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ÚVODNÍ SLOVO 

Vážení příznivci RC Kašpárek, milí čtenáři naší výroční zprávy,  

právě otvíráte výroční zprávu za rok 2013 občanského sdružení Rodinné centrum Kašpárek 

Mělník. Rok 2013 byl třetím rokem mého aktivního působení v radě sdružení a jako každý rok 

jsme počítali s rokem klidným, v němž budeme pracovat průběžně, nebudeme řešit žádné 

velké krize a vše půjde, jak má. Ale člověk míní, a realita mění .  

Opět se nám podařilo zrealizovat spoustu aktivit pro malé i velké návštěvníky, pomoci 

množství rodičů sžít se s jejich novou rolí rodiče, zkušené rodiče jsme v jejich roli 

kompetentního rodiče podpořili. Aktivně jsme spolupracovali se spoustou organizací 

působících v našem regionu a snažili jsme se vytvářet lepší podmínky pro život rodin, které 

zde žijí. Protože s Kašpárkem je život jednodušší .  

Ani v roce 2013 jsme se v Kašpárku nenudili a Vy s Kašpárkem určitě také ne. Při naší 

retrospektivní výstavě v Regionálním muzeu Mělník si vždy uvědomíme, jak velký kus práce 

za námi je a kolik nového jsme do programu přidali.  

V roce 2013 jsme začali pořádat pravidelné měsíční terapeutické konzultace pod vedením 

zkušeného terapeuta, o které je ze strany našich klientů velký zájem. V létě se nám podařilo 

zorganizovat jeden běh divadelně-hudebního příměstského tábora a v rámci projektu „Výlety 

ze sociální izolace“ jsme podnikli výlety do vzdálenějších míst, přičemž projekt umožnil účast 

i sociálně slabším rodinám. Během mělnického svátku vína VINOBRANÍ jsme nově působili 

jako zázemí pro rodiny s dětmi.  

Já osobně na tomto místě DĚKUJI hlavně všem členům, aktivním návštěvníkům 

a zaměstnancům za jejich nezdolný optimismus a nadšení pro dobrou věc, protože jinak by 

zde nebylo co číst. Druhou neméně důležitou skupinou jsou naši rodinní příslušníci, kteří mají 

pro naše nadšení pochopení a často též přidávají ruku k dílu, DÍKY.  

Příjemné čtení.  

 

 Helena Frýdlová 

 předsedkyně sdružení 
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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 15 let existence Kašpárku postupně rozšířil od podpory 

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

kterého patří stejně tak maminky a malé děti, jako tatínkové, školáci a prarodiče; zajímají nás 

jak aktivní, tvořivé a inspirující rodiny, tak ty, v nichž se něčeho nedostává. Vycházíme z toho, 

že k rodinnému životu patří nejen radostná pohoda, ale také překonávání krizí a následný 

růst. 

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

Volnočasové aktivity – k aktivnímu trávení času s dětmi ve společenství dalších rodin. 

Rozvíjejí repertoár nápadů a tvořivost rodičů i dětí a zároveň podporují navazování přátelství 

a jiných 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 

spadá i vedení amatérského divadelního souboru – Divadélko z Kašpárkova kouzelného 

kufříku). Podrobněji na str. 6–10. 

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

zlepšení 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 

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

pomůcek pro péči o novorozence (váhy, odsávačky, podložky pro novorozence atd.). 

Podrobněji na str. 11–12 

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

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

a hygienických návyků). Službu poskytujeme v dopoledním režimu (8–12 hod.), docházka dětí 

je pravidelná. Jedna pečovatelka se stará maximálně o čtyři děti, děti dobře zná a dbá na 

jejich individuální specifika a věk. Touto službou vycházíme vstříc především matkám, které 

se připravují na návrat do práce. Vedle toho nabízíme i krátkodobé hlídání dětí, kam je 



 Strana 5 

 

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

nebo při vzdělávacích aktivitách v RC Kašpárek). Podrobněji na str. 13. 

Zahrada s dětským koutkem – přiléhá k sídlu RC Kašpárek a je místem odpočinku i setkávání 

pro širokou veřejnost. Podrobněji na str. 14. 

Sociální práce – dlouhodobě spolupracujeme se Službami prevence města Mělník na 

sociálním začleňování rodin ubytovaných v Azylovém domě Mělník a v Azylovém domě pro 

matky s dětmi Mělník. Pořádáme tzv. aktivizační výlety, zveme je a doprovázíme na 

jednorázové akce v přírodě i do nízkoprahových heren, umožňujeme vstup na vzdělávací 

pořady bezplatně. Podrobněji na str. 14. 

