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Slovo na úvod

Rok se s rokem sešel a před námi je naše v pořadí druhá výroční zpráva. Shrnout běh 
rodinného centra do několika stránek není věc snadná. Ale přesto za stálého koloběhu 
denních činností při péči o naše milované děti usedáme za psací stůl a zkoušíme vytvořit 
dokument, který by zaujal....
Začátkem roku 2009 oslavilo RC Jablíčko již své druhé narozeniny. Při jeho vzniku nám 
byla  často  kladena  otázka,  kdo  po  nás  (bylo  nás  5  –  zakládajících  členek)  jednou 
převezme vedení rodinného centra? S lehkou nadsázkou jsme odpovídaly – budou jiné 
maminky,  které  stejně  nadšeně  a  nezištně  povedou  rodinné  centrum.  Nyní  s  lehkým 
srdcem mohu říci, že se toto v minulém roce pomalu začalo naplňovat. Z pěti zakládajících 
členek bylo v roce 2008 již deset a v prvním pololetí roku 2009 členek 15, z toho více než 
polovina aktivních, což je pro Jablíčko určitě dobrá vyhlídka. Máme také radost z toho, že 
se začal naplňovat název našeho centra a to, že jsme centrum rodinné. Naše programy 
totiž navštěvují i starší občané (např. akce „Pečeme vánočky“ nebo „Cvičení při bolestech 
zad“) a často se zapojují i tatínci (např. „Karneval pro nejmenší“).
V loňském roce jsme nejen rozšířily členské řady, ale i programovou nabídku, prostory a 
mnoho dalšího, ale více o tom již v samotné výroční zprávě....

Silvie Serbousková



Co je mateřské/rodinné centrum 

Rodinná centra  (dále  jen  RC)  zřizují  zpravidla  matky na  mateřské dovolené,  které  se 
zároveň podílejí na jejich samosprávě a zajišťují programy, umožňují matkám s malými 
dětmi vyjít z izolace, kam se celodenní péčí o dítě dostávají.

RC  jsou  založena  na  principu  rodinné  svépomoci  a  vzájemné  službě,  poskytují 
společenství, solidaritu a otevřenost všem generacím.
RC  nabízí  pomoc  svépomocí,  vzájemné  naslouchání,  výměnu  zkušeností  a  laické 
poradenství.

Rodinná centra pořádají pro rodiče a děti programy:
• pravidelné – zpívání, tvoření, cvičení,....
• vzdělávací – kursy ručních prací, rekvalifikační kursy, jednorázové přednášky,...
• sportovní – závody, turnaje, soutěžní odpoledne,...
• jednorázové akce – výlety, výstavy, vycházky,...

Role rodinných center ve společnosti

• RC  jsou  místem,  kde  jsou  děti  vítány.  Nacházejí  zde  přirozené  společenství 
vrstevníků a vidí svoji matku v jiné roli než v domácnosti. 

• RC mají neformální charakter a pomáhají nalézat nové přátele. 
• Otevřenost  RC umožňuje integraci  do společenství  "odlišných"  a učí  toleranci  a 

předchází  xenofobii.  RC jsou otevřena všem rasám,  různým sociálním vrstvám, 
lidem s různým postižením, uprchlíkům a dalším. 

• RC  vznikají  dobrovolnou  činností  občanů  a  tím  přispívají  k  rozvoji  občanské 
společnosti a posilují mateřskou roli ženy. Společenství v RC umožňuje na principu 
příkladu včasné pojmenování problémů a hledání jejich řešení. Předchází se tak 
konfliktním situacím.  V  RC se  učí  rodiny  využívat  volný  čas,  proto  dochází  i  k 
prevenci kriminality. 

• RC pomáhají ženám udržovat jejich profesní orientaci a posilují jejich sebevědomí. 
• Založení občanského sdružení, shánění prostorů a peněz, budování samosprávy 

RC,  koncipování  a  zajišťování  programů,  starost  o  public  relation,  fundraising 
vyžaduje orientaci v zákonech, těsný kontakt s obecními úřady a zájem o obecné 
dění. To všechno se musejí ženy zakládající RC naučit.



