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Úvodní slovo 
 
 S uplynulým rokem 2009 má Rodinné centrum Jablíčko za 
sebou nové zkušenosti, další úspěšné projekty, změnu prostor a mnoho 
jiného. Vše, co se událo, se vám snažíme přiblížit v této výroční zprávě. 

Jelikož zde většinou  hodnotíme sami sebe, požádali jsme pana 
místostarostu Jaroslava Hamana o pár řádků. Doprovázel nás totiž nejen 
v roce 2009 na několika významných akcích ( viz text níže).  
 Letos poprvé jsme se zapojili do  většího množství projektů. Ať 
už se jedná o projekt na zajištění chodu centra nebo projekty vzdělávací. 
Celou naši malou organizaci to posunulo dosti vpřed. Musím říci, že není 
jednoduché vytvořit žádost o dotace tak, aby prošla hodnoceními, vést 
poctivě veškerou dokumentaci a provádět úkony, které jsou k tomu 
třeba. Ale získali jsme tím mnoho zkušeností. Mohli jsme uskutečnit 
plány, které jsme si předsevzali v letech minulých. Dosáhli jsme na 
určitou profesionalizaci centra, na lepší vybavení a nové prostory. 
 Tým, který „hýbe“ celým Jablíčkem se z jedné strany zúžil 
(stávající členky odešly zpět do zaměstnání - z aktivních se staly 
pasivní) a z druhé rozšířil (přidaly se k nám nové členky, které se aktivně 
zapojily do činnosti). Každá změna s sebou nese negativní i pozitivní 
stránku. Já osobně jsem velice ráda za nové nápady, podněty,  
neutuchající vitalitu a chuť dělat něco prospěšného pro druhé. 
 Jablíčko vzniklo, aby sloužilo především rodičům s dětmi. Je 
však centrem rodinným a některé aktivity jsou určeny široké veřejnosti. 
Pevně věřím, že těch téměř sto rodin, které nás navštívily, zde našly 
příjemnou atmosféru, zajímavý program a jistotu, že jejich role v rodině a 
ve společnosti je velice důležitá.  
 Milí přátelé, příznivci a podporovatelé Jablíčka. Bez vás 
bychom nemohli dělat to, co děláme! Věřte, že se snažíme vyjít  vstříc 
vašim požadavkům a potřebám. Ale jsme jen jedni z vás a neustále se 
máme co učit a co zdokonalovat. Radost nám pak přináší úsměvy na 
vašich tvářích i tvářích vašich  dětí. Pojďte se s námi usmívat i v příštích 
letech! 
 
 

        
Silvie Serbousková 

předsedkyně sdružení 
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Pro Jablíčko 
 
Rodina je stále považována za základ společnosti. V sociální 

oblasti se ale stát zaměřuje zejména na podporu osob v nepříznivé 
životní situaci, zdravotně postižené občany, neúplné rodiny, jen v pozadí 
zůstává podpora zdravé a fungující rodiny. 

Zásluhou Rodinného centra Jablíčko se již tři roky v našem 
městě dějí věci nebývalé, velmi záslužné a ušlechtilé. Po stovkách hodin 
usilovné práce zakladatelek občanského sdružení JERMS (Jany, Eriky, 
Radky, Markéty a Silvy), za přispění  mnoha sponzorů, Nadačního fondu 
nadaných a také Města, vzniklo ve staré škole v ul. A. Hanuše velmi 
útulné zázemí pro mladé maminky (i tatínky) s dětičkami,  které ještě 
nenavštěvují  školku. 

V Jablonském zpravodaji se často dočítáme o bohaté činnosti 
RC Jablíčko, o pravidelných aktivitách jako zpívánky, tvořeníčko, cvičení 
pro těhotné, angličtina pro nejmenší, mimiklub, odpolední čaje, atd. 
Předsedkyni sdružení Silvě Serbouskové  a členkám organizačního 
výboru se podařilo zajistit i odborné lektorky hudební výchovy, angličtiny, 
psycholožku, lékaře a další specialisty. 

Jednorázových aktivit, jako jsou vycházky, výlety, indické baby 
masáže, dětský den, přednášky a besedy, je každoročně několik 
desítek.  Mladým maminkám neubývají nápady a tak pověst centra, kde 
je možné se mnoho nového dozvědět, aktivně si odpočinout, účastnit se 
společenského života, tvořivě přispět do programu zábavy a her dětí, se 
tak rozrůstá, že byla zaznamenána účast a pobyt v RC již více než 
devadesáti rodin z Jablonného a několika okolních obcí. 

Rada města také oceňuje snahu organizátorek o další 
sebevzdělávání  a hledání kontaktů a podnětů pro další práci po 
Pardubickém kraji  i jinde v republice. Výsledkem je zavádění nových 
programů vzdělávání rodičů na rodičovské dovolené, které mohou 
pomoci bezproblémovému návratu na trh práce. 

