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ÚVODNÍ SLOVO 

Vážení příznivci RC Kašpárek, milí čtenáři naší výroční zprávy,  

dostává se Vám do ruky výroční zpráva občanského sdružení Rodinné centrum Kašpárek 

Mělník za rok 2012, ač se na začátku roku zdálo, že se bude jednat o rok poklidný, přinesl 

nám zprávy dobré i zlé, do programu centra se dostaly nové aktivity, o tom všem se dočtete 

v této výroční zprávě. 

V tomto roce přispělo několik členek sdružení k rozšíření naší nejmladší návštěvnické základ-

ny, nyní už si jejich/naši potomci užívají svůj kojenecký věk na herně Neviňátka. Život nám 

přinesl i zprávy smutné, opustila nás navždy naše členka, spolupracovnice, kamarádka Klára 

Hrstková, až teď s odstupem času vidím, co všechno pro nás Klára dělala a kde všude nám 

chybí. Díky Kláro.  

A co přinesl rok 2012 Kašpárku, dokončili jsme započatou rekonstrukci prostor, v létě se nám 

podařilo vyměnit koberec a upravit podlahu v herně, herna získala novou výmalbu a krásné 

obrázky. Po třech letech prací jsme se tedy dostali do finále rekonstrukce prostor. 

Zahrada Kašpárku se ve svém druhém roce provozu stala hojně navštěvovaným místem 

v centru města. Miniškolka Rolnička oslavila též druhý rok provozu a zájem rodičů o Rolničku 

trval.  

V roce 2012 jsme se museli potýkat i s problémy týkající se financování centra, oproti plánům 

a předloženým žádostem do humanitárního fondu Středočeského kraje nebyla v roce 2012 

rodinná a mateřská centra z tohoto fondu podporována. I přes toto se nám podařilo udržet 

program centra v plném rozsahu a to i díky mnoha hodinám dobrovolnické práce členů sdru-

žení a aktivních spolupracovníků. 

Při psaní této výroční zprávy již plně žijeme rokem 2013, těšíme se, jaké nové výzvy nám při-

nese a čím vším obohatíme život nejen na Mělníku.  

Příjemné čtení.  

 

Helena Frýdlová 
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CO NABÍZÍME 

Posláním našeho sdružení je posilování hodnot rodiny a mezigeneračních vztahů, úlohy 

rodičů, mateřské a otcovské role ve společnosti a podpora zdravého života ve zdravém 

prostředí. 

Kdo jsme? Rodinné centrum Kašpárek Mělník je nezisková organizace. Sdružuje občany, kteří 

chtějí přispívat ke zkvalitnění života rodin z mělnického regionu i k většímu uznání rodinných 

hodnot obecně. 

Co nabízíme? Náš záběr se během 14 let existence Kašpárku postupně rozšířil od podpory 

maminek na mateřské dovolené na podporu rodiny jako mnohovrstevnatého celku, do kte-

rého patří stejně tak maminky a malé děti, jako otcové, školáci a prarodiče; zajímají nás jak 

aktivní, tvořivé a inspirující rodiny, tak ty, kde se něčeho nedostává; naší premisou je, že 

k rodinnému životu patří nejen radostná pohoda, ale také překonávání krizí a růst. 

Naše aktivity lze rozdělit do několika okruhů. K čemu slouží? 

Volnočasové aktivity - k naplňování času s dětmi aktivně, ve společenství dalších rodin, roz-

víjejí jak repertoár nápadů a tvořivost rodičů i dětí, tak podporují navazování přátelství a ji-

ných mezilidských vztahů (patří sem jak pravidelné aktivity jako nízkoprahové herny nebo 

kroužky a cvičení, tak jednorázové akce pro celé rodiny, výlety apod. Do tohoto okruhu spa-

dá i vedení amatérského divadelního souboru – Divadélko z Kašpárkova kouzelného kufříku). 

Podrobněji na str. 6 – 11. 

Vzdělávací pořady pro dospělé - k prohlubování rodičovských dovedností a znalostí, ke zlep-

šení komunikace v rodině, k překonání krizí (pravidelné aktivity jako konzultace 

s fyzioterapeutkou, kurzy masáží kojenců a nošení dětí v šátku, nebo jednorázové přednášky, 

semináře a workshopy s psychology, pedagogy, pediatry a dalšími odborníky). Do oblasti 

vzdělávání patří také vedení knihovny (s odbornou a dětskou literaturou) a organizace kni-

hovničky (seznámení s nově vycházejícími tituly). Můžeme sem zařadit i půjčování pomůcek 

pro péči o novorozence (váhu, odsávačku, podložky pro novorozence etc.) Podrobněji na str. 

12 – 14. 

