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MILÍ PŘÍZNIVCI RODINNÉHO CENTRA KŘELOVSKÝ KAŠTÁNEK,  

rodinné centrum Křelovský Kaštánek existuje již sedmým rokem a snaží se vytvářet prostředí 
pro rodiče, kteří chtějí trávit čas se svými dětmi aktivně, chtějí rozvíjet jak děti, tak i sebe,  
bavit se, realizovat, navzájem si pomáhat, a hlavně nacházet nová přátelství a nové impulsy.  

Rok od roku se snažíme udržet pravidelný týdenní provoz centra a jinak tomu nebylo ani v roce 
2017. Týdenní program je pestrý a děti i rodiče mají možnost výběru ze škály nejrůznějších 
aktivit a kroužků. Dopoledne patří malým dětem do 3let, odpoledne pak miminkům, dětem ze 
školky a školy. Pro dospělé Kaštánek nabízí tvořivé večery, kde si mohou vyzkoušet nejrůznější 
techniky a vyrobit si něco pro radost. Návštěvnost v roce 2017 byla srovnatelná s rokem 
předchozím. Cestu do centra si našli lidé nejen z naší obce, ale i z obcí okolních a blízké 
Olomouce.  

Populární jsou i akce, které rodinné centrum pořádá mimo své prostory, společně s ostatními 
spolky obce Křelov – Břuchotín. Mezi ně patří Dětský den, který v roce 2017 byl ve znamení 
kovbojů a indiánů, Lampionový průvod, Rozsvěcení vánočního stromečku, Krmení zvířátek. 
Tyto akce jsou velice oblíbené a vždy přilákají mnoho lidí nejen z naší obce, ale i z okolí.  

Akcí roku 2017 pro rodinné centrum Křelovský Kaštánek bylo otevření keramické dílny a v ní 
od září keramického kroužku pro školní děti z Křelova – Břuchotína. Velké díky patří především 
obci Křelov – Břuchotín za financování nákupu keramické pece a vybavení keramické dílny v 
prostorách bývalé ordinace v Křelově. Dále pak naší předsedkyni Renatě Ratajské a 
místopředsedkyni Veronice Labounkové za řešení problémů souvisejících s otevřením dílny, 
stěhováním pece a vybavením. Keramický kroužek je velmi oblíbený a jeho kapacita byla hned 
od počátku plná.  

Věřím, že příští rok bude opět rokem úspěšným, přinese mnoho nového a zajímavého.   

Děkuji všem, kteří přispěli svou aktivitou, nápady a podporou. Je to krásná smysluplná práce.  

Irena Franková  

 

 
 
 
 
 
 
 



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 
členovéspolku 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. 
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. 
V roce 2017 přibyla do pestré nabídky činností Kaštánku i nově otevřená keramická dílna a v 
ní od září tohoto roku nový keramický kroužek pro školní děti z Křelova – Břuchotína. Velké 
díky patří především obci Křelov – Břuchotín za financování nákupu keramické pece a vybavení 
keramické dílny v prostorách bývalé ordinace v Křelově. 
 

CÍLE 
 
Posláním Křelovského Kaštánku je podpořit hodnotu a nezastupitelnou roli rodiny ve 
společnosti a poskytnout rodičům s malými dětmi obnovu v oblasti duševní i fyzické.  
 
 Cílem spolku je zaměřit se především na rodiny s dětmi a  
• umožnit rodičům, zvláště maminkám s malými dětmi, smysluplně využít čas  
• předejít sociálnímu vyloučení žen na mateřské dovolené 
• podpořit rodičovské role  
• předávat důležité životní hodnoty v oblasti rodiny, výchovy a manželství 
• umožnit dětem rozvíjet se v pohybových, smyslových a jiných dovednostech a učit je prvním 
kontaktům s vrstevníky  
• poskytnout rodičům prostor pro rozvíjení volnočasových aktivit a aktivit vedoucích k lepšímu 
rodičovství  
• navazování a udržování styků a spolupráce s osobami, sdruženími a jinými právními subjekty 
podobného zaměření 

 



TÝM 
 
Na pravidelné činnosti Křelovského Kaštánku se v roce 2017 podíleli: 
 
Renata Ratajská – předsedkyně spolku, herna, angličtina 
 
Mgr. Veronika Labounková –místopředsedkyně spolu, Klubíčko, herna, keramický kroužek 

