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Slovo na úvod
Byl to den jako každý jiný – sobota 11. listopadu 2006. Možná byl trošku výjimečný
tím, že svátek slavil Martin a všichni čekali, jestli přijede na bílém koni. A asi díky
Martinovi se to vlastně stalo…ano, stalo se to proto, že jedna maminka šla právě
koupit martinské rohlíky a potkala při nákupech druhou maminku. Potkaly se Radka
s Janou, popřály si pěkný den a uctivě prohodily pár slov. Mimo jiné také o tom, že
by se rády scházely – i s dalšími rodiči a dětmi..........a tak to všechno začalo.
Radka Nepustilová

3

Poslání občanského sdružení JERMS, o.s.
Občanské sdružení JERMS, o.s. bylo především založeno s cílem vytvořit a
provozovat Rodinné centrum Jablíčko v Jablonném nad Orlicí (dále jen
Jablíčko), jenž by poskytovalo prostor pro začleňování rodičů, kteří celodenně pečují
o malé děti, do společenského života, pořádalo programy pro využití volného času
rodin s dětmi a celkově přispívalo k rozvoji občanské společnosti a posílení hodnot
rodiny.

Struktura organizace
Předsedkyně sdružení:........................................Silvie Serbousková
Místopředsedkyně sdružení:...............................Mgr. Markéta Dostálová
Členové rady:......................................................Mgr. Jana Šmídová
............................................................Mgr. Erika Halásová
............................................................Ing. Radka Nepustilová
Členové kontrolní komise:...................................Blanka Fajtová
............................................................Mgr. Hana Štěpánová
Členky sdružení:..................................................Radka Moravcová
Podmínkou členství je seznámit se se stanovami sdružení, řídit se jimi, platit členský
příspěvek a dle možností se aktivně podílet na aktivitách sdružení. Výhodou členství
je možnost využívat členských výhod a možnost ovlivňovat plánování aktivit a dění
sdružení.
V roce 2007 byla zajištěna činnost centra týmem dobrovolníků, řízeným předsedkyní
sdružení.
Kromě dobrovolníků byli v r. 2007 zaměstnáni 3 odborníci na dohodu o provedení
práce: lektorka Aj,
psycholožka,
lektorka hudební výchovy.

Pravidelné aktivity v r. 2007
Běžná otevírací doba RC Jablíčko (březen – červen 2007):
pondělí
9:00 – 11:30 hod. Zpívánky a tanečky pro holky a chlapečky
15:30 – 16:30 hod. Cvičení pro těhotné ženy - s rehabilitační pracovnicí
úterý
9:00 – 11:30 hod. Tvořeníčko (malování, lepení, modelování apod.)
15:00 – 16:00 hod. Angličtina pro nejmenší od 4-6 let
středa
9:00 – 11:30 hod. Říkej si s námi (pásmo říkadel a písniček)
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Otevírací doba RC Jablíčko přes prázdniny 2007:
pondělí
9:00 – 11:30 hod. Zpívánky a tanečky pro holky a chlapečky
15:30 – 16:30 hod. Cvičení pro těhotné ženy - s rehabilitační pracovnicí
Běžná otevírací doba RC Jablíčko od září 2007:
pondělí
9:30 – 12:00 hod. Zpívánky a tanečky pro holky a chlapečky
15:30 – 16:30 hod. Cvičení pro těhotné ženy - s rehabilitační pracovnicí
16:30 – 17:30 hod. Cvičení pro matky po porodu - s rehabilitační
pracovnicí
úterý
15:00 – 15:45 hod. Angličtina pro nejmenší od 4-6 let
16:00 – 16:45 hod. Angličtina pro prvňáčky
středa
15:00 – 17:30 hod. Odpolední čaje (a dítě si hraje)
pátek
9:30 – 12:00 hod. Říkej si s námi (pásmo říkadel a písniček)
Program pro malé děti trvá přibližně 30 min.
Děti, které se ho nechtějí zúčastnit, si volně
hrají.
Každé první pondělí v měsíci v rámci běžné
otevírací doby bylo Zpívání s Broňou –
program písniček a říkadel pro nejmenší za
doprovodu kytary s naší drahou tetou Broňou.
Jednou měsíčně probíhalo Cvičení při
bolestech zad pod vedením rehabilitační
pracovnice.