Miniškolka a hlídání dětí – v miniškolce pro děti od dvou let nabízíme péči zaměřenou na 

celkový rozvoj dítěte (jeho řečových, kognitivních, sociálních dovedností, tvořivosti a hygie-

nických návyků). Službu poskytujeme v dopoledním režimu (8-12 hod), docházka dětí je pra-

videlná. Jedna pečovatelka se stará maximálně o 4 děti, děti dobře zná a dbá na jejich indivi-

duální specifika a věk.  Touto službou vycházíme vstříc především matkám, které se připravu-

jí k návratu na pracovní trh. Vedle toho nabízíme i krátkodobé hlídání dětí, kam je možno 

děti přihlásit jednorázově (využíváno např, při potřebě navštívit úřady nebo lékaře, nebo při 

vzdělávacích aktivitách v RC Kašpárek). Podrobněji na str. 15 - 16. 
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Zahrada s dětským koutkem – zrekonstruovali jsme zahradu, přiléhající k sídlu RC Kašpárek, 

a vybavili ji dětskými herními prvky a lavičkami. Je to místo odpočinku a setkávání pro širo-

kou veřejnost.  O údržbu a provoz se nadále staráme. Podrobněji na str. 17. 

Sociální práce – dlouhodobě spolupracujeme se Službami prevence města Mělník na sociál-

ním začleňování rodin ubytovaných v Azylovém domě Mělník a v Domově pro matky s dětmi. 

Pořádáme tzv. aktivizační výlety, zveme je a doprovázíme na jednorázové akce v plenéru i do 

nízkoprahových heren, umožňujeme vstup na vzdělávací pořady bezplatně. Podrobněji na 

str. 17. 

Kristýna Šlajsová 

 

 

 

Cvičení na herně 
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VOLNOČASOVÉ AKTIVITY 2012 

Základním kamenem programu snad každého rodinného centra jsou volnočasové aktivity, při 

kterých se rodiny s dětmi setkávají, rozvíjejí přátelství i své kompetence a dovednosti. Níže 

jsou podrobně vypsány jak pravidelné aktivity pro trávení volného času (herny, kroužky), tak 

jednorázové akce.  

HERNY 

Několikrát do týdne byla pro všechny zájemce otevřena herna, nově i v prostorách miniškol-

ky Rolnička. Zde se mohou setkávat rodiče malých dětí, předávat si zkušenosti, aktivně se 

zapojit do organizace programu, v případě problému se nechat nasměrovat na odborníky. 

Prostředí je přátelské a neformální. Služba na jednotlivých hernách má připravený krátký 

program odpovídající věku dětí (věk dětí je pouze orientační a každý si může vybrat program, 

který nejlépe vyhovuje jeho rodině).  

Come and Play (Michaela Kopřivová) 

Hravou formou se děti ve věku 2-4 roky i jejich maminky učili písničky doprovázené 

pohybem v cizím  jazyce.  

Neviňátka (Markéta Tesařová, Mirka Lukáčová, Pavlína Poncarová, Hedvika Russová) 

Setkávání maminek s těmi nejmenšími dětmi, poznávání „nového“ světa, podle mož-

ností s trochou cvičení, zpěvu a hraní.  

Kašpárkův kouzelný kufřík (Lucie Nováková, Kamila Hrbáčová, Kristýna Šlajsová, Zuzana 

Douděrová) 

Herna s písničkami, kytarou nebo pianem, maňásky, říkadly a trochou pohybu pro dě-

ti ve věku 1,5-6 let. 

Nejisté krůčky (Míša Kopřivová, Drahuška Slunečková, Sylva Zappová, Markéta Tesařová) 

Pestrý pohybový program pro batolátka, doprovázený říkadly a básničkami, i těmi 

méně známými. 

Kašpárkovy hrátky (Michaela Kubalová, Petra Medková, Renata Řánková) 

Říkadla i písničky vyjádřené s pomocí maňásků, pohybové hry s padákem, opičí drá-

hou a tunelem, koncipováno pro děti ve věku 1,5 – 3 roky. 

Tátovská herna pro děti všeho věku (Pavlína Poncarová, Markéta Tesařová) 

Volná herna obohacená divadelním představením nejen pro táty. 
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Kašpárkovy zpívánky a tvoření (Zuzana Douděrová, Miroslava Lukáčová, Lenka Závěšická) 

Herna s kytarovým hudebním doprovodem plná zpívání a rytmiky, jejíž součástí je vý-

tvarné tvoření pro děti ve věku 2-4 roky. 

Volná herna (Helena Gajdošíková) 

Během letních prázdnin 2xtýdně přístupna bez omezení věku 

Volná odpolední herna Rolnička (Lenka Rotterová, Kamila Hrbáčová, Pavlína Poncarová, 

Sylva Zappová, Michaela Kubalová) 

V rámci volné herny v miniškolce Rolnička proběhla několikrát tzv. Dílnička s tvořením 

pro maminky, které vedla Kamila Hrbáčová 

KROUŽKY 

Pastelka (Adriana Rohde Kabele) 

Výtvarný kroužek pro děti od 3 let. Nápaditost, tvořivost, inspirace. Rodiče s mladšími 

sourozenci si mohou pohrát ve vedlejší herně.  