Marta Haderková, Dis. – místopředsedkyně spolku, masáže a cvičení s miminky 

Magda Dittmerová – výtvarný kroužek 

Mgr. Markéta Dvořáková – výtvarný kroužek, herna 

Ing. Irena Vodičková – výtvarný kroužek, herna 

Mgr. Veronika Nedomlelová – Klubíčko, herna 

Mgr. Zita Kotková  - Biblické povídání 

Mgr. Marcela Hutová – kroužek flétny, modlitby matek 

Mgr. Mirka Andrlová – keramický kroužek 

Blanka Krčková - Klubíčko 

Dále širší tým dotvářeli naše rodiny a další rodiče a dobrovolníci z Křelova, Břuchotína i okolí, 
kteří pomáhají jednorázových akcích RC Křelovský Kaštánek i při zajištění jeho běžného 
provozu – třeba úklidu a přípravě dřeva na zimu. Jen díky osobnímu nadšení všech mohl 
Kaštánek v roce 2017 úspěšně realizovat své aktivity. 
 

 

 



ČINNOST   
PRAVIDELNÝ PROGRAM V ROCE 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Pondělí 
8:00 – 12:00 Klubíčko – miniklubík pro děti od 2,5 do 5 let   
12:00 – 18:00 Výuka flétny – pro děti od 5 let  
20:30 Modlitby matek 
 
Úterý   
15:00 – 16:00 Angličtina pro předškolní děti  
16:15 – 17:00 Biblické povídání pro děti (1x měsíčně)  

 
Středa   
 8:30 – 11:30 Herna pro rodiče a děti s programem  
14:30 – 15:30 Herna pro miminka, cvičení a masáže   
14:00 – 17:30 KERAMICKÝ KROUŽEK 1.-5tř. (2 skupiny) - od září 2017 

 
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 (1.pololetí 2017) 

 
Herna pro děti s programem 
Každou středu dopoledne je pro děti a jejich rodiče připravený program ve formě hravého 
cvičení, zpívání, hraní na hudební nástroje a tvoření. V roce 2017 byla herna do konce školního 
roku pod vedením Mgr. Veroniky Labounkové, Mgr. Markéty Dvořákové, Renaty Ratajské  
a Ing. Ireny Frankové. Návštěvnost byla po celý rok vysoká, převažovala účast maminek 
z okolních vesnic a Olomouce.  
Pravidelný program herny byl čas od času zpestřen různými akcemi, jako např. maškarní 
karneval, výlet blízkého Domu přírody – Sluňákov. V prosinci do herny zavítal Mikuláš 
s andělem. Poslední setkání bylo vánoční u nazdobeného stromečku, pod ním na děti čekaly 
dárky, které si společně rozbalily. Rodiče mohli také využít nabídku tematických besed  
a prostoru pro sdílení zkušeností a nápadů - např. oblíbené knihy, hry pro děti, cestování – 
zajímavé destinace, tipy na dárky nebo recepty na cukroví.  
V prvním pololetí roku 2017 fungovala i páteční odpolední herna s Martou Haderkovou – 
každý pátek od 15:45 do 17: 10 h. 

     



Klubíčko  
Klubíčko je kroužek určený pro děti ve věku 2,5 – 5 let, které si pak lépe zvyknou na přechod 
do školky, hravou formou rozvíjíme tvořivost a sociální dovednosti, veškeré aktivity jsou 
zaměřené na rozvoj samostatnosti, soběstačnosti dětí s důrazem na malý počet dětí ve 
skupince, příjemné a podnětné prostředí.  
Klubíčko probíhalo každé pondělí od 8 do 12ti hodin v prvním pololetí roku 2017  
s Mgr. Veronikou Nedomlelovou, v druhém pololetí pod vedením Mgr. Veroniky Labounkové 
a Blanky Krčkové.   

 
Flétnička 
Každé pondělí probíhal hudební kroužek s individuální výukou dětí od 5 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 probíhala pod vedením Mgr. Marcely Hutové každé pondělí 
odpoledne. 
 

 
 
Angličtina pro předškolní děti 
 V roce 2017 pokračovala každé úterý 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. V prvním pololetí angličtinu vedla Mgr. Irena Opršalová, později ji převzala 
Renata Ratajská. 

 

 



Modlitby matek 
Modlitby maminek probíhaly každé pondělí od 20:30 hod. Maminky se setkávají v rodinách, 
jednou měsíčně v Kaštánku.  Kontaktní osobou je Mgr. Veronika Labounková. 
 
Biblické povídání 
Biblické povídání probíhalo ve školním roce 2017/2018 každé třetí úterý v měsíci. Skupinku asi 
6 dětí vedla Mgr. Zita Kotková. 
 