Rozsáhlá a záslužná činnost „našeho“ rodinného centra je 
známá  po celém kraji a je vysoce oceňována.Vážíme si jí i zde 
v Jablonném nad Orlicí a za představitele Města mohu slíbit, že 
nezůstane v dalším období jen u morální podpory, ale budeme se snažit 
dále zlepšovat vybavení vnitřních prostor a  slibujeme i  zajištění 
venkovního hřiště. 
Děkujeme všem aktivním maminkám i tatínkům  a přejeme do dalších let 
mnoho elánu a vytrvalosti. 

Jaroslav Haman 
místostarosta města Jablonného n. Orl. 
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O rodinných a mateřských centrech 
 
 Rodinné centrum je místo určené pro rodiče s dětmi, kteří se 
chtějí nejen v době mateřské a rodičovské dovolené zapojit do 
společenského dění. Rodiče zde tráví svůj volný čas nebo se aktivně 
podílí na tvorbě programů a aktivit centra, mohou se prostřednictvím 
centra vzdělávat, naučí se zde týmové spolupráci a mnoho jiných věcí. 
Děti poznají své rodiče z jiného úhlu pohledu, více se osamostatní již 
před nástupem do předškolního  zařízení, naučí se být součástí věkově 
podobného kolektivu a aktivně se zapojí do činností, které nemají jinde 
možnost vyzkoušet.  
 Rodinná centra jsou většinou neziskovými organizacemi 
založenými na bázi dobrovolné činnosti rodičů s dětmi na mateřské či 
rodičovské dovolené. Zapojením se do chodu rodinného centra si rodiče 
udržují svůj profesní přístup, posilují své sebevědomí a zvyšují svůj 
potenciál návratu na trh práce. Vedení takovéto organizace vyžaduje 
dodržování jejích cílů a poslání, prezentaci centra, vedení týmu, shánění 
financí, zajištění a údržbu vhodných prostor a jejich vybavení, spolupráci 
s úřady a ostatními organizacemi, apod.  
 Rodinné centrum je místo, kde by se nikdo neměl setkat s 
jakoukoli formou diskriminace, netolerancí a odmítnutím pomoci v řešení 
určitých problémů.  

Struktura organizace 
 Sdružení během roku 2009 získalo několik nových členů, čímž se 
celkový počet zvýšil na 16. Na Valné hromadě 27. 4. 2009 byla zvolena 
nová rada sdružení v tomto složení: 

 

Předsedkyně sdružení: 

 

Silvie Serbousková 

 

Místopředsedkyně sdružení: 

 

Mgr. Markéta Dostálová 

 

Členové rady 

 

Vendula Krátká 

Mgr. Daria Marešová 

 

Členové kontrolní komise: 

 

Blanka Fajtová 

Radka Moravcová 
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Členky sdružení: 

 

Mgr. Jana Šmídová 

Ing. Radka Nepustilová 

Mgr. Erika Halásová 

Monika Šulcová 

Markéta Kalousová 

Lenka Grusová 

MUDr. Radmila Jarešová 

Alena Marešová 

Tereza Štrumlová 

  
 Podmínkou členství je seznámit se se stanovami sdružení, řídit se 
jimi, platit členský příspěvek a dle možností se aktivně podílet na 
aktivitách sdružení. Členství umožňuje využívání výhod člena a možnost 
ovlivňovat plánování aktivit a dění sdružení. 

V roce 2009 byla zajištěna 
činnost centra týmem 
dobrovolníků (ne podle 
zákona o dobrovolnické 
službě), kteří pomáhali 
zajistit přípravu a realizaci 
akcí. Tento tým je řízen 
koordinátorkou projektu a 
koordinátorkou centra, které 
byly zaměstnány 
polovičními úvazky na 
dohody o pracovní činnosti. 
Dohody o provedení práce 
v centru během roku 
vykonávali: lektorka 
pohybových aktivit, lektorka 
angličtiny, lektorka 

hudebních aktivit, lektorka výtvarných a rukodělných aktivit, asistentka 
jednorázových volnočasových aktivit, účetní a výživový specialista. Díky 
těmto úvazkům mohlo být rodinné centrum otevřeno celoročně: 4-5 dní v 
týdnu během roku, o prázdninách 1 den v týdnu pro veřejnost, ostatní 
dny probíhal úklid centra a plánování akcí na druhou polovinu roku, 
příprava projektů aj. 
 Valná hromada se konala 2x, rada sdružení se sešla 6x, v průběhu 
roku proběhlo rovněž několik členských schůzek. 
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Pravidelné aktivity 
 