Tvoření s keramikou (Radka Hrstková)  

Kroužek pro děti od tří let, jehož jednotlivé lekce postupně rozvíjejí znalost práce 

s hlínou. Rodiče s mladšími dětmi si mohou pohrát ve vedlejší herně. 

Angličtina pro nejmenší (Lenka Derflová)  

Kroužek angličtiny pro děti od 3 let. Děti se zde nenásilnou formou naučí základy an-

glického jazyka.  

Hudební škola Yamaha Class (Jana Žižková, Martina Hůtová, Kateřina Chvátalová) 

Mezinárodně certifikované kurzy seznamující děti s hudbou - tři na sebe navazující 

úrovně: Robátka (4 – 18 měsíců), První krůčky k hudbě (18 měsíců – 4 roky), Rytmické 

krůčky (4 roky – 6 let) 

Jóga (Jana Blažková) 

Klidné cvičení pro dospělé pro načerpání energie 

Cvičení na míčích (Radka Pavlová)  

Propracovaný systém cviků pro dospělé k protažení ( i toho méně používaného) sval-

stva  
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Tvoření na kroužku Pastelka 
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JEDNORÁZOVÉ AKCE PRO RODINY 

4.1. Putování se třemi králi 

Tradiční tříkrálové putování s prohlídkou měl-
nických betlémů. Hravé divadelně hudební 
odpoledne pro velké i malé ve spolupráci 
s Azylovým domem Mělník. 

15.1. 
Vernisáž v Regionálním muzeu 
Mělník 

Zahájení výstavy v Regionálním muzeu Mělník, 
která mapuje minulý rok činnosti v RC Kašpá-
rek. Součástí vernisáže bude interaktivní před-
stavení pro děti „Jak sníh zasypal pejskovi a 
kočičce domeček“. 

12.2. Valentýnský karneval 
Hudba a tanec, soutěže, bohatá tombola, po-
řádáno ve spolupráci a v prostorách 
RC Chloumek. 

16.3. První jarní výlet za sněženkami 
Výlet s kočárky i batolaty cestou necestou 
kelskými lesy. 

24.3. Velikonoční jarmark 
Výroba a prodej rukodělných výrobků našich 
návštěvnic v rámci jarmarku v Regionálním 
muzeu Mělník. 

25.3. Vynášení Morany 
Tradiční vynášení Morany z města. Společná 
akce s Regionálním muzeem Mělník. 

22.4. Den Země 

Ekologický happening u dětského hřiště 
v parku na Podolí sázení stromu a keříků, vý-
tvarná dílna, divadlo z Kašpárkova kouzelného 
kufříku a hry o přírodě, ve spolupráci se studi-
em Eko-logika,o.s.  a Odborem životného pro-
středí MÚ. 

18.5. Výlet  - ZOO park Zelčín Výlet linkovým autobusem za zvířátky a hrami. 

20.5. 
Oslava Mezinárodního dne 
rodiny 

Hry, divadlo, opékání buřtíků a spousta zábavy 
na zahradě u evangelické fary. Ve spolupráci 
s YMCA Mělník. Zapojení do kampaně Sítě 
mateřských center Křídla a kořeny. 

25.5. Pohádka o kouzelném mlýnku 
Představení Kašpárkova amatérského souboru 
v rámci Muzejní noci. 

23.6. Velká kola, malá kola 

Hry a soutěže pro malé i větší cyklisty na do-
pravním hřišti v Mělníku-Mlazicích, informace 
pro rodiče o bezpečné dopravě po silnicích. Ve 
spolupráci s městem Mělník, cyklosportemDe-
rfl, Besip a Policií ČR, v rámci kampaně Sítě MC 
“Táta dneska frčí”. 

3.7. Procházka Hořínským parkem 
Nenáročná procházka s kočárky kolem vody k 
hořínským zdymadlům. 
 

10.7. Výlet na Knížecí 
Větší výlet na kole, pěšky, na bruslích cyklos-
tezkou podél řeky. 
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24.7. Výlet do Mariny Nelahozeves 
Procházka Dvořákovou stezkou a plavba vy-
hlídkovou lodí. 

31.7. Výlet do Želíz 

Procházka krásným skalnatým okolím Mělníka 
(skalní útvary Máří Magdaléna, Harfenice, 
Had). 
 