 

 

Oslava Dne Země 2013 
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VOLNOČASOVÉ AKTIVITY 2013 

Základním bodem 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. 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). 

Neviňátka (Pavlína Poncarová, Hedvika Russová) 

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

možností s trochou cvičení, zpěvu a hraní.  

Kašpárkovy zpívánky (Miroslava Lukáčová, Zuzana Douděrová) 

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

děti ve věku 1,5–6 let. 

Nejisté krůčky (Sylva Zappová) 

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

méně známými.  

Kašpárkovy hrátky (Andrea Lotterová, Michaela Kubalová) 

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

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

Volná herna (Helena Gajdošíková) 

Během letních prázdnin přístupná 2x týdně bez omezení věku. 
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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 3 let, jehož jednotlivé lekce postupně rozvíjejí znalost práce 

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

Angličtina pro nejmenší (Lenka Miřacká)  

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

anglického jazyka.  

Hudební škola Yamaha Class (Jana Grossová) 

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) 

svalstva.  
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JEDNORÁZOVÉ AKCE PRO RODINY 

4.1. Putování se třemi králi Tradiční tříkrálové putování s prohlídkou 
mělnických 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 uplynulý rok činnosti RC Kašpárek.  

8.2. Výroba masopustních masek Společná výroba masek, které budou použity 
v masopustním průvodu města Mělníka. 

17.3. Vynášení Morany Společná akce s Regionálním muzeem Mělník, 
vynášení Morany z města a vítání jara. 

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

21.4. Den Země Ekologický happening pro celou rodinu 
s ekologickou tematikou v parku Na Aušperku. 
Hry, tvoření a divadlo z Kašpárkova kouzelného 
kufříku (O kouzelném mlýnku). Pořádáno ve 
spolupráci s městem Mělník a se Studiem Eko-
Logika. 

10.5. Výlet – ZOOPARK Zelčín Výlet linkovým autobusem za zvířátky a hrami, 
procházka okolím zooparku. 

26.5. Oslava Mezinárodního dne rodiny Akce pro všechny generace na zahradě 
evangelické fary. Hry, soutěže a divadelní 
představení. Ve spolupráci s YMCA Mělník, v rámci 
kampaně Sítě MC „Křídla a kořeny naší rodiny“. 

2.6. Zahrada v parku Odpolední čtení pohádek. Akce v rámci kampaně 
Celé Česko čte dětem. 

22.6. O prázdninách bezpečně Akce pro celou rodinu na dopravním hřišti 
v Mělníku Mlazicích. Divadlo z Kašpárkova 
kouzelného kufříku. Zábavné a dovednostní úkoly, 
horolezecké stanoviště, instruktor první pomoci 
a vodní záchranářka, hasiči, policie, BESIP.  

22.6. Mezinárodní den zahrad Realizace programu pro děti. 

9.7. Výlet do Parku Mirakulum Celodenní výlet autobusem do zábavního parku 
v Milovicích. Výlet jsme uspořádali v rámci 
projektu Výlety z izolace podpořeného z Nadace 
ČEZ. 

16.7. Výlet parkem Na Polabí Výlet pro děti na hřiště Na Polabí v Mělníku 
spojený s hledáním pokladu. 

23.7. Výlet do Nebužel, prohlídka stájí Prohlídka farmy a stájí v Nebuželích, s projížďkou 
na koních. 

30.7. Putování Mělníkem s kocourem 
Švarcíkem 

Procházka historickým jádrem našeho města. 
Pořádáno ve spolupráci s Regionálním muzeem 
Mělník. 

6.8. ZOOPARK Zelčín Návštěva nedalekého zooparku, domácí zvířata, 
procházka okolím parku. 

13.8. Výlet do Kokořínského dolu Společná cesta autobusem a následně výletním 
vláčkem Kokoříkem pod hrad Kokořín a návštěva 
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hradu Kokořín. Pořádáno v rámci projektu Výlety 
z izolace podpořeného z Nadace ČEZ. 