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

............................................................Radka Moravcová
Členky sdružení:..................................................Monika Šulcová

Markéta Kalousová
Mgr. Daria Marešová

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 2008 byla zajištěna činnost centra týmem  dobrovolníků, řízeným koordinátorkou 
projektu a koordinátorkou centra, které byly zaměstnány na dohody o provedení práce od 
září do prosince 2008 (díky financování Pardubickým krajem), dále byla zaměstnána na 
dohodu o provedení práce lektorka hudebních aktivit. 

Pravidelné aktivity v r. 2008

Běžná otevírací doba RC  Jablíčko (leden – červen 2008):
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)

Cvičení  pro  těhotné  a  pro  matky  po  porodu  od  února  do  srpna  přerušeno  z  důvodu 
mateřské dovolené rehabilitační pracovnice.



Otevírací doba RC Jablíčko přes prázdniny 2008:

Pondělí 7.7.2008 10:00 hod - Jablíčko Zpívání s Broňou 
Pondělí 14.7.2008 10:00 hod - Jablíčko Děti, pojďte si hrát
Pondělí 21.7.2008 9:30 – 12:00 hod běžný program
Pondělí 28.7.2008 10:00 hod - Jablíčko Indické baby masáže
Pondělí 4.8.2008 9:30 – 12:00 hod běžný program
Úterý 12.8.2008 7:00 hod nádraží ČD Výlet do Častolovic
Pondělí 18.8.2008 9:30 – 12:00 hod běžný program
Pondělí 25.8.2008 16:00 hod – Filipinum Turnaj v bowlingu

Běžná otevírací doba RC Jablíčko od září 2008:
pondělí   9:30 – 12:00 hod. Zpívánky a tanečky pro holky a chlapečky
                      15:10 – 15:55 hod. Angličtina pro předškoláčky od 4-6 let 

16:00 – 16:45 hod. Angličtina pro nejmenší
Úterý             10:00 – 11:30 hod. Mimiklub – program pro miminka do jednoho roku – v září 

a v říjnu ve stanovené termíny, od listopadu každý týden 
středa 15:00 – 17:30 hod. Odpolední čaje (a dítě si hraje)
čtvrtek           10:00 – 11:00 hod. Cvičení pro těhotné – pod vedením rehabilitační
                                                     pracovnice
pátek   9:30 – 12:00 hod. Říkej si s námi (pásmo říkadel a písniček)

Nově zařazený program pro rodiče s dětmi do 1 roku věku pod názvem Mimiklub jsme
od září  nejprve  zařadily  dvakrát  měsíčně,  později  díky jeho oblíbenosti  dostal  prostor 
každý týden. 

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.



Program jednorázových aktivit za rok 2008

RC Jablíčko pořádalo v r. 2008 kromě pravidelného programu mnoho jednorázových akcí 
a besed:

23.1. TIAN SHI – přednáška o produktech pro zdraví

1.2. Bowling
5.2. Rozvoj správných pohybových návyků u kojenců a batolat
11.2. Sáňkijáda
19.2. Rozvoj správných pohybových návyků u kojenců a batolat
20.2. 1. narozeniny Jablíčka – Den otevřených dveří
27.2. TIAN SHI – přednáška o produktech pro zdraví

10.-14.3.    Burza dětského a těhotenského oblečení
17.3. Kočárková vycházka
19.3. Velikonoční výzdoba

2.4. TIAN SHI – ženské problémy, neplodnost, kožní problémy, alergie
24.4. Krizové situace v rodině – rady psycholožky Mgr.  Dariny Fialové týkající  se 

manželského vztahu, vzdoru dětí
30.4. Pálení čarodějnic

12.5. Kytička mamince
14.5. Vše o porodu – beseda s MUDr.Karlem Zárubou
15.5. Vliv  prožívání  a  životního  stylu  matky  v těhotenství  na  dítě  –  beseda 

s psycholožkou Mgr. Darinou Fialovou
30.5. Kočárková vycházka

4.6. Dětský den s Jablíčkem
7.6. Ubrousková technika ve stánku v rámci festivalu Jablonský Medvídek
11.6. Úrazové pojištění dětí
18.6. Pečení v domácí pekárně
19.6. Fotografování dětí s Ivanou Nosálovou

14.7. Děti, pojďte si hrát – turnaje ve stolních hrách pro malé i velké
28.7. Indické baby masáže – pro děti od 4 týdnů do 1 roku