9.8. Výlet na Chloumek 
Nenáročný pěší výlet s kočárky zpestřený hrou 
s maňásky 
 

14.8. Výlet do Kokořínského dolu 
Společná cesta výletním vláčkem malebným 
Kokořínským dolem. 
 

21.8. Mšeno a okolí Výlet do lesů a návštěva koupaliště ve Mšeně. 

23.8. Hledání pokladu 
Výlet do kopce a z kopce nad obcí Medonosy, 
plnění úkolů cestou za pokladem. 

8.9. Rozjíždíme to s Kašpárkem 
Hry, soutěže a zábava se vším, co má kola na 
dopravním hřišti v Mělníku 

1.10. 
Výlet do městyse Všetaty-
Přívory 

Cesta vlakem, návštěva přátel z  Rodinného 
centra Všetaty-Přívory a prohlídka jezdeckého 
klubu 

21.10. Drakiáda 
Tvoření draků v RC Kašpárek kvůli špatnému 
počasí nahradilo dobrodružnou cestu za dra-
kem. 

23.11. Vánoční těšení 
Výroba adventních věnců a jiných vánočních 
ozdob. 

2.12. Mikulášská nadílka 
Mikuláš a anděl navštívili ty nejmenší děti, 
zpěv a nadílka. 

19.12. Vánoce v Kašpárku 
Divadlo z Kašpárkova kouzelného kufříku  An-
děl v kulichu, vánoční zvyky, koledy, pečení 
perníčků, pouštění svíček. 

22.12. 
Společná návštěva vánočních 
trhů 

Vánoční tvoření v rodinném a centru a společ-
ný poslech adventního koncertu Gospel Time 
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Oslava dne rodiny 

Kromě výše zmíněných akcí, při kterých se v přátelské atmosféře setkávaly rodiny s menšími i 

většími dětmi, rodiny z různých vrstev a v rozličné sociální situaci, uspořádali jsme také čtyři 

Setkání tří generací, vždy zaměřené na nějaké téma. 

1.téma Rodina kdysi a dnes- seznamovací setkání s obyvateli Centra seniorů Mělník vedené 

Adrianou Rohde Kabele a Helenou Gajdošíkovou, plné moudrosti, smíchu i dojetí. 

2.téma Rodinné hry kdysi a dnes - poutavé seznámení s deskovými hrami i pomůckami k 

výuce na základních školách vyrobených v minulém století a představení rodinného centra a 

jeho zázemí seniorům s ukázkou programu a společným zpěvem na herně 

3.téma Léčení kdysi a dnes - předávání zkušeností s přírodním způsobem léčení a porovná-

vání návštěvnosti lékařů kdysi a dnes 

4.téma Kuchyně kdysi a dnes - předvánoční setkání s vyprávěním o těšení a přípravách i ro-

dinných receptech. 
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Setkání tří generací 

Mezi důležité akce řadíme Den otevřených dveří, který v Rodinném centru Kašpárek proběhl 

12.9. Široká veřejnost se mohla seznámit s našimi lektory a s programem připraveným pro 

novou sezónu. K dispozici bylo samozřejmě i vedení rodinného centra, aby se mohli návštěv-

níci doptat na vše, co je zajímalo. 

Helena Gajdošíková 
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VZDĚLÁVACÍ POŘADY PRO DOSPĚLÉ 2012 

PŘEDNÁŠKY A SEMINÁŘE 

14.1. Lenka Ságnerová, Dis. Sebeúcta aneb mít rád sám sebe  

21.1. PhDr. Ilona Špaňhelová Vzdor a agresivita dětí 

11.2. Mgr. Iva Dušková Sourozenecké konstelace 

27.2. Lenka Durdíková Bylinky a jiné alternativní způsoby léčby 
běžných dětských nemocí 

3.3. Mgr. Iva Dušková Výchova a vývoj dětí 0-3 roky 

16.4. MUDr. Jan Němeček Alergie u dětí  

17.5. Mgr. Irena Preissová Jak správně učit děti mluvit 

21.4. PhDr. Jana Nováčková, CSc. Respektovat a být respektován, Jak sdělo-
vat oprávněné požadavky 

28.4. PhDr. Jana Nováčková, CSc. Respektovat a být respektován, Návyky, 
empatie, řešení konfliktů 

19.5. PhDr. Jana Nováčková, CSc. Respektovat a být respektován, Rizika tres-
tů, co místo nich 

2.6. PhDr. Jana Nováčková, CSc. Respektovat a být respektován, Rizika od-
měn a pochval a co místo nich 

15.9. PhDr. Ilona Špaňhelová Spánek, jídlo a rituály v životě dětí 

24.9. MUDr. Sylva Zappová Péče o mléčný chrup  

13.10. Ing. Mgr. Jitka Rubínová Rozvoj čtenářské gramotnosti u předškol-
ních dětí 

22.10. MUDr. Jan Němeček Kožní nemoci dětí 

10.11. Ing. Štěpánka Čechová Grafologie a partnerské vztahy 

24.11. Dana Laštůvková, Dis. Kurz první pomoci nejen pro otce  

V roce 2012jsme se snažili vyjít vstříc časovým potřebám rodičů a pořádali přednášky a se-

mináře ve dvou různých termínech: v pondělí odpoledne menší přednášky a besedy přede-

vším s odborníky na zdravovědná témata, v sobotu dopoledne pak delší přednášky, semináře 

a workshopy, zaměřené především na psychologii výchovy a komunikaci. Již tradičně nás 
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navštívila renomovaná dětská psycholožka PhDr. Ilona Špaňhelová, která pojednala téma 

Vzdor a agresivita u dětí a Spánek, jídlo, rituály.  Mgr. Iva Dušková připravila přednášky Vý-

chova a vývoj dětí ve věku 0-3 roky a Sourozenecké konstelace. Mudr. Jan Němeček poradil 

rodičům, jak správně pečovat o zdraví nejmenších, prezentoval témata očkování, kožní ne-

moci a alergie, přičemž velký prostor byl ponechán diskuzi. Další lékařka –dentistka MUDr. 