21.8. Mšeno a okolí Výlet do lesů v okolí města Mšena, procházka 
lesoparkem Debř. 

30.8. ZOO Ústí nad Labem Výlet vlakem do zoologické zahrady. 

6.9. Vyplouváme s Kašpárkem Výlet lodí, hodinová plavba lodí pod Mělníkem. 
Výlet pořádán z prostředků Nadace ČEZ. 

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

19.9. Den otevřených dveří  Prezentace programu RC Kašpárek na nový školní 
rok. 

20.9. Noc ve věži Scénické čtení knih ilustrovaných Lukášem 
Urbánkem s prohlídkou expozice a přespáním ve 
věži. 

13.10. Drakiáda Ve spolupráci s RC Chloumek pořádáno na 
dopravním hřišti v Mělníku Mlazicích. 

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

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

19.12. Vánoce v Kašpárku Divadelní představení Sváťova dividla „Jak pejsek 
s kočičkou slavili vánoce“. Tradiční vánoční zvyky, 
koledy, pečení perníčků, pouštění svíček. 

22.12. Vánoční zahrada Vánoční tvoření v rodinném centru, ozdobení 
stromečku na zahradě RC a společný poslech 
adventního koncertu na mělnickém náměstí. 
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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, jsme také uspořádali tři 

akce Setkání tří generací, vždy zaměřené na nějaké téma. 

Rodinné oslavy kdysi a dnes – květnová procházka Mělníkem, prohlídka zahrady 

u rodinného centra, posezení se seniory v cukrárně a povídání na téma: jak se kdysi pořádaly 

oslavy. 

Škola kdysi a dnes – předávání zkušeností mezi generacemi a jejich porovnávání během 

posledních 80 let. Akce proběhla v prostorách RC Kašpárek 9. října. 

Kuchyně kdysi a dnes – předvánoční setkání proběhlo v Centru seniorů Mělník 18. prosince. 

Během něj jsme tvořili ozdoby na vánoční stromek, slepovali linecké pečivo marmeládou 

a zpívali nejen koledy. 

 

 

 

Setkání tří generací 
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VZDĚLÁVACÍ POŘADY PRO DOSPĚLÉ 2013 

PŘEDNÁŠKY A SEMINÁŘE 

19.1. Irena Dutková Zdravá strava od prvních příkrmů po 18 měsíců  

26.1. Mgr. Jitka Rubínová Příprava na vstup do základní školy 

2.2. por. Petr Limprecht Kyberšikana 

11.2. MUDr. Dagmar Drahorádová Homeopatie 

23.3. Mgr. Iva Dušková Agresivita a stanovování hranic 

10.4. Bc. Karla Štětková Návrat beze strachu 

15.4. MUDr. Jan Němeček Zdravotní péče o děti do tří let 

27.4. Lenka Ságnerová, DiS. Sebeúcta aneb řekni to přímo 

11.5. PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, Ph.D. Střídavá výchova a styk dítěte s rodiči po 
rozvodu 

20.5. Mgr. Jana Šrytrová Příprava na vstup dítěte do mateřské školy 

10.6. Mgr. Irena Preissová Vývoj řeči a její poruchy 

15.6. Mgr. Jana Procházková Hyperaktivita, dyslexie. Specifické poruchy 
učení 

23.9. MUDr. Jan Němeček  Alergie u dětí 

21.10. Mgr. Ivana Čížková Stehlíková Právní rady 

26.10.  Mgr. Iva Dušková Komunikace s dospívajícím dítětem 

16.11.  por. Petr Limprecht Sebeobrana pro každého 

19.11. Bc. Karla Štětková Zpět do zaměstnání beze strachu 

10.12. Nadační fond KOLEČKO Bezpečně v autě s dětmi 

V roce 2013 jsme se snažili vyjít vstříc časovým potřebám rodičů a pořádali přednášky 

a semináře ve dvou různých termínech: v pondělí odpoledne menší přednášky a besedy 

především na zdravovědná témata, v sobotu dopoledne pak delší přednášky, semináře 

a workshopy zaměřené zejména na psychologii výchovy dětí a komunikaci.  

http://www.kasparek-melnik.cz/?p=12417
http://www.kasparek-melnik.cz/?p=12417
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Přednášky a besedy v RC Kašpárek vždy probíhají v příjemné a inspirativní atmosféře. 

Důkazem může být, že se sem opakovaně vracejí jak přednášející, tak návštěvníci. Všechny 

přednášky 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 

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

oběma rodičům. 

PRAVIDELNÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 

Vývoj dítěte do 18 měsíců (Svatava Dixová)  

Konzultace pohybového vývoje dětí s fyzioterapeutkou, která nejen podá teoretický 

výklad, ale také děti prohlédne a případně doporučí cvičení. 

Masáže kojenců a nošení dětí v šátku (Radka Pavlová) 

Praktický nácvik různých druhů masáží a různých úvazů. 

Předporodní kurz (Radka Pavlová)  

Praktický kurz rozdělený do devíti lekcí, připravující rodiče na porod a na péči 

o miminko, s nácvikem různých dovedností a půlhodinkou protažení na úvod každé 

lekce. 

Angličtina pro dospělé s hlídáním dětí (Katka Švihlová)  

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

Knihovna a knihovnička (Helena Gajdošíková) 

Knihovna s odbornou literaturou (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 první 

týden v měsíci.  

Kurz Efektivně zpět do zaměstnání  

Cyklus seminářů se v centru konal od května do října. Pořádala jej Hospodářská 

komora hlavního města Prahy. RC zajišťovalo prostory, hlídání dětí a občerstvení. 

  

http://www.kasparek-melnik.cz/?p=12112
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MINIŠKOLKA A HLÍDÁNÍ DĚTÍ V ROCE 2013 

Již druhým rokem funguje provoz miniškolky Rolnička. V dopoledních hodinách od pondělí 

do pátku se o osm dětí staraly dvě pečovatelky, které jim podle pružných měsíčních osnov 

připravovaly bohatý program na rozvoj rozumových a řečových schopností, pohybových, 

pracovních, hudebních, výtvarných schopností a kulturně-hygienických návyků přiměřených 

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

individuální specifika a věk. 

Jde o službu poskytovanou na nekomerčním základě, nikoliv tedy za účelem dosažení zisku. 

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

Mělník. Během dvou let se v Rolničce vystřídalo přes 70 dětí, některé z nich Rolničku nadále 

navštěvují, jiné úspěšně zvládly přechod do mateřských škol. Věková hranice k přijetí je 

stanovena na dva až čtyři roky, ale miniškolku mohly navštěvovat i děti mladší, pokud to 

jejich psychický a fyzický stav dovoloval. V zájmu kvality služby jsme se nesoustředili 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 děti. Naším 

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

Během roku 2013 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 jsme jako doplňkovou službu nabízeli vždy při přednáškách a seminářích. O letních 

prázdninách 2013 proběhl příměstský tábor, který měl velmi dobrou odezvu, rádi bychom 

tedy v této aktivitě nadále pokračovali.  

 

Miniškolka   
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ZAHRADA V ROCE 2013 

Široká veřejnost si zvykla navštěvovat toto příjemné zákoutí s výhledem na dominantu 

Mělníka. Hlavním úkolem bylo zahradu udržovat. V tomto roce byla ukončena veřejná sbírka 

na provoz zahrady, z které byly dokoupeny některé doplňky (např. náhradní díly na 

trampolínu, stojan na košíkovou, plastové houpadlo, klouzačka, nové hračky na pískoviště). 

SOCIÁLNÍ PRÁCE V ROCE 2013 

Aktivizační práce  

V oblasti aktivizační práce RC Kašpárek v roce 2013 opět významně spolupracovalo se 

Službami prevence města Mělníka, především pak s Azylovým domem Mělník (dále jen AD) 

a s Azylovým domem pro matky s dětmi (dále jen ADMD). Uživatelům těchto sociálních 

služeb byla pravidelně nabízena účast na všech aktivitách centra, a to i s možností 

případného doprovodu pro rodiče, kteří mohou mít obavy z neznámého prostředí či z přijetí 

ostatními lidmi. RC Kašpárek se snaží flexibilně reagovat na potřeby uživatelů AD a ADMD, 

proto byla v loňském roce uspořádána beseda na téma zadlužování, a to ve spolupráci 

s pracovnicemi Diecézní charity Litoměřice – poradna v zadluženosti. 

Dále byl pro obě zařízení uspořádán cyklus tréninkových aktivit „Kdo si hraje, nezlobí“. 

Smyslem aktivity je nabídnout rodičům malých dětí nápady na jednoduché zábavné hry, 

kterými lze zabavit děti i uvnitř malých prostor. 

RC Kašpárek dále uspořádalo aktivizační výlety, které byly pro účastníky zcela zdarma 

(v rámci projektu „výlety ze sociální izolace“). Zároveň se klienti AD a ADMD měli možnost 

připojit i k dalším výletům, které byly koncipovány tak, aby byly pokud možno finančně 

nenáročné. 