12.8. Výlet do Častolovic
25.8. Turnaj v bowlingu 

12.9. Podzimní procházka lesem
24.9. Podzimní tvoření

15.10. Batika pro děti
22.10. Drakijáda
29.10. Pasáčci pečou brambory – posezení u ohýnku pro rodiče i děti

12.11. Vizovické pečivo
14.11. Dámská jízda



19.11. Solná jeskyně
26.11. Příprava na Mikuláše a Vánoce - výtvarná dílna nejen pro maminky zaměřená 

na přípravu Mikuláše a Vánoc

1.12. Staročeské Vánoce s Jablíčkem – v rámci jarmarku v ZŠ – prodej výrobků, 
hlídání dětí

2.12. Staročeské Vánoce s Jablíčkem – v rámci jarmarku v ZŠ – prodej výrobků, 
hlídání dětí

 5.12. Mikulášská nadílka
10.12. Sněhové dýchánky
12.12. Pečeme vánočky
19.12. Vánoční besídka

Veřejnost se o akcích mohla dozvědět z vývěsních ploch města Jablonného nad Orlicí, 
okolních  obcí,  školek,  dětských  lékařů,  dále  pak  na  hlavní  nástěnce  v  lékárně,  z 
Jablonského zpravodaje a z webové stránky www.rcjablicko.estranky.cz.  

Události roku 2008

Od  prvního  otevření  rodinného  centra  uplynul  29.1.2008  již  rok  a  při  té  příležitosti 
uspořádalo  Jablíčko  20. února den  otevřených  dveří  spojený  s     oslavou  1.  narozenin  . 
Veřejnosti byla představena nová herna. Byli u nás: pan starosta s městskými zastupiteli, 
děti z mateřské školy v doprovodu svých učitelek a paní ředitelky, rodiče s dětmi i starší 
spoluobčané.  Díky sbírce pořádané Nadací  Divoké husy pro  naše RC jsme zakoupily 
terapeutický bazén s kuličkami, který je dětmi velice oblíbený.

     

Další velmi úspěšnou akcí bylo pálení čarodějnic, které se konalo ve středu 30.dubna na 
zahradě školky v ul. Hradisková. I díky pěknému počasí se tu sešlo 25 dětí se svými rodiči 
(celkem zhruba 50 lidí).

V květnu jsme se zapojily do mezinárodního projektu nazvaného Světový týden respektu 
k     porodu  . V centru probíhala výstava propagačních materiálů, odborných textů a publikací, 
kterou  Jablíčko  připravilo  ve  spolupráci  s Hnutím  za  aktivní  mateřství.  Zároveň  byly 
uspořádány besedy nazvané Vše o porodu s MUDr. Karlem Zárubou a Vliv prožívání a 
životního stylu matky v těhotenství na dítě s Mgr. Darinou Fialovou.

http://www.rcjablicko.estranky.cz/


V červnu proběhl dětský den, který se z důvodu nepříznivého počasí konal ve staré škole. 
Přesto se přišlo pobavit a zasoutěžit si dost dětí. Druhým rokem proběhla také úspěšná 
akce focení v     retrostylu s     Ivanou Nosálovou  . Pro velký zájem jsme musely rodiny rozdělit 
do dvou skupin a focení se tak protáhlo na dva dny. 

V  průběhu  letních  prázdnin byl  provoz  centra  omezen,  přesto  se  nám  podařilo 
zorganizovat  několik  návštěvnicky  úspěšných  akcí:  Indické  baby masáže  navštívilo  11 
maminek,  celodenního  výletu  do  Častolovic se  zúčastnilo  21  dětí  s maminkami  a 
babičkami a závěr prázdnin patřil oblíbenému turnaji v     bowlingu  . 

       

Podzim s sebou přinesl taky několik zajímavých akcí např. tvoření podzimních dekorací, 
kterému předcházela kočárková vycházka s cílem nasbírat si v přírodě potřebný materiál. 
Nechyběla ani tradiční drakijáda a akce „Pasáčci pečou brambory,“ která sice z důvodu 
špatného počasí proběhla v centru, ale brambory chutnaly i tak – vařené,  s tvarohem a se 
solí. Prima byla také návštěva solné jeskyně. Tu si v příštím roce určitě zopakujeme.   