Zpívání s Broňou

Program jednorázových aktivit za rok 2007
RC Jablíčko pořádalo v r. 2007 kromě pravidelného programu mnoho jednorázových
akcí a besed:
29.1. První otevření rodinného centra
20.2. Návštěva členů zastupitelstva do RC Jablíčko
5.3. Plavání těhotných – teoretický seminář o významu plavání v těhotenství
7.3. Návštěva krajské koordinátorky Sítě mateřských center ČR v Jablíčku
20.3. Sebepoznání v kontextu rodiny a budoucí profese – o návratu do zaměstnání
po ukončení MD
20.4. Den s deníkem – prezentace v rámci akce Orlického deníku
23.4. Indické baby masáže – pro děti od 4 týdnů do 1 roku
25.4. Indické baby masáže – pro děti od 4 týdnů do 1 roku
16.5. Před školkou – beseda s pedagogickou pracovnicí o nástupu dětí do MŠ
21.5. Kočárková vycházka s cílem v keramické dílně u Šmoldasů
22.5. Malování na sklo
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2.6.
7.6.
9.6.
14.6.
27.6.

Dětský den s Jablíčkem
Putování po Venezuele – promítání fotografií s vyprávěním osobních zážitků
Ubrousková technika ve stánku v rámci festivalu Jablonský Medvídek
První pomoc u dětí – beseda s lékařkou
Příprava na přijímací pohovor do zaměstnání

4.7. Výlet do Letohradu do strašidelného sklepení
10.7. Indické baby masáže – pro děti od 4 týdnů do 1 roku
25.7. Turnaj v „Člověče, nezlob se!“
15.8. Malování na sklo
29.8. Bowling pro děti
18.9. Prevence rakoviny prsu – beseda o
samovyšetření prsu
21.9. Kočárková vycházka
25.10. Kupujeme botičky – o správném
výběru bot s rehabilitační pracovnicí
31.10. Pasáčci pečou brambory – posezení u
ohýnku pro rodiče i děti

Dětský den s Jablíčkem

6.11. Indické baby masáže
9.11. Drakijáda
21.11. Zelená výživa nejen pro děti - beseda o zkušenostech s užíváním „zelených
potravin“ spojená s ochutnávkou
28.11. Příprava na Mikuláše a Vánoce - výtvarná dílna nejen pro maminky zaměřená
na přípravu Mikuláše a Vánoc
3.12. Staročeské Vánoce s Jablíčkem – v rámci jarmarku v ZŠ – prodej výrobků,
hlídání dětí
4.12. Staročeské Vánoce s Jablíčkem – v rámci jarmarku v ZŠ – prodej výrobků,
hlídání dětí
5.12. Mikulášská nadílka
14.12. Balíme a zdobíme – jak krásně zabalit dárky
21.12. Vánoční besídka
Veřejnost se o akcích mohla dozvědět z vývěsních ploch města, školek, dětských
lékařů, dále pak na hlavní nástěnce v lékárně, z Jablonského zpravodaje a z webové
stránky www.rcjablicko.estranky.cz.