Další aktivitou RC bylo zřízení sociální služby, a to Centra sociálních a terapeutických aktivit. 

Hlavním cílem bylo zajištění pomoci v nepříznivé sociální situaci, posílení schopnosti řešit 

situaci vlastními silami, stabilizace rodiny a prohloubení rodičovských kompetencí. Tato 

služba byla v témže roce ukončena, neboť nezískala finanční podporu a ze strany 

potenciálních klientů o ni nebyl dostatečný zájem. 

V roce 2013 začalo RC Kašpárek nově poskytovat konzultace s rodinnou terapeutkou. 

Nabídka odborných konzultací umožnila prohloubit účinnost preventivní práce s rodinou. 

Díky finanční podpoře MPSV ČR byla terapeutická konzultace za symbolickou cenu 50 Kč, 

v odůvodněných případech zcela zdarma, čímž byla zajištěna dostupnost i pro rodiny v tíživé 

sociální situaci.  
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STATISTIKA NÁVŠTĚVNOSTI A KAPACITA 2013 
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leden 185 1 88 143 41  248 603 

únor 196 0 80 128 33  207 528 

březen 239 0 134 61 39  259 751 

duben 199 7 95 76 10  209 691 

květen 152 62 68 187 16  304 640 

červen 122 24 12 111 20  155 421 

červenec 124 18 0 43 0  0 323 

srpen 102 5 0 97 0  0 182 

září 159 17 30 103 8  117 672 

říjen 214 37 112 68 14  149 738 

listopad 330 56 50 14 47  209 735 

prosinec 171 18 34 128 13  141 557 

rok 2013 2193 245 703 1461 241  1998 6841 

 

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

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

s větším počtem účastníků nebo akce náročnější na prostor využíváme přilehlého sálu, 

v němž se konají např. přednášky, divadelní představení nebo zde probíhá cvičení. Kapacita 

se tak navyšuje o cca 50 míst. 

Další aktivity organizujeme v přírodě nebo v prostorech spolupracujících organizací. 

Druhým prostorem, který má rodinné centrum k dispozici, je miniškolka na náměstí Karla IV. 

3359 (dům služeb), sestávající ze dvou místností pro děti, dvou kanceláří a z šatny. Kapacita 

je omezena počtem 12 dětí. 
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PLÁN NA ROK 2014 

Tradiční program rodinného centra poběží v roce 2014 dle zaběhnutých a osvědčených 

pravidel – ve všední dny dopolední herny, odpoledne kroužky, dále tradiční, zpravidla 

víkendové jednorázové akce, vzdělávací aktivity a mnoho dalšího. Budeme se snažit najít 

v průběhu roku atraktivnější čas pro pořádání přednášek, aby bylo dosaženo vyšší 

návštěvnosti. Dále budeme pružně reagovat na aktuální poptávku po našich aktivitách z řad 

návštěvníků.  

V první polovině roku 2014 budou pronajímatelem vyměněna okna v prostorách RC Kašpárek 

a ve velkém sále, což bude obnášet velké pracovní nasazení během úklidových prací. 

Realizovanou výměnou oken dosáhneme zlepšení komfortu pro návštěvníky a v zimních 

měsících hlavně úspory nákladů za energie.  

Dále budeme udržovat zahradu RC, která se již stala neopomenutelným dětských hřištěm 

v Mělníku.  

V miniškolce se budeme kromě udržení kvality služeb snažit o zajištění podmínek pro 

rozšíření provozu i na odpoledne.  

V souvislosti s novelou občanského zákoníku nás čeká transformace sdružení na zapsaný 

spolek.  

 

Vánoční zahrada – prosinec 2013 
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ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 
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Nejvýznamnější nákladové položky částka 