V prosinci se naše RC opět  prezentovalo v základní  škole  na dvoudenním Vánočním 
jarmarku.  Návštěvníci,  kteří  sem přišli,  si  mohli  zakoupit  naše výrobky (vánoční  přání, 
svícny, ozdoby, věnce,…) nebo mohli využít našeho dětského koutku, aby si děti pohrály a 
rodiče si v klidu prohlédli jarmark.

Přestože se některé akce musely z důvodu nemoci přednášejícího či nezájmu veřejnosti 
zrušit, byl i letošní rok na akce pestrý a bohatý. Podle počtu zúčastněných patřily mezi 
velice  úspěšné  letošní  akce: pálení  čarodějnic,  Dětský  den  s  Jablíčkem,  výlet  do 
Častolovic, již tradiční turnaje v bowlingu, Mikulášská nadílka a Vánoční besídka. Velkému 
zájmu veřejnosti se těšila také „středeční tvořeníčka“ (především pečení vánoček, výroba 
vizovického pečiva, podzimní dekorace či pečení v domácí pekárně).       



Hospodaření

Výsledek hospodaření v roce 2008 je -1.680,64 Kč.

Převod nerozděleného zisku z minulých let 23.101,70 Kč.

Plánujeme budoucnost

Hlavním cílem organizace je její profesionalizace - existence stálých zaměstnanců, kteří 
se budou starat o činnost centra.To by mělo vést k rozšíření nabídky služeb pro veřejnost. 
To  ale  znamená sehnat  nemalé  finanční  prostředky  –  např.  v září  2008  byla  podána 
žádost  o  poskytnutí  dotace  ze  státního  rozpočtu  nestátnímu  neziskovému  subjektu 
v oblasti podpory rodiny v roce 2009. V roce 2008 jsme poprvé takto získaly prostředky z 
rozpočtu Pardubického kraje. I v dalších letech chceme pomocí projektů získat co nejvíce 
prostředků  na  provoz  rodinného  centra,  lepší  vybavení,  zajištění  možnosti  vzdělávání 
apod.

Při  plánování  budoucnosti  budeme  vycházet  z  dosavadních  zkušeností  a  pokračovat 
v oblíbených  programech,  které  si  získaly  své  zájemce.  Patří  sem  naše  pravidelné 
programy  Zpívánky  a  tanečky  pro  holky  a  chlapečky,  Angličtina  pro  děti,  Mimiklub, 
středeční Odpolední čaje, Říkej si s námi, Cvičení pro těhotné a Cvičení při bolestech zad, 
nejrůznější besedy a přednášky, kurzy tvoření, kočárkové vycházky, turnaje v bowlingu, 
pálení čarodějnic, oslava dětského dne, vánoční besídka apod. Zároveň se budeme snažit 
vytvářet nové programy, které k nám přivedou nové návštěvníky. 

Náklady
Spotřeba materiálu 29.450,--
Opravy a udržování 7.137,--
Ostatní služby 28.411,10
Mzdové náklady 42.800,--
Daně a poplatky 1.000,--
Ostatní náklady 0,50
Celkem 108.798,60

Výnosy
Tržby z prodeje služeb 20.950,--
Tržby z prodeje zboží 6.569,--
Úroky 598,96
Dotace-Pardubický kraj 40.000,--
Přijaté dary ostatní 35.800,--
Přijaté členské příspěvky 3.200,--
Výnosy celkem 107.117,96



Spolupráce a členství v mezinárodních 
a celorepublikových organizacích

RC Jablíčko je členem Sítě mateřských center o.s. (http://www.materska-centra.cz/) Síť 
MC v ČR spojuje jinak nezávislá mateřská centra po celé republice, pomáhá jim
s propagací a podporuje zviditelnění této mezinárodní aktivity v naší zemi.  Tímto je nám 
otevřen prostor pro zapojení se do různých projektů a kampaní, které Síť MC pořádá. 
V loňském roce to byly např. Společnost přátelská rodině, v rámci které bylo na základě 
našeho návrhu  oceněno Město Jablonné nad Orlicí, kampaň Spolu u kulatého stolu, která 
je  zaměřená  na  prohloubení  a  zlepšení  spolupráce  s  představiteli  měst  a  obcí,  a  v 
neposlední řadě také Obec přátelská rodině, kde se  Město Jablonné nad Orlicí ve své 
kategorii umístilo na krásném 2. místě. V Událostech roku 2008 jsme již zmínily, že jsme 
se zapojily do mezinárodního projektu Světový týden respektu k porodu, v rámci kterého 
jsme u nás uspořádaly besedu na téma Vše o porodu s MUDr. Karlem Zárubou. I nadále 
se budeme snažit co nejvíce podílet na jakýchkoliv projektech a kampaních, které budou 
prospěšné nejen nám, ale i široké veřejnosti, městu a jiným občanským společnostem. 