Nejdůležitější události a milníky roku 2007
Vlastně začneme ještě rokem 2006, který předurčil, že RC Jablíčko bude
existovat. První významný den byl svátek sv. Martina v r. 2006, kdy se zrodila
myšlenka založení mateřského centra v hlavách dvou maminek, které v tu chvíli
neměly ani potuchy, co to obnáší. Hned 23. listopadu se v jednom obýváku sešla
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skupina pěti maminek, které si chtěly o mateřském centru popovídat. A tato schůzka
už může být považována za první pracovní schůzku.
První prosincový den 2006 jsme se rozjely podívat do žambereckého Rodinného
centra Pohoda, abychom zjistily, jak to tam chodí. Přijala nás Dana Hubálková,
zakladatelka a vedoucí Pohody, provedla nás pracovní dílnou, krásnou vánoční
výstavou a věnovala nám asi hodinu svého času a u čaje povyprávěla, jak
v Žamberku začínali, jak to tam funguje, jaké akce dělají, jaká úskalí je možné
očekávat, že není vždy vše růžové, ale stojí za to jít do toho. A tak se možná právě
tam každá z nás sama v sobě rozhodla, že do toho půjdeme.
Další přípravné schůzky proběhly 5. a 6. prosince. To už se plánovalo, co je
potřeba zařídit do Vánoc, které se kvapem blížily, a jak oslovit pana starostu. Chtěly
jsme toho stihnout do konce roku hodně, hlavně najít prostory, kde bychom mateřské
centrum začaly budovat.
13. prosince jsme měly schůzku s panem starostou. Mile nás překvapil reakcí – naši
aktivitu velmi vítá a s prostory nám pomůže. Těsně před Vánocemi, na vánoční
výstavě ve škole, jsme se od pana starosty dozvěděly, že v lednu můžeme začít
budovat mateřské centrum v prostorách ve staré škole.
V lednu jsme se s vervou pustily do práce. Prostory jsme vybavily regály, začaly
jsme nosit nepotřebné hračky, nádobí, přidávali se k nám známí a kamarádi, a tak
jsme mohly 29. ledna poprvé otevřít prostory Jablíčka veřejnosti.
6.února bylo sdružení JERMS, o.s. zaregistrováno jako občanské sdružení u
Ministerstva vnitra ČR. 20. února jsme připravily malé pohoštění a přivítaly v
Jablíčku zastupitele města.
Dne 7. března následovala návštěva krajské koordinátorky Sítě mateřských center
ČR paní Petry Benešové, která byla nezbytným krokem k registraci RC Jablíčko v
Síti mateřských center ČR, o kterou jsme usilovaly. Registrace úspěšně proběhla 22.
března 2007.
V dubnu se podařilo zaujmout rodiče s malými miminky indickými baby masážemi,
které se pro velký úspěch opakovaly v
průběhu roku. 20. dubna jsme dostaly
příležitost vystoupit na akci nazvané
„Den s deníkem“ pořádané Orlickým
deníkem. Tuto nabídku jsme přijaly a
společně
s ostatními
maminkami
uspořádaly krátké vystoupení ve
formě tanečků a říkanek s dětmi, a tak
se prezentovaly před občany našeho
města, kteří o nás ještě neslyšeli.
V květnu jsme uspořádaly
první
venkovní
akci
–
kočárkovou
procházku – formou známé hry
„šipkované“. Měla veliký úspěch, přálo
nám počasí a bylo to moc příjemně strávené dopoledne.
Začátkem června jsme uspořádaly dětský den – jednu z prvních větších akcí
Jablíčka – přišlo kolem 50 dětí, což nás inspirovalo do další činnosti. Vědomy si toho,
že potřebujeme informovat veřejnost o naší činnosti, jsme v červnu vytvořily vlastními
silami internetové stránky www.rcjablicko.estranky.cz. Také jsme v červnu
zaznamenaly do té doby rekordní návštěvnost – na besedě Putování po Venezuele
(31 lidí).
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O prázdninách byla činnost Jablíčka omezena, přesto se podařilo uspořádat
úspěšné akce, jimž vévodil turnaj v bowlingu.
Veliký úspěch mělo setkání u ohýnku koncem října, kterého se zúčastnilo 15 rodičů
s dětmi, tedy přes 30 lidí.
V prosinci nám základní škola umožnila zúčastnit se Vánočního jarmarku, jež
pořádala. Prodejem vlastních výrobků jsme tak měly možnost přispět na činnost
Jablíčka, vejít více v povědomí lidí a prezentovat, co umíme. Velmi se vyvedla
Mikulášská besídka, která následovala hned po jarmarku. Mikuláš rozdal 25 balíčků
hodným dětem, RC tak praskalo ve švech, když „spolklo“ přes 50 lidí. Závěr roku
jsme oslavily Vánoční besídkou, na kterou maminky napekly cukroví a samozřejmě
se rozdávaly dárky dětem.
Centrum více či méně pravidelně navštěvovalo v r. 2007 (v rámci pravidelného
programu) cca 70 rodin.
Nejvyšší návštěvnost na jednu jednorázovou akci s dětmi:
2. 6. Dětský den
kolem 50 dětí
5.12. Mikulášská nadílka
přes 50 lidí (dospělí i děti celkem)
Nejvyšší návštěvnost na jednu jednorázovou akci pro širokou veřejnost:
7.6. Putování po Venezuele
31 lidí

Hospodaření
Výsledek hospodaření v roce 2007 je 24 767,34 Kč.
Náklady
Spotřeba materiálu
Nájemné
Ostatní služby
Mzdové náklady
Daně a poplatky
Ostatní náklady
Náklady celkem