Výtvarný kroužek "Je nám dobře na světě"  
Výtvarný kroužek "Je nám dobře na světě" je určený pro malé děti, které rády tráví čas 
společně s ostatními vrstevníky. Cílem kroužku je nabídnout jim zajímavé a kreativní prožití 
volného času ve známém, přátelském prostředí a v blízkosti jejich bydliště. Během tohoto času 
si děti pro sebe nebo své blízké něco vyrobí a poznávají různé netradiční výtvarné techniky. 
Rodiče opět využívali možnost vyzvedávat děti z MŠ lektorkami a převádět je přímo do 
výtvarného kroužku. Kroužek navštěvovalo v roce 2017 15 dětí ve 2 skupinách a program 
připravovaly Magda Dittmerová, Mgr. Markéta Dvořáková, Mgr. Veronika Labounková,        
Mgr. Míša Suchánková.  
 

Keramický kroužek 
Keramická dílna zahájila svoji činnost v září 2017. Lektorkou kroužků je Mgr. Miroslava 
Andrlová, s vedením kroužků pomáhá Mgr. Veronika Labounková. Keramická dílna sídlí  
v prostorách bývalé ordinace praktického lékaře v budově obecního úřadu. K dispozici máme 
šatnu (kde je umístěna i keramická pec), samotnou dílnu vybavenou regály, dvěma hrnčířskými 
kruhy (jeden elektrický a druhý na nožní pohon), lavicemi, židlemi, dvěma umyvadly a WC. 
Kroužky probíhaly od září 2017 každou středu pro mladší školní děti (1. a 2. třída) 14:00 - 15:30 
a starší školní děti 15:50 - 17:20 hod. Proběhl i večerní kurz pro dospělé zájemce.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

Cvičení a motýlí masáže pro novorozeňátka 
V roce 2017 probíhalo každou středu pravidelné cvičení maminek s miminky a batolátky 
vedené Martou Haderkovou, DIS.  a o její lekce byl mezi maminkami velký zájem.  
Na podzim roku 2017 proběhl první 6týdenní kurz, který navštěvovalo 7 maminek. Kromě 
Křelovských maminek, dojížděli maminky z různých okolních vesnic, např. z Drahanovic, 
Chomoutova, Horky nad Moravou, Blatce, Litovle, z Konice. 
A co je obsahem cvičení a tohoto kurzu? 
6 – týdenní kurz cvičení a masáží je plný pohybových říkanek i písniček. Kurz je vhodný  
pro miminka od 2 do 8 měsíců. Probíhal každou středu od 13:45 do 14:45 hodin. 
Na začátku každé lekce se rodiče s dětmi společně přivítají, v doprovodu říkanek a písniček si 
zacvičí (na podložce, s padákem, na gymnastických míčích, či u maminky v náručí) a následně 
za doprovodu relaxační hudby a aromaterapie masírují maminky miminka jemnými dotyky. 
Maminky se naučí masáž pro spokojené bříško, komplexní masáž celého tělíčka na klidný 
spánek, reflexní masáž nožiček, masáž hrudníčku pro uvolnění hlenů, uvolňující masáž hlavičky 
a jiné. 

Pohyb je přirozenou součástí života a cvičení podpoří správný psychomotoricky vývoj vašeho 
děťátka. Miminko si přirozeně začne zvykat na sociální kontakt mezi dětmi. Rodič si osvojí 
správnou manipulaci s dítětem a utuží se tak vztah mezi sebou a svým děťátkem. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PŘEHLED AKCÍ V ROCE 2017 
 

 I v roce 2017 krom pravidelného týdenního programu proběhly již tradiční akce jako jsou 
Dětský den, Kaštánkovo letní kino, Lampionový průvod nebo Rozsvěcení vánočního stromu, 
které jsou zmíněny podrobněji dále v textu.  Mimo to jsme organizovali i drobné akce a výlety 
v rámci dopoledního programu pro rodiče malých dětí a podvečerní tvoření.  
 