Poděkování

Zde je těžké najít správná slova tak, aby vyjádřila vše, co je jimi myšleno, ale i tak se o to 
pokusíme. Rodinné centrum za dobu jeho existence podpořilo mnoho lidí, subjektů, firem, 
spolků,  je  proto  těžké  určit  nějaké  pořadí,  protože  pro  nás  je  jakákoliv  pomoc  tím 
nejlepším, co kdo pro nás udělá.
Pro  Jablíčko  „rodné“  Město  Jablonné  nad  Orlicí s  panem  starostou  Miroslavem 
Wágnerem a všemi zástupci města, městské samosprávy, je velice vstřícné.
Výbornou  atmosféru,  přátelský  přístup  a  neustálý  úsměv  nám  vždy  přiváží  Broňa 
Halbrštátová, které téměř všichni z jasných důvodů říkáme „teta“.
Šikovné ručičky Blanky Ježkové a Markéty Jeníčkové nám pomáhají s krásnými výrobky 
na Vánoční jarmark a vytvářejí hezké prostředí našeho centra.
Poděkování  také  patří  Základní  škole  v  Jablonném  nad  Orlicí  s  panem  ředitelem 
Mgr.  Luďkem Schnaubertem nejen  za  umožnění  prezentace  na  vánočním jarmarku. 
Děkujeme také Mateřské škole s ředitelkou Lenkou Prokopcovou za zapůjčení zahrady 
na akce Pálení čarodějnic a Pasáčci pečou brambory.
Za pěkné besedy, akce a cvičení děkujeme  Mgr. Markétě Dostálové,  Blance Fajtové, 
Mgr. Darině Fialové, MUDr. Karlu Zárubovi a paní Haně Tiché Jánišové.
Za úžasné fotografie nejen našich dětí každý rok vděčíme paní Ivaně Nosálové.
Veliké díky  Martině Dvořákové, která nám vede účetnictví. 
To, jak fungujeme, je velikou zásluhou  všech členek a maminek,  které neúnavně pro 
Jablíčko dělají vše, co je potřeba. Jsme velice rádi, že ani tatínkové se nenechají odradit 
a rádi přijdou pomoci. 
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.

http://www.materska-centra.cz/


Všem našim laskavým sponzorům, kteří podle svých možností přispěli finanční částkou 
nebo věcným darem a bez jejichž pomoci bychom nemohly realizovat své plány:

A.JELÍNEK – SKLO, s. r. o. 
F Plus, spol. s r. o.
Helena Kaplanová – STUDIO BYT
Hotel Filipinum 
Josef Simon – Truhlářství, podlahářství
Lékárna AMFORA, s. r. o.
Luboš Doleček – strojní a stavební zámečnictví, vodoinstalace, topení, plyn
Marie Štrumlová 
Marta market
Martina Dvořáková
Město Jablonné nad Orlicí
Michal Bedrníček – Malířství a natěračství
Michal Kusý
Milan Krejsa - Řeznictví a uzenářství
Miloš Mazánek - Řeznictví a uzenářství
Miloš Jeníček
Miroslav Herman – ELEKTROKOMPLET
Mléčné lahůdky Ježková Jana
Nadační fond nadaných Jablonné nad Orlicí
Pavel Soušek
Pardubický kraj
Petr Macháček – CYKLO SPORT MACH
Potraviny-Večerka J. Bergmanová
VETR

dárci, kteří nechtějí být jmenováni.

Jak nám můžete pomoci vy?

Prostředky na naši činnost získáváme z různých dotací a grantů. Tyto prostředky však 
nestačí, 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 propagačních 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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