Kč

Výnosy
Tržby z prodeje služeb (vstupné)
Tržby z prodeje zboží
Úroky
Dotace Nadace Divoké husy
Přijaté dary ostatní
Přijaté členské příspěvky
Výnosy celkem

Kč

21 985,50
7 500,00
1 975,50
2 100,00
750,00
45,00
34 356,00

17 620,00
2 431,50
96,84
15 125,00
22 400,00
1 450,00
59 123,34
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Jak nás po roce činnosti vnímají naši klienti?
Blíží se čas, kdy Rodinné centrum Jablíčko oslaví své 1.narozeniny a zahájí druhou
sezónu svého fungování v našem městě.
V životě člověka, zvláště toho nejmenšího, je to velmi dlouhá doba. Musí se naučit
spoustu věcí a u všeho je zapotřebí silná vůle, píle a trpělivost. A tak když právě toto
centrum začalo fungovat, tím vším byly šikovné maminky zakladatelky vybaveny. Jen
na ten obrovský kus práce nepotřebovaly tolik času jako malé dítě. Začalo nás
centrum navštěvovat čím dál víc a ono se postupně uvnitř měnilo před očima. O to
radostnější bylo zjištění, že se nás tam čím dál víc vrací a řady maminek s dětmi se
rozšiřují a jsou spokojené. Vždyť tato organizace je veřejná a rádi se do útulných
prostor se spoustou hraček a vybavením, kde nás vždy vítají hodné a usměvavé tety,
vracíme.
Kam jinam vyrazit s dětmi nenavštěvujícími ještě školu ani školku. Je to jedinečná
příležitost setkat se se stejně starými (malými) kamarády a jejich rodiči. A od toho
Jablíčko přesně pro všechny je.
Díky za rozmanitý loňský rok, počínaje pestrým programem, výlety, dětským dnem,
opékáním v MŠ Hradisková, až po návštěvu Mikuláše.
Často se děkuje sponzorům, bez kterých by se špatně fungovalo a nedala by se
spousta nápadů uskutečnit.
Rádi bychom, ale především milé dámy zakladatelky, hlavně poděkovali Vám. S tak
obrovským nadšením a pílí, kterou jste se do toho vrhly a za ten už víc jak jeden rok
vytvořily, nám nezbývá nic jiného než upřímně před Vámi smeknout.
Kéž se Jablíčku i nadále daří a má víc a víc spokojených návštěvníků a přibývajících
dětí!
Vendula Krátká, maminka dvouletého Daniela
Jana Nováková, maminka 1,5leté Pavly