06.01.2017 VII. členská schůze RC Křelovský Kaštánek 

22.02.2017 Masopustní karneval v rámci dopolední herny 

15.03.2017 Prodej jarních čepiček během dopolední herny 

22.03.2017 Měsíc knihy v Křelovském Kaštánku – vzájemná inspirace a sdílení oblíbených knih  

30.03.2017 
Jarní tvořivá dílna pro rodiče a děti – výroba jarních dekorací na výzdobu oken  
a dveří. 

03.05.2017 Sdílení a inspirace na téma hry pro děti během dopolední herny 

27.05.2017 Dětský den u rybníka 2017 

10.05.2017 Český den proti rakovině – prodej kytiček v Křelovském Kaštánku 

26.06.2017 Flétnová besídka – závěrečné vystoupení dětí z kroužku 

18.08.2017 V. ročník Kaštánkova letního kina – ZOOTROPOLIS 

20.10.2017 Výlet do Sluňákova na program Brhlíkovo dobrodružství 

10.11.2017 Lampionový průvod sv. Martina 

01.12.2017 Výroba adventních věnců 

03.12.2017 Rozsvěcení vánočního stromu 2017 

06.12.2017 Mikuláš a anděl v Kaštánku  

17.12.2017 Adventní koncert v kostele sv. Jiljí v Křelově 

23.12.2017 
Krmení zvířátek – předvánoční procházka za zvířaty ve spolupráci s mysliveckým 
sdružením Křelov-Břuchotín 
  

 

 
Dětský den u rybníka 



Den dětí 
Den dětí – již tradičně jedna z největších akcí, kterou pořádá Křelovský Kaštánek ve spolupráci 
s T.J. Sokol Křelov a ostatními spolky v obci. Také v roce 2017 byla akce situovaná k rybníku v 
Křelově.  
Na téma „Indiáni a kovbojové“ si děti užily v kostýmech tematické hry, pohybové aktivity  
a úkoly. Nechyběla ani závěrečná bitva o pirátský ostrov na rybníku. 
 
 

Kaštánkovo letní kino 
V rámci už V. ročníku Kaštánkova letního kina jsme v srpnu na zeď v areálu farní zahrady 
promítli pohádku Korunní princ.  
Při výběru titulů myslíme vždy na to, aby si na své přišli všichni rodinní příslušníci, od prcků  
po prarodiče. Po setmění a s přírodní kulisou se malí i velcí nechávají unášet do pohádkových 
světů.  
Rok od roku se akce zúčastňuje stále vyšší počet diváků nejen z Křelova. Jedinou komplikací se 
může stát počasí, ale za těch pět let nás překvapilo jen jednou.  
Náklady na promítání formou úhrady distribučních práv se pohybují kolem 1200,-Kč za jednu 
veřejnou produkci.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Letní kino       Den dětí 

 
 
Lampiónový průvod 
Každý rok oslavujeme sv. Martina lampiónovým průvodem. Děti i dospělí se v 16:30 hodin 
schází před místním kostelem, ještě za světla již s rozsvícenými lampiónky. V 17:00 hodin 
pozdraví zástupci spolků Křelovského Kaštánku a TJ Sokol rodiče a děti. Průvod vyráží na cestu 
za doprovodu dechové hudby, která je doprovází celou trasou. Mezitím, než návštěvníci dorazí 
do cíle, v našem případě je to místní rybník, tak se krásně setmí, a na večerní hladině jsou vidět 
odrážející plápolající louče a mnoho lampiónku. Na konci trasy je pro děti vždy připraven úkol 
a překvapení.  Kromě občerstvení, které je zajištěné spolupracujícím spolkem Jednotou Sokol, 
je pro rodiny s dětmi nachystané ohniště, kde se dá posedět, opéci si špekáček a zazpívat si v 
doprovodu náčelníka Jindry Dvořáka a jeho kytary. 

 



Rozsvícení Vánočního stromu 
První adventní neděli 3. prosince 2017 proběhlo v Křelově již po osmé rozsvěcení vánočního 
stromu, na akci přišlo více než 500 lidí. 

Lidé se sešli u voňavého punče či svařeného vína již kolem 15. hodiny, kdy pro děti každoročně 
byla připravena tvořivá dílna, umístěná ve vyhřáté místnosti Rodinného centra.   
V prostorách herny a otevřené chodbě byli pro návštěvníky nachystaní prodejci vánočního 
jarmarku. Máme už stále prodejce, kteří se k nám rádi vracejí a dokonce tvrdí, že bez 
Křelovského jarmarku by nezačaly Vánoce. Jsou osloveni především místní šikovní, zruční 
výrobci, základní škola s prodejem vlastních výrobků a z přespolních spolek Šance, který 
prodává vánoční hvězdy, jejíž výtěžek putuje pro děti na Hematoonkologickou kliniku ve FN 
Olomuc, sdružení MamaHelp podporující ženy s rakovinou prsu. Poprvé se také zúčastnilo 
sdružení Šťastný úsměv. Každý rok vystupují s hudebním vánočním programem děti ze školky 
pod vedením paní učitelky Jarušky Cimprichové. Do této akce se zapojuje i spolek seniorů, kdy 
pod vedením paní Vychodilové upečou ty nejlepší Boží milosti široko daleko, které nikdy 
nezbydou. 