Sylva Zappová poradila, jak se správně starat o první zoubky. Informace o správném vývoji 

jazyka vyložila a jak pomoci dětem se špatnou výslovností poradila Mgr. Irena Preissová. Dětí 

v předškolním věku se týkala přednáška Ing. Mgr. Jitky Rubínové o rozvoji čtenářské gramot-

nosti, zde se rodiče také mohli dozvědět podrobné informace o genetické metodě čtení. 

Portfolio vzdělávacích pořadů doplnila Lenka Ságnerová, Dis workshopem Sebeúcta, Lenka 

Durdíková přednáškou o bylinkách a Ing. Štěpánka Čechová o grafologii. Již tradičně ani 

v roce 2012 nemohl chybět čtyřdenní kurz PhDr. Jany Nováčkové Respektovat a být respek-

tován. Především pro otce byl designován kurz první pomoci u dětí, vedený záchranářkou 

hasičského sboru Danou Laštůvkovou, Dis. 

Přednášky a besedy v RC Kašpárek vždy probíhají v příjemné a inspirativní atmosféře. Důka-

zem může být, že se sem několikrát vracejí jak přednášející tak návštěvníci. Všechny před-

nášky a semináře jsou rozvrženy tak, aby posluchači měli dostatek prostoru na dotazy a 

mohli řešit své aktuální problémy. Během přednášek je zajišťováno hlídání dětí, které pro-

bíhá ve vedlejší místnosti pod dohledem pečovatelky, což umožňuje návštěvu přednášky 

oběma rodičům. 

Michaela Kopřivová 

PRAVIDELNÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 

Poradenství při hledání zaměstnání (Karla Štětková)  

Individuální konzultace s personalistkou a koučkou určené rodičům dětí do 15 let, 

především matkách plánujícím návrat do zaměstnání po rodičovské dovolené. – 

v rámci projektu Krok k zaměstnání – do dubna 2012.  

Vývoj dítěte do 18 měsíců(Svatava Dixová)  

Konzultace pohybového vývoje dětí s fyzioterapeutkou, která podá nejen teoretický 

výklad, ale děti také prohlédne a případně doporučí cvičení 

Masáže kojenců a nošení dětí v šátku(Radka Pavlová) 

Praktickýnácvik různých druhů masáží a různých úvazů 

Předporodní kurz(Radka Pavlová)  
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Praktický kurz rozdělený do 9 lekcí, připravující rodiče na porod a péči o miminko, 

s nácvikem různých dovedností a půlhodinkou protažení na úvod každé lekce 

Angličtina pro dospělé s hlídáním dětí (Lenka Derflová, Katka Švihlová)  

Kurzy výuky anglického jazyka v dopoledních hodinách s možností hlídání děti.  

Knihovna a Knihovnička(Helena Gajdošíková) 

Knihovna s odbornou literaturou (témata např. vývoj a psychologie dítěte, výchova, 

komunikace, zdravověda, hry a tvořivost) a s knihami pro děti je otevřena každý 

všední den. Knihovnička – seznámení s nově vycházejícími tituly, probíhá vždy dru-

hý týden v měsíci.  

Bezplatné vzdělávání pro maminky na mateřské a rodičovské dovolené 

Cyklus seminářů se v centru uskutečnil v lednu a únoru 2012, pořádalo Centrum pod-

pory podnikání Praha, o. s.  

Helena Gajdošíková 
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MINIŠKOLKA A HLÍDÁNÍ DĚTÍ V ROCE 2012 

V květnu 2012 uplynul rok od otevření miniškolky Rolnička. Tento pilotní projekt měl velikou 

odezvu u rodičů, coždokazovala plná obsazenost dětí. O osm dětí od pondělí do pátku v do-

poledních hodinách (od 8 hod do 12 hod) se staraly dvěpečovatelky, které jim vymýšlely bo-

hatý program dle měsíčních osnov na rozvoj rozumových a řečových schopností, pohybo-

vých, pracovních, hudebních, výtvarných schopností a kulturně-hygienických návyků přimě-

řených věku dítěte. Veškeré aktivity byly zaměřeny na celkový rozvoj dítěte s ohledem na 

jeho individuální specifika a věk. Úspěchem byl i prázdninový provoz. 

Jedná se o službu poskytovanou na nekomerčním základě,nikoliv za účelem dosažení zisku. 