Plánujeme budoucnost
Často se setkáváme s názorem – co bude, až my, dosud aktivní matky, půjdeme
zpět do práce a nebudeme mít na Jablíčko čas. I s tím samozřejmě musíme počítat,
i když víme, že některé z nás plánují další potomky, a tak si doma pobydou ještě pár
let a budou se moci věnovat Jablíčku dál. Navíc se do sdružení snažíme soustavně
přijímat další ochotné maminky, aby nás bylo víc na zábavu i na práci. To ale
nestačí.
Na základě dotazníkového průzkumu jsme zjistily, že rodiče by přivítali větší prostory,
venkovní hřiště, aktivity pro děti ve věku 4 - 8 let, hlídání malých dětí a vzdělávání
rodičů na RD. Chtěly bychom také časem nabídnout smysluplné vyžití v odpoledních
hodinách starším dětem ze ZŠ. Jsou to smělé plány, které vyžadují mj. zaměstnat
na hlavní pracovní poměr osobu, která by se o chod Jablíčka starala. Jestli se to
podaří, záleží hlavně na tom, zda budeme úspěšní ve shánění financí pro všechny
naše plány. Budeme postupovat pomalu, vše nebude hned, neboť nemáme kouzelný
proutek ani Arabelin prsten, ale my věříme, že za pomoci dotací a dobrých firem i
jednotlivců, se dílo nakonec zdaří.
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Poděkování
Panu starostovi Miroslavu Wágnerovi za to, že nás pochopil a vychází nám vstříc.
Všem zastupitelům města za jejich podporu.
Paní Broně Halbrštátové za to, že za námi jezdí a že je nám s ní dobře.
Paní Blance Ježkové za to, že nám tak fandí a pomáhá, hlavně za pomoc s
vánočním jarmarkem.
Paní Markétě Jeníčkové za to, že má tak šikovné ruce a ochotně pro Jablíčko šije,
co je potřeba.
Základní škole v čele s panem ředitelem Mgr. Luďkem Schnaubertem za to, že
nám umožnila prezentovat se na Vánočním jarmarku.
Duchovnímu otci Mgr. Pavlu Pokornému za to, že nám laskavě umožnil zapůjčit
prostory na faře.
Lektorkám Mgr. Markétě Dostálové, paní Blance Fajtové, paní Stanislavě
Rollerové, Mgr. Darině Fialové a paní Dominice Kapalla za to, že se s takovou
péčí věnují našim malým i velkým klientům.
Paní Bc. Janě Majvaldové, MUDr. Stanislavě Veselé, MUDr. Lence Šverákové,
paní Monice Neškudlové, Mgr. Ivaně Eliášové, paní Věře Hrdinové, paní Mgr.
Olině Vejrychové za to, že nám pomohly vytvořit program a byly ochotny podělit se
o své znalosti a zkušenosti s ostatními.
Ing. Martině Dvořákové za vedení účetnictví.
Paní Monice Šulcové za to, že se ochotně ujala vedení kroniky.
Paní Silvě Serbouskové za to, že nám tak dobře šéfuje, vede internetové stránky a
stará se o mnoho dalších věcí.
Paní Radce Moravcové za to, že se stará o letáky a hlavně za to, že má tak dobré
srdce a ochotně se v Jablíčku věnuje mnoha činnostem.
Paní Radce Nepustilové za to, že se aktivně podílí na získávání finančních
prostředků pro chod Jablíčka a neúnavně pracuje na vytváření nových činností a
projektů.
Janě, Radce, Silvě, Erice a Markétě za to, že šly do toho a vytrvaly.
Všem našim laskavým sponzorům, kteří podle svých možností přispěly finanční
částkou nebo věcným darem a bez jejichž pomoci bychom nemohly realizovat své
plány:
A.JELÍNEK – SKLO s. r. o.
Berger – Huck s. r. o.
Celní ředitelství Hradec Králové
Elektra Pondělíček, s. r. o.
F Plus, spol. s r. o.
FORMPLAST PURKERT, s. r. o.
Hana Lorencová
Helena Kaplanová – STUDIO BYT
Hotel Filipinum
Ing. Jan Hrdina – Projektová a inženýrská činnost ve výstavbě
Isolit BRAVO spol. s r. o.
Jitka Dominika Kapalla
Josef Kaplan
Lékárna AMFORA
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Marie Štrumlová
Martina Dvořáková
Milan Krejsa Řeznictví a uzenářství
Miroslav Herman – ELEKTROKOMPLET
Mléčné lahůdky Ježková Jana
OBUV KRÁL – Králová Marie
Pavel Soušek
Petr Macháček – CYKLO SPORT MACH
Potraviny-Večerka J. Bergmannová
RESTAURACE A CUKRÁRNA U LUXŮ
Restaurace „Na Mýtnici“ Čeněk Lux
Richard Štrbík - KOVOSTYL
Šlégl Jiří -ČALOUNICTVÍ
Nadaci Divoké Husy a Nadaci nadaných v Jablonném nad Orlicí za to, že
podpořily naši činnost a přispěly nemalým finančním darem.
Všem rodinám, přátelům a příznivcům, kteří podali pomocnou ruku a přispěli třeba
jen dobrým slovem uznání, za to, že jsou tady a pomáhají vytvořit místo setkávání,
kde je nám a našim dětem opravdu dobře.
Všem našim dětem za to, že je máme.
Našim osobním partnerům, kteří mají právo na Jablíčko trochu žárlit, za to, že nás
chápou, pomáhají nám a podporují nás.

Jak nám můžete pomoci i vy?
Prostředky na naši činnost získáváme z různých dotací a grantů. Tyto prostředky
však nepostačují, a proto velmi vítáme podporu podnikatelských subjektů i
jednotlivců. Také díky nim se nám daří naplňovat naše poslání.
Jakou formou můžete pomoci?
 Sponzorským finančním darem, věcným darem nebo službou,
 propagací naší činnosti na vašich webových stránkách a v materiálech,
 dobrovolnou prací,
 svou účastí na našich akcích.
Vaši podporu budeme podle domluvy prezentovat v našich propagačních
materiálech a na internetových stránkách.
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