Běžná otevírací doba RC  Jablíčko (leden – červen 2009): 
 
pondělí 9:30 - 12:00 Zpívánky a tanečky pro holky a chlapečky 

úterý 10:00 - 11:30 
Mimi klub - program pro děti do 1 roku nebo 
Cvičeníčko s pohádkou - zábavný program pro rodiče 
a děti od 1 roku 

středa 15:00 - 17:30 Odpolední čaje (a dítě si hraje) 

čtvrtek 10:00 - 11:00 Cvičení pro těhotné (po tel. domluvě) 

pátek 9:30 - 12:00 Říkej si s námi (pásmo říkadel a písniček) 

 
Otevírací doba RC Jablíčko přes prázdniny 2009: 

 
Běžná otevírací doba RC Jablíčko od září 2009: 

 

pondělí 

9:30 - 12:00 Zpívánky a tanečky pro holky a chlapečky 

15:15 - 16:00 Angličtina pro předškoláky od 4 do 6 let (od října) 

16:15 - 17:00 Angličtina pro nejmenší (od října) 

úterý 
 10:00  - 11:30 

Mimi klub - program pro děti do 1 roku nebo 
Cvičeníčko s pohádkou - zábavný program pro rodiče 
a děti od 1 roku 

středa 15:00 - 17:30 Odpolední čaje (a dítě si hraje) 

čtvrtek 10:00 - 11:00 Cvičení pro těhotné pod vedením rehabilitační 
pracovnice (po tel. domluvě) 

pátek 9:30 - 12:00 Říkej si s námi (pásmo říkadel a písniček) 

Pondělí 13.7.2009 10:00 - Jablíčko Indické baby masáže 

Pondělí 20.7.2009 16:30 - koupaliště Opékání u koupaliště 

Pondělí 27.7.2009 10:00 - 12:00  Zpívání a tanečky 

Pondělí  3.8.2009 10:00 - Jablíčko Netradiční společenské hry 

Středa 12.8.2009 8:50 - vlak. nádraží Výlet do Potštejna 

Pondělí 17.8.2009 10:00 - Jablíčko Kočárková vycházka 

Pondělí 24.8.2009 16:00 - Filipinum Turnaj v bowlingu 

Pondělí 31.8.2009 10:00 - fara Jablíčko na faře 
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 Nově zařazený program Cvičeníčko s pohádkou - jedná se o 
zábavné spojení hry a cvičení určené pro rodiče s dětmi samostatně 
chodícími od 1 roku do 3 let zakončené pohádkou. 
 Od září probíhá v rámci středečního programu Hravé tvořeníčko 
- střídavě pro dospělé a děti. Pro dospělé proběhlo drátkování, 
korálkování, tvoření z pedigu, pečení vánoček, vánoční tvoření, pro děti 
práce se samoschnoucí hmotou, podzimní tvoření, výroba veselých 
květináčků. 
 Program pro malé děti trvá přibližně 30 minut. Děti, které se ho 
nechtějí zúčastnit, si volně hrají. 
 
Program jednorázových akcí 
 
14.1. 

 
Sněhové dýchánky 

21.1. Solná jeskyně 
14.2. Karneval pro nejmenší 
20.2. II. narozeniny Jablíčka, 

rozhovor pro Orlický deník 
9.3. Den Žen 
11.3. Pletení z pedigu 
16.-20.3 Burza dětského oblečení 

25.3. Solná jeskyně 
26.3. Cvičení při bolestech zad 
5.-9.3. Jarní pobyt pro nejmenší s 

plaváním 
7.-8.4. Jarní velikonoční prodejní 

výstava 
21.4. Naše zdraví v našich rukou 

22.4. Stravovací rituály rodiny 
jídlo jako způsob vyjádření 
vztahů - beseda 

30.4. Čarodějnice (spolu se 
SDH) 

6.5. Zelené potraviny - 
přednáška 

13.5. Hrajeme si se svačinkou - 
praktická ukázka 

21.5. Povídání s dulou - 
přednáška 

22.5. Kočárková vycházka 
3.6. Dětský den s Jablíčkem 
4.-5.6. Focení s I. Nosálovou 

10.6. Laická resuscitace - 
přednáška 

13.6. Jablonský Medvídek 
17.6. Pletení z pedigu 
19.6. Kočárková vycházka 
23.6. Kavárnička pro maminky - 

setkání členek 
13.7. Indické baby masáže 
20.7. Opékání u koupaliště 
27.7. Zpívánky a tanečky nejen 

pro nejmenší 
3.8. Netradiční společenské hry 
12.8. Výlet vlakem do Potštejna 
17.8. Kočárková vycházka a 

cyklovýlet za pokladem 
24.8. Bowling 
31.8. Jablíčko na faře 
18.9. Procházka za pohádkou 
14.10. Pasáčci pečou brambory  
21.10. Solná jeskyně 

2.-6.11. Burza dětského oblečení 

11.11. Drátkování kamínků 

19.11. Indické baby masáže 

30.11.-
1.12. 

