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Vážení a milí! 
 
Jak ten čas letí … právě se Vám dostává do rukou již sedmá výroční zpráva Křelovského 
Kaštánku. Říká se, že sedmička je šťastné číslo a myslím si, že to platí i pro nás.  
 
V roce 2016 stejně tak jako v roce předchozím nabízel Křelovský Kaštánek pravidelný týdenní 
program. Cestu do herny si našli i noví rodiče s malými dětmi a odrůstající děti se rády vracejí 
na naše odpolední kroužky.  Přicházejí k nám rodiče nejen z Křelova, ale i z Olomouce a 
okolních obcí.   
A protože jsme rodinným centrem a rádi bychom nabízeli prostor nejen pro děti, ale i pro 
setkávání celých rodin a všech generací, realizovali jsme i řadu dalších akcí.  Mezi nejvíce 
navštěvované patří již tradičně Dětský den a Rozsvěcení vánočního stromu, které proběhly 
díky spolupráci s obcí a dalšími Křelovskými spolky. 
 
Příběh Kaštánku není jen sedmiletou cestou s různými zákrutami a rozcestími. Je hlavně  
i příběhem mnoha lidí, kteří se na něm podílejí, potkávají se a požívají s ním společná 
dobrodružství.  
Díky Vám všem za práci, která má smysl a kterou děláte s láskou!  
A děkujeme i všem příznivcům Kaštánku, protože bez Vás by naše práce nedošla naplnění! 
Zveme Vás k nám, ke společným setkáním… 
 
Za Křelovský Kaštánek 
 
 

Markéta Dvořáková 
 
 
„Nic velkého nebylo vytvořeno bez velkého nadšení.“ Ralf Emerson 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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.  
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.  
Zpočátku fungovalo RC tři dny v týdnu. Dopolední pohybové aktivity se střídaly s odpoledními 
tvůrčími, výtvarnými a hudebními kroužky. Postupně kromě pravidelného programu členové spolku 
pořádali také jednorázové akce s aktivitami pro rodiny s dětmi. K těmto akcím se dále připojovali také 
ostatní; spolky obce a ve vzájemné spolupráci vytváříme akce pro všechny generace obyvatel našich i 
okolních obcí. 
V roce 2013 jsme týdenní program rozšířili až na pět dnů v týdnu a nabídli aktivity v dopoledních i 
odpoledních časech rodičům s dětmi ve věku 0 – 7 let. 
V roce 2014 získalo naše rodinné centrum ocenění Společnost přátelská rodině a jsme držiteli 
certifikátu Baby Friendly. 
Od roku 2014 funguje Kaštánek s novou tváří – nové logo a webové stránky a od roku 2016 pak také 
s novou právní formou Rodinné centrum Křelovský Kaštánek, z.s. 
Každý rok se snažíme ze skromných prostředků obnovovat zařízení a prostor RC. V roce 2016 se nám 
podařilo díky přispění členů spolku a kovářské dílny v Břuchotíně pořídit novou trampolínu na 
zahradu a vybudovat nové základy pískoviště. 
 

 

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 2016 
 

V roce 2016 nabízelo RC následující program: 
 

Adaptační klubík Klubíčko je určené dětem od 2,5 – 4 let 
Realizovalo se celkem 20 setkání pravidelně každé úterý od 8,30 do 12,00 hodin v měsících leden až 

červen. 

Jednalo se o pravidelný adaptační program pro děti ve věku od 2 do 5 let, který nabízel dětem 

aktivně strávené dopoledne plné her, povídání, cvičení, zpívání a výtvarného tvoření v herně  

i na zahradě. Děti se učily začlenit do dětského kolektivu, byl kladen důraz na rozvoj osobnosti, 

samostatnosti, komunikační a pohybové schopnosti. Do Klubíčka docházelo 10 dětí, ze kterých jsou 

dnes báječní kamarádi. 

O Klubíčko a jeho chod se staraly od ledna do června Magdalena Dittmerová, Renata Ratajská, Yvona 

Eliášová. 

 

  



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 Labounková, Mgr. Veronika Nedomlelová, 
Renata Ratajská , Mgr. Markéta Dvořáková. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cvičení a masáže miminek 
Každou středu odpoledne v příjemně provoněné a vyhřáté atmosféře cvičí za vedení lektorky 
maminky s miminky na podložce či na gymnastických míčích s doprovodem říkanek a podporují tak 
rozvoj schopností a aktivit, které k danému věku patří. Následně za doprovodu relaxační hudby a 
aromaterapie děti jemnými dotyky maminky masírůjí. Děťátko po této voňavé masáži lépe usíná, je 
klidnější a netrpí bolestmi bříška. 
Cvičení a masáže miminek probíhají pro vedením Marty Haderkové, dis. 
 