Děkujeme všem, kteří se první adventní neděli připojili k 8.ročníku Rozsvícení vánočního 
stromu v Křelově. Obzvláště obci Křelov-Břuchotín za finanční podporu celé akce, Senior klubu 
Křelov, Farnosti Křelov, maminkám a tatínkům RC Křelovský Kaštánek, ZŠ Křelov, MŠ 
Křelov, Otci Norbertovi a všem kdo pomohli vytvořit příjemnou adventní atmosféru.  

Adventní koncert 
Adventní koncert se konal v neděli 17. prosince 2017, od 16:30 hodin v kostele sv. Jiljí 
v Křelově. Účinkovali pěvecký sbor Cantabile pod vedením Ester Pelcové, Desigual quartet –
dámské smyčcového kvarteto, Saxofonové kvarteto.  
 

Vánoční vycházka za zvířátky 
 V sobotu 23. prosince 2017 v 14:30 hod. proběhla předvánoční procházka za zvířátky ve 
spolupráci s mysliveckým sdružením Křelov-Břuchotín. Účastníci se potkali na Lipovém 
náměstí před kostelem v Křelově a vydali se směrem k Břuchotínu, kde na ně čekali členové 
mysliveckého sdružení s krátkým programem, po kterém všichni společně nachystali krmení 
pro zvířata.  

 



FINANČNÍ ZPRÁVA 

Hospodaření v roce 2017 

Náklady 
Částka  

v Kč Výnosy 
Částka  

v Kč 

Spotřeba materiálu 23 286 Tržby za služby 94 629 

Náklady na vybavení 
keramické dílny 

40 000 Přijaté příspěvky, dary 54 900 

Náklady na prezentaci 3 481 Provozní dotace 22 000 

Ostatní služby (lektorné) 40 488 Ztráta z předchozích období -2 180 

Ostatní služby 18 925     

Nájem a energie (mimo 
topení na pevná paliva) 

12 004     

Ostatní provozní náklady vč. 
topení 

31 398     

Ostatní náklady 2 140     

Celkem 171 722   169 349 

Celkem příjmy - výnosy -2 373 

 

KAM SMĚŘUJEME? 

V následujícím roce bychom svoji pozornost chtěli zaměřit na zvelebení vnitřních prostor 
rodinného centra, zejména na výmalbu a výměnu podlahové krytiny ve výtvarné místnosti  
a rozšíření a obnovu výukových pomůcek. Rádi bychom započali a dokončili také venkovní 
úpravy, polní kuchyňku a další herní prvky, pořízení nové trampolíny, na kterou jsme doposud 
šetřili finance. Důležitým bodem naší pozornosti bude zajištění a rozvoj provozu keramické 
dílny pro děti, ale také pro občany Křelova a Břuchotína všech věkových kategorií. Plánujeme 
rovněž udržet chod RC alespoň 4 dny v týdnu a podílet se na pořádání společenských akcí  
pro spoluobčany. Byli bychom rádi, kdyby naše práce oslovovala stále více rodičů a dětí. 

 

 



PODĚKOVÁNÍ 

Děkujeme všem lidem a sponzorům, kteří pomáhali, 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 vedení obce Křelov-Břuchotín. Za pomoc  
a podporu při akcích a za finanční dar děkujeme také křelovskému Klubu Seniorů.  

Děkujeme rovněž všem ostatním spolkům a obce, kteří nám pomáhají při pořádání akcí,  
za jejich přátelskou spolupráci: Farnosti Křelov, T.J. Sokol Křelov, Myslivecké sdružení, Hasiči 
Bruchotín, včelaři a rybáři Křelov.   

Děkujeme také všem našim členům, kteří se sice již nemohou podílet na pravidelném 
programu, ale pomáhají při realizaci jednorázových akcí a při rozvoji rodinného centra  
a zajištění jeho provozu. Manželé Opletalovi, Blažkovi, Rakusovi, Řepičtí, Rožánkovi, Kotkovi,  

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.  

 

JAK NÁM MUŽETE POMOCI?  

Rodinné centrum uvítá také Vaši pomoc. Podpořit nás můžete následujícími způsoby: 

• Dobrovolnickou výpomocí při zajišťování našich aktivit a společenských akcí 

• Finančním darem v hotovosti nebo na účet 

• Materiálním darem (můžete nám darovat hračky, výtvarné potřeby, odměny pro děti 
do soutěží, kancelářské či hygienické potřeby) 

• Službami (můžete našemu RC poskytnout zdarma své služby jako např. inzerci, tisk, 
řemeslnické práce) 

Za jakoukoliv formu pomoci předem děkujeme! 

 

 



 

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 
 
 