Rodiče přispívají na úhradu nákladů na provoz miniškolky ve výši dle dohody s RC Kašpárek 

Mělník. Během prvního roku se v Rolničce vystřídalo přesčtyřicet dětí, některé z nich nadále 

Rolničku navštěvují, jiní úspěšně zvládli přechod do mateřských škol. Věková hranice k přijetí 

je stanovena na dva až čtyři roky, ale i mladší děti, pokud to jejich psychický a fyzický stav 

dovoloval, mohly miniškolku navštěvovat. V zájmu kvality služby jsme se nesoustřeďovali jen 

na hlídání dětí, ale na základě pružných měsíčních osnov a individuálního přístupu jsme chtěli 

vytvořit příjemné prostředí plné her, tvořivých podnětů a nových zážitků pro nové dě-

ti.Naším cílem je vytvořit rodičům podmínky pro snadnější sladění pracovního a rodinného 

života.  

Během roku 2012 nabízelo rodinné centrum také hlídání dětí v úřední dny, a to buď 

v dopoledních hodinách v sídle Kašpárku, nebo v odpoledních hodinách v miniškolce. Hlídání 

dětí jako doplňkovou službu jsme nabízeli vždy při přednáškách a seminářích. 

 

Miniškolka 
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ZAHRADA V ROCE 2012 

Rok 2012 byl pro zahradu, zrekonstruovanou a vybavenou herními prvky a lavičkami během 

předešlého roku, rokem poklidným, široká veřejnost si zvykla navštěvovat toto příjemné zá-

koutí s výhledem na dominantu Mělníka, gotický kostel svatého Petra a Pavla. Hlavním úko-

lem bylo zahradu udržovat (zeleň a okrasné rostliny, trávník, pořádek v zahradním domku, 

jednotlivé herní prvky), byly dokoupeny některé doplňky (např.náhradní díl na trampolínu). 

Jarní příprava zahrady a podzimní úklid se staly příležitostí ke spolupráci otců z okruhu ro-

dinného centra. 

SOCIÁLNÍ PRÁCE V ROCE 2012 

Ve spolupráci s pracovnicemi Azylového domu Mělník a Domova pro matky s dětmi naše 

aktivizační pracovnice Kristýna Šlajsová oslovila a zapojila do programu rodinného centra 

rodiny s dětmi při nejrůznějších příležitostech –jednorázových akcích, výletech, přednáškách. 

S arteterapeutkou Vladimírou Poliakovou jsme spolupracovali na přípravě Tříkrálového pu-

tování, při které se v rámci divadelního ztvár-

nění Vánočního příběhu prochází městem a 

prohlížejí se betlémy v mělnických kostelích. 

Děti s Azylového domu Mělník si pod jejím 

vedením připravily koledu Pásli ovce Valaši, 

rodiče dětí se připojili do průvodu. Na závěr 

čekalo všechny účastníky průvodu občerstve-

ní v rodinném centru. 

Velmi se osvědčily společné nízkonákladové, 

tzv.aktivizační výlety, např. do ZooparkuZel-

čín, nebo akce v plenéru v pochozí vzdálenos-

ti od Azylového domu, např. Den Země 

v parku u Pšovky nebo akce na dopravním 

hřišti. 

Pro matky malých dětí byly zajímavé před-

nášky o výchově, přičemž doprovod asistent-

ky a společnánávštěva přednášky pomohla 

prolomit ostych z nového prostředí.  

 

 
Putování za mělnickými betlémy 
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STATISTIKA NÁVŠTĚVNOSTI A KAPACITA 2012 
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leden 227 81 229 143 56 22 41 799 

únor 182 49 197 128 42 17 46 661 

březen 204 42 195 61 22 3 29 556 

duben 201 35 177 76 10 0 41 540 

květen 155 48 189 187 0 0 37 616 

červen 168 28 139 111 15 0 45 506 

červenec 88 0 0 43 0 0 0 131 

srpen 81 5 0 97 0 0 0 183 

září 144 13 229 103 21 0 32 542 

říjen 230 14 460 68 22 0 20 814 

listopad 305 0 493 14 19 0 33 864 

prosinec 188 0 343 128 0 0 15 674 

rok 2012 2173 315 2651 1159 207 42 339 6886 

Miroslava Lukáčová 

Rodinné centrum je provozováno ve dvou odlišných prostorech. Sídlo Na Vyhlídce 18 sestává 

z herny, společenské místnosti a kuchyňky s kanceláří a pojme cca 25 osob.  Pro akce 

s větším počtem účastníků nebo náročnější na prostor využíváme přilehlého sálu; zde se ko-

nají např. přednášky, divadelní představení nebo zde probíhá cvičení. Kapacita se tak navyšu-

je o cca 50 osob. 

Další aktivity organizujeme v plenéru nebo v prostorách spolupracujících organizací. 

Druhým prostorem, který má rodinné centrum k dispozici, je miniškolka, sestávající ze dvou 

místností pro děti, dvou kanceláří a šatny. Kapacita je omezena počtem 12 dětí. 
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PLÁN NA ROK 2013 

V roce 2013 budeme pokračovat v bohaté programové nabídce, jak se ustálila v uplynulých 

dvou letech: během všedních dní dopolední herny a odpolední kroužky pro děti i dospělé, 

jednou do měsíce velká akce pro rodiny, několikrát do roka setkání tří generací, jednou mě-

síčně sobotní přednáška a pondělní beseda s odborníkem, kurzy a poradenství dle stejného 

osvědčeného rozvrhu. 

