovní spojení:  Fio banka 2100849262/2010  

 

Prostory centra se nacházejí v areálu křelovské fary.  

www.krelovskykastanek.cz. 

 

 

http://www.krelovskykastanek.cz/


 