Výtvarný kroužek – „Je nám dobře na světě“  
Výtvarný kroužek v Kaštánku je určen pro všechny děti, které rády tvoří a pracují  

s nejrůznějším výtvarným materiálem. Našim cílem je rozvíjet dětskou tvořivost, fantazii  

a představivost. Děti byly rozděleny do dvou skupin podle věku. Mladší děti (3 -4 leté) začínaly v 

15:00 hod. Rodiče uvítali i jejich vyzvedávání v MŠ a převedení do kroužku.  

Starší děti (5 – 6 leté) trávily svůj čas v kroužku od 16:15 do 17:15 hod. Obě skupiny byly plně 

obsazeny (max. počet dětí  12).  

Výtvarný kroužek zajišťovaly Magdalena Dittmerová, Mgr. Veronika Labounková, Mgr. Markéta 
Dvořáková, Ing. Irena Franková 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



Angličtina pro předškolní děti  
V roce 2016 pokračovala výuka angličtiny nejmenších dětí. Výuka angličtiny učena 
pro skupinku 3-6 dětí ve věku 3-6 let je postavena na oxfordském vzdělávacím 
programu Playtime pod vedením lektora s úrovní rodilého mluvčího, probíhá 
přirozeně a v příjemném prostředí. Děti se postupně seznamují s anglickými slovy a 
jednoduchými frázemi. 
Kromě lektorky lekcemi provází opička Monkey a děti Twig, Melody Rocket a Star. 
Všichni prožívají různá dobrodružství, do kterých se zapojují také děti. A to formou 
pohybu, písniček, her a výtvarných aktivit…  
Mgr. Irena Opršalová – Program Playtime – výukový program angličtiny pro 
nejmenší od Oxford University probíhal každé úterý  
 

 

Flétnička  
Je hudební kroužek s individuální výukou dětí 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.  
Výuka probíhá pod vedením Mgr. Marcely Hutové každé pondělí odpoledne. 
 

 
 
 
 
  



 
Pravidelný týdenní program od ledna 2016 
 
Pondělí 
12:00 – 18:00 Flétnička – pro děti od 5 let 
 
Úterý 
  8:30 – 11:30 Klubíčko – miniklubík pro děti od 2,5 do 5 let  
15:00 – 15:45 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 (leden - únor 2016) 
18:00 – 19:00 Angličtina pro dospělé s rodilou mluvčí 
 
Čtvrtek 
15:00 – 17:15 Výtvarný kroužek pro děti od 3 do 6 let (2 skupiny) 
 
Pátek 
15:15 – 17:15 Páteční volná herna pro děti do 6 let  

 
Pravidelný týdenní program od září 2016 
 
Pondělí 
12:00 – 18:00 Výuka flétny – pro děti od 5 let (změna vyučující – paní Marcela Hutová) 
 
Úterý 
  8:30 – 11:30 Klubíčko – miniklubík pro děti od 2,5 do 5 let  
15:00 – 16:00 Angličtina pro předškolní děti  
16:15 – 17:00 Biblické povídání pro děti (1x měsíčně) 
 
Středa 
  9:00 – 11:30 Herna pro rodiče a děti s programem 
14:30 – 15:30 Herna pro miminka, cvičení a masáže  
 
Čtvrtek 
15:00 – 17:15 Výtvarný kroužek pro děti od 3 do 6 let (2 skupiny) 
 
Pátek 
15:15 – 17:15 Páteční volná herna pro děti do 6 let 
 
 
 
 
 
 
 
 



Jednorázové akce pořádané RC v roce 2016    
 
Přednáška - Jazyk lásky dětí  
– zajímavá a poučná přednáška pro rodiče pana Mgr.Pavla Mečkovského, M.A. 

Masopustní karneval  
– každoroční akce pro nejmenší v rámci středeční herny. Děti a rodiče se převlékli za masky a užili si 
dopoledne plné her a zábavy. 

Maňáskové divadlo ze Štemberka 

Velikonoční týden 
– v rámci tohoto týdne bylo možno si nazdobit jarní truhlíky, koupit velikonoční dekorace a děti si 
užily maňáskové divadlo a další tematické aktivity v rámci koužků. 