Rádi bychom ale krom stávajícího programu rozšířili svoji činnost o konzultace s rodinnou 

terapeutkou, která by mohla našim návštěvníkům v příjemném prostředí rodinného centra 

nabídnout jak individuální, tak párovou nebo rodinnou terapii. A rádi bychom také přijali do 

týmu sociální pracovníci a celkově rozšířili náš tým spolupracujících odborníků, abychom tak 

vyšli vstříc potřebám rodin, které se potýkají s tíživou psycho-sociální situací.  

Novinkou by měly být také společné výlety autobusem do vzdálenějších destinací (např. park 

Miraculum). Myslíme tak na rodiny, které nemají možnost vlastní dopravy. 

Samozřejmě budeme dále pečovat o zahradu, doufáme, že se nám opět podaří rozšířit na-

bídku herních prvků. 

A v neposlední řadě budeme dále provozovat miniškolku v dopoledním režimu.  

 

Prázdninová herna na dopravním hřišti 
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ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 

 

Výsledek 
hospodaření 

2012 2013 

Náklady 1 436 246 Kč 984 860 Kč 

Výnosy 1 524 579 Kč 900 253 Kč 

Zisk/Ztráta 88 333 Kč -84 607 Kč 

Hospodaření RC Kašpárek Mělník, o. s. skončilo ke konci roku 2012 se ztrátou 84 607,-- Kč.   

Z nákladů hlavní položku tvořily mzdové náklady tj. 512 tis. Kč, materiálové 212 tis. Kča služ-

bové náklady 233 tis. Kč. 

Výnosy 590 tis. Kč výnosy z vlastní činnosti, 274 tis. Kč provozní dotace, 11tis. Kč ostatní vý-

nosy, 25 tis. Kč přijaté dary a členské příspěvky.  

V roce 2012 jsme obdrželi od Ministerstva práce a sociálních věcí ČR na projekt „ rodičem 21. 

Stolení“ dotaci ve výši 173 202,-- Kč. Projekt byl na kalendářní rok, byl řádně realizován a 

dotace byla spotřebována v souladu s předloženým rozpočtem projektu. Aktivity projektu 

byly hlavně vzdělávací aktivity pro rodiny, aktivizační výlety, podpora mezigenerační spolu-

práce.  

Od Středočeského kraje jsme obdrželi dotaci 12 000 Kč z Fondu hejtmana na projekt „dovy-

bavení herny RC“ –  peníze byly použity na částečnou  úhradu úpravy podlahy a nový kobe-

rec. Z Fondu hejtmana jsme obdrželi 20 000,-- Kč na projekt „ zabezpečení provozu , podpora 

výchovné a kulturní činnosti v Mělníku“ – dotace byla využita na úhradu provozních nákladů 

a dofinancování projektu MPSV.  

V r. 2011 jsme obdrželi od Středočeského kraje, Fondu životního prostředí Rozhodnutí o po-

skytnutí dotace na dvou letý projekt „ Údržba v zahradě otevřené veřejnosti“. V roce 2012 

byla spotřebována zbylá částka 21 244,-- Kč. Finanční prostředky byly využity na pokrytí ná-

kladů související s údržbou zahrady.  

Od města Mělník  jsme obdrželi příspěvek na energie a nájemné (Na Vyhlídce 18) – 20 000,-- 

Kč a dále pak 27 000,-- Kč na podporu aktivit sdružení ( 10 000,-- - dovybavení herny, 15 000 

– program RC, 1000 – Den země, 1000 – Vánoce v Kašpárku). 
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PODĚKOVÁNÍ 

Na tomto místě srdečně děkujeme všem, kdo nám pomáhají a podporují nás finančně, mate-

riálně nebo jinou formou v rámci svých možností. I díky nim je Kašpárek živým, stále se vyví-

jejícím a rostoucím organizmem.  

 Děkujeme za partnerskou spolupráci a finanční podporu městu Mělník – Odboru so-

ciálních věcí a zdravotnictví, Odboru kultury a školství a Odboru životního prostředí 

a zemědělství. Zvláště děkujeme panu Ctiradu Mikešovi, paní Drahomíře Pavlíkové, 

Zuzaně Jansové a Kláře Válkové. 

 Děkujeme donátorům za finanční podporu našich projektů, v roce 2012 Ministerstvu 

práce a sociálních věcí ČR a Středočeskému kraji – fondu hejtmana.  

 Provoz RC Kašpárek Mělník finančně či materiálně podporují MP Logic, spol. . r. o. – 

Lékárna Centrum, Lucie Zelenková – AMINA – prodejna dětské obuvi – za to jim děku-

jeme.  