Kancelářské potřeby   14 858,-- Kč 

Výtvarné potřeby, hračky   13 140,-- Kč 

Drobný majetek do 40 tis. Kč   10 757,-- Kč 

Spotřeba energie Kašpárek   70 175,-- Kč 

Spotřeba energie Miniškolka   66 426,-- Kč 

Nákup občerstvení (vedlejší činnost)   15 648,-- Kč 

Telefony   40 705,-- Kč 

Ostatní služby (vstupy, autobusy, divadla apod.)   35 698,-- Kč 

Lektorné    60 031,-- Kč 

Právní a ekonomické služby   24 200,-- Kč 

Mzdové náklady  418 435,-- Kč 

Zákonné sociální pojištění   70 314,-- Kč 

Nejvýznamnější výnosové položky  

Tržba vstupné herny   27 165,-- Kč 

Tržby miniškolkovné 290 795,-- Kč 

Tržby vzdělávací aktivity   34 273,-- Kč 

Tržba kroužky, kurzy   45 960,-- Kč 

Tržby realizace akcí   75 976,-- Kč 

Tržby občerstvení (vedlejší činnosti)   27 410,-- Kč 

Dary právnické osoby   15 320,-- Kč 

Dary fyzické osoby     1 000,-- Kč 

Dary veřejná sbírka      3 305,-- Kč 

Přijaté členské příspěvky     2 660,-- Kč 

MPSV ČR - dotace 208 384,-- Kč 

město Mělník - dotace   47 000,-- Kč 

Nadace ČEZ - dotace   24 450,-- Kč 

Hospodaření RC Kašpárek Měník v roce 2013 skončilo se ztrátou 58 tis. Kč.  

V roce 2013 jsme obdrželi dotaci od Ministerstva práce a sociálních věcí ČR na projekt 

„Podpora rodin v Mělníku“ ve výši 208 384,-- Kč. V rámci projektu byly realizovány vzdělávací 

a informační aktivity pro rodiny, byla podpořena aktivizační práce a mezigenerační soužití. 

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

20 000,-- Kč (program RC), 3000,-- Kč (Oslava Dne Země), 2000,-- Kč (Oslava Dne rodiny), 

2000,-- Kč (Vánoce v Kašpárku). V roce 2013 jsme realizovali projekt „Výlety ze sociální 

izolace“ podpořený Nadací ČEZ ve výši 24 450,-- Kč.  

Všechny projekty byly řádně realizovány, vyúčtovány a náklady spotřebovány dle 

předložených rozpočtů. 

Helena Frýdlová 
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PODĚKOVÁNÍ 

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

materiálně nebo jinou formou v rámci svých možností. I díky nim je Kašpárek živým, stále  

se vyvíjejícím a rostoucím organizmem.  

 Děkujeme za partnerskou spolupráci a finanční podporu městu Mělník – Odboru 

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

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

paní Zuzaně Jansové a paní Monice Nové. 

 Děkujeme donátorům za finanční podporu projektů, Ministerstvu práce a sociálních 

věcí ČR, Nadaci ČEZ. 

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

Lékárna Centrum; Lucie Zelenková – AMINA – prodejna dětské obuvi; AGAPA 

servis, s. r. o. – za to jim děkujeme.  

 Děkujeme TOP 09 za finanční dar vybraný v rámci předvolební kampaně.  

 Děkujeme tiskárně Fargo studio Mělník za bezplatný tisk výroční zprávy. 

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

 Děkujeme také Mělnickému kulturnímu centru, o. p. s. za vstřícnou spolupráci. 

 Děkujeme za spolupráci Markétě Přerovské a knihkupectví a antikvariátu Želví doupě. 

 Děkujeme občanskému sdružení Studio 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 ředitelce Miloslavě 

Havlíčkové, paní Nadě Černé a paní Jitce Králové. 

 Děkujeme faráři Jacku Zyzakovi a jeho spolupracovníkům z římskokatolické farnosti  

za vytrvalou a přátelskou podporu. 

 Děkujeme Nadaci Křižovatka za spolupráci na projektu půjčování monitorů dechu. 

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

Středočeský kraj Jiřině Chlebovské a Lindě Pačesové. 

 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. 
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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:  777 573 442 (předsedkyně, finance), 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  

Právní forma:  nevládní nezisková organizace vzniklá dle 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: 23. 4. 2013, 14. 11. 2013  

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

Rada sdružení: Helena Frýdlová – předsedkyně, Miroslava Lukáčová – členka 
rady, Michaela Kopřivová – členka rady do 23. 4. 2013, Kristýna 
Šlajsová – členka rady od 23. 4. do 19. 11. 2013, Helena 
Gajdošíková – členka rady od 19. 11. 2013. 

Počet členů v roce 2013:  25 členů 
  

http://www.kasparek-melnik.cz/
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Na této výroční zprávě větší či menší měrou spolupracovaly 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:        20 

Schváleno k tisku valnou hromadou dne:   16. 4. 2014 

Vydáno:        červen 2014 