Výlet na hospodářský statek v Olomouci – Lazce  
– krásný dopolední výlet pro děti, kde se seznámily s domácími zvířaty naživo. Největším zážitkem 
bylo krmení zvířat a projížďka na koni. 

Den dětí   
- jedna z největších akcí pořádaná ve spolupráci s TJ Sokol Křelov a ostatními spolky v obci. Tématem 
bylo „Vodní hrátky a dobývání ostrova“. Děti si užily odpoledne plné her a úkolů a nakonec bojovaly 
v bitvě o pevnost na ostrově rybníka.  

Návštěva Sluňákova  
– téma tohoto setkání bylo „Se skřítkem do kouzelné hory“. Děti po splnění úkolů dostaly lucerničky a 
šly se podívat do Kouzelné hory, kde si mohly zkusit zazvonit na zvon, a poslechly ozvěny netradičních 
hudebních nástrojů. 

Letní kino – příjemná akce na konci prázdnin. Promítalo se Sedmero krkavců. 

Podzimní slavnosti na Fortu XVII. v Křelově – nová akce ve spolupráci s Moravskou Cestou. Kaštánek 
zajišťoval pohybové a tvořivé činnosti pro děti. V této akci jsme se snažili také o propagaci našeho RC. 
Akce byla velice úspěšná. 

Přednáška – Prevence rakoviny prsu  
– přednáška neziskové organizace Mamma Help. Součástí byla multimediální prezentace 
samovyšetřování, nácvik na fantomovém modelu a diskuze se ženami, které tímto závažným 
onemocněním prošly. 

Lampiónový průvod sv. Martina  

– tradiční podzimní akce pořádaná ve spolupráci s TJ Sokol Křelov.  Děti si rozsvítily lampióny a 
společně se sv. Martinem na bílém koni prošly Křelovem a u rybníka na ně čekalo večerní osvícení a 
dobré občerstvení. 

Rozsvěcování vánočního stromu a vánoční jarmark  

– poslední velká akce roku pořádaná s obcí Křelov – Břuchotín. Občané naší obce společně přivítali 
čas adventu. Pro děti byla připravená tvořivá dílna. Součásti programu byl koncert pěveckého sboru 
Gabriely Němčákové a hudební vystoupení mateřské školy Křelov – Břuchotín. 

Adventní koncert  
- ve spolupráci s farností Křelov a Klubem seniorů. Zpíval pěvecký sbor Cantabile 
pod vedením Ester Pelcové a saxofonového kvarteta. 

Krmení zvířátek  
– předvánoční procházka za zvířátky pořádaná ve spolupráci s Mysliveckým sdružením.  

 

 

 

 



 

Den dětí 2016 u rybníka v Křelově 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Návštěva statku v Lazcích 

  

 

 

 

 

 

 

Podzimní slavnosti na fortu XVII.  



4. Finanční zpráva za rok 2016 
 

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 také Obecnímu úřadu  
Křelov-Břuchotín. Za pomoc a podporu při akcích a za finanční dar děkujeme také křelovskému Klubu 
Seniorů. Děkujeme rovněž všem ostatním spolkům obce, kteří nám pomáhají při pořádání akcí, za jejich 
přátelskou spolupráci. 
 
Velké díky patří naším dovedným manželům, dětem, rodičům, sourozencům a přátelům, kteří nám 
pomáhali již od samého začátku a podporují nás v našem úsilí. 
 

Děkujeme i všem maminkám a tatínkům, kteří navštěvují naše rodinné centrum a zapojují se do jeho 

chodu, děkujeme také za darování hraček, knih a vybavení. 

 

Hospodaření v roce 2016 

Náklady Částka v Kč Výnosy Částka v Kč 

Spotřeba materiálu 48 462 Tržby za vlastní výrobky 6 068 

Prodané zboží 6 068 Tržby za služby 68 580 

Náklady na prezentaci 3 612 Přijaté příspěvky, dary 6 184 

Ostatní služby (lektorné) 23 814 Provozní dotace 15 000 

Nájem a energie  
    mimo  topení 

 9 600   

Ostatní provozní náklady  
     vč. topení 

4 456          

Ostatní nedaňové náklady 2 000     

Celkem 98 012   95 832 

Celkem příjmy - výnosy -2 180 

      



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  

Email: kastanek@krelovskykastanek.cz 

 

Prostory centra se nacházejí v areálu křelovské fary.  

www.krelovskykastanek.cz. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.krelovskykastanek.cz/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