 Děkujeme ODS – oblastní kanceláři Mělník za finanční dar vybraný v rámci  předvo-

lební kampaně.  

 Děkujeme tiskárně Fargo Studio Mělník za bezplatný tisk výroční zprávy. 

 Děkujeme všem dárcům do veřejné sbírky na projekt „Otevření zahrady veřejnosti“,  

 Děkujeme zahradnictví Mělnická zeleň za spolupráci a pomoc při projektu Údržba ze-

leně v zahradě otevřené veřejnosti. 

 Děkujeme Městské knihovně Mělník za dlouhodobou podporu naší činnosti. 

 Děkujeme také Masarykovu kulturnímu domu a vedení Mělnického kulturního centra 

o.p.s. za vstřícnou spolupráci. 

 Děkujeme za spolupráci Markétě Přerovské  a  knihkupectví a antikvariátu Želví dou-

pě. 

 Děkujeme občanskému sdružení Studiu Eko-logika za spolupráci nejen na přípravě 

Dne Země. 

 Děkujeme mělnickému evangelickému sboru a YMCA Mělník za spolupráci při oslavě 

Dne rodiny.  

 Děkujeme za mediální podporu redaktorům Mělnického deníku, týdeníku Mělnicko, 

měsíčníku Mělnická radnice a MF Dnes Střední Čechy. 

 Děkujeme za spolupráci Regionálnímu muzeu Mělník, jeho paní ředitelce Miloslavě 

Havlíčkové, paní Nadě Černé a Jitce Králové. 

 Děkujeme faráři Jacku Zyzakovi a jeho spolupracovníkům z římskokatolické farnosti za 

vytrvalou a přátelskou podporu. 

 Děkujeme Nadaci Křižovatka za spolupráci v projektu půjčování monitorů dechu. 

 Děkujeme za pomoc a inspiraci Síti mateřských center ČR, zvláště koordinátorce pro 

Středočeský kraj Jiřině Chlebovské. 
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 Děkujeme Janě Posnerové za bezplatnou výpomoc při hlídaní dětí v RC Kašpárek 

Mělník. 

 Děkujeme Eleně Feistové za obrázky na naše propagační letáky i na zdi herny. 

 Děkujeme všem členům a přátelům, kteří bez požadavku na honorář odvedli desítky 

hodin dobrovolné práce. 

 Děkujeme našim manželům, partnerům, dětem a jejich prarodičům, kteří nás v naší 

činnosti podporují. 

 Děkujeme všem, kdo nás mají rádi. 

 

Setkání tří generací 
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IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE, KONTAKTY, ORGÁNY 

SDRUŽENÍ 

Název společnosti:  Rodinné centrum Kašpárek Mělník, o.s. 

Sídlo:     Na Vyhlídce 18, Mělník, 276 01 

telefon  775 573 442 (koordinátor programu), 777 573 442 (finanční 
manažer), 777 556 015 (projekty, fundraising), 739 767 763 
(koordinátorka miniškolky), 731 968 659 (půjčování pomůcek) 

e-mail     rc.kasparek@email.cz 

web www.kasparek-melnik.cz 
www.facebook.com/rckasparekmelnik 

IČO:     70827800 

číslo účtu  219 504 289/0300 a 237 274 851/0300 (veřejná sbírka Zahrada 
otevřená veřejnosti) 

Právní forma:  nevládní nezisková organizace vzniklá dne zákona č. 83/190 Sb. 
O sdružování občanů, v platném znění 

Číslo registrace:  VS/1-1/43 448/00-R 

Datum registrace:  ´ 10.4.2000 

Poslední změna stanov:  19.11.2010 

Poslání sdružení:  posilování hodnot rodiny a mezigeneračních vztahů, úlohy  
rodičů, mateřské a otcovské role ve společnosti a podpora 
zdravého života ve zdravém prostředí 

Orgány sdružení:  valná hromada, rada sdružení, revizní komise 

Nejvyšší orgán sdružení: valná hromada, data konání: 26.4.2012, 13.11.2012.  

Výkonný orgán:  tříčlenná rada sdružení, členové rady jsou statutárními orgány a 
jednají samostatně:  

Rada sdružení: Zuzana Nová (předsedkyně – do 13.11.2012), Helena Frýdlová 
(od 13.11.2012 předsedkyně), Michaela Kopřivová,  a Miroslava 
Lukáčová (od 13.11.2012) 

Revizní komise:  Radka Pavlová, Markéta Pastorková 

Počet členů v roce 2012:  25 členů 
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Na této výroční zprávě spolupracovaly větší či menší měrou všechny členky rady sdružení a 

další členové a dobrovolní spolupracovníci Rodinného centra Kašpárek Mělník, o.s. 

Byly použity fotografie z archivu RC Kašpárek Mělník. 

Tisk:         Fargo Studio Mělník, s.r.o.  

Počet výtisků:        50 

Schváleno k tisku valnou hromadou dne:   23.4.2013 

Vydáno:        červen 2013 