Vánoční jarmark 

4.12. Mikulášská nadílka 
10.12. Pečeme vánočky 
18.12. Vánoční besídka 
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Události roku 2009 
 
 V letošním roce jsme oslavili již druhé narozeniny Jablíčka 
Dnem otevřených dveří spojeným s otevřením nové pracovny / teď 
máme k dispozici dvě místnosti ve druhém patře staré školy se zázemím 
- šatna + WC + chodba /. Na tento den přijal pozvání PhDr. M. Macela - 
radní Pardubického kraje zodpovědný za sociální péči. V přítomnosti 
místostarosty města p. J. Hamana nám předal Rodinné pasy. 
 V dubnu proběhl jarní pobyt pro naše nejmenší v Hartmanicích 
na Vysočině spojený z plaveckým kurzem. Další novinkou měsíce dubna 

byla  Jarní 
velikonoční prodejní 
výstava v prostorech 
centra. Jednalo se o  
výstavu inspirací  a 
nápadů.  Výdělek z 
prodeje výrobků 
putoval na činnost 
centra. 
Spolu s SDH jsme 

uspořádali 
Čarodějnice. Hasiči 
poskytli zázemí a 
starali se o oheň, my 
jsme zajistili program 
a soutěže.  
V rámci Světového 
týdne respektu 
k porodu proběhlo 

v květnu Setkání s dulou. Přednášku o možnostech asistence duly při 
porodu vedla p. I. Juráčková, laktační poradkyně a členka Česká 
asociace dul. Dula je speciálně vyškolená žena poskytující ženě, která 
rodí, emocionální oporu a fyzickou pomoc. 
  V červnu jsme připravili Dětský den s Jablíčkem, zábavné 
odpoledne se soutěžemi a odměnami.  
V rámci festivalu Jablonský Medvídek jsme názorně předvedli 
ubrouskovou techniku a pletení z pedigu, což si mohli návštěvníci 
festivalu sami vyzkoušet. 
 O prázdninách se jablíčkovské děti i se svými rodiči sešly na 
Opékání u koupaliště. Krátký déšť nemohl pokazit dobrou náladu na této 
akci. 

V létě jsme se také rozjeli na výlet  vlakem do Potštejna, kde 
jsme navštívili zámek a přírodní areál Vochtánka.  
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S prázdninami jsme se rozloučili již tradičním turnajem 
v bowlingu. 
 V adventním čase jsme vystavovali a prodávali na Vánočním 
jarmarku v základní škole, v Jablíčku nás navštívil nás Mikuláš 
s hodnými čerty. Na Vánoční besídce jsme se potěšili malými dárečky.  
 Nejúspěšnější akcí loňského roku se staly Čarodějnice (účast 
téměř 100 dětí), dále Karneval pro nejmenší (29 dětí), Dětský den s 
Jablíčkem (44 dětí), Jarní pobyt pro nejmenší (25 dětí), Výlet do 
Potštejna (25 dětí a 23 dospělých), Netradiční společenské hry (16 dětí a 
8 dospělých), 
Mikulášská 
nadílka (35 dětí).  
       Také 
proběhlo několik 
zajímavých 
přednášek, které 
se u maminek 
setkaly s velkou 
odezvou.   Patří 
mezi ně 
přednáška 
psycholožky Mgr. 
D. Fialové a 
výživového 
specialisty p. 
Žabky o různých 
pohledech na 
výživu dětí s 
názvem 
Stravovací rituály rodiny – jídlo jako způsob vyjádření vztahů. 
 A dále pak přednáška Laická resuscitace, která byla doplněna 
praktickou ukázkou. O zásadách první pomoci jsme si povídali s MUDr. 
M. Jarešem. 
 Mezi další nepravidelné, ale oblíbené akce můžeme zařadit 
Kočárkovou vycházku (3x), Návštěvu solné jeskyně (3x), Indické baby 
masáže (2x), Burzu dětského a těhotenského oblečení (2x, jarní a 
podzimní). 

Letošní rok byl plný velmi pestrých a rozmanitých akcí. 
Zvyšující se zájem o naše aktivity nás utvrzuje v naději, že jdeme 
správnou cestou, ve které chceme dále pokračovat. 
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Statistika návštěvnosti 
 

Rodinné centrum Jablíčko v roce 2009 navštívilo 98 rodin. 
 
 

 
*Četnost návštěv jedné rodiny na akcích rodinného centra. 

 

 
 

Každá rodina v průměru navštívila zhruba 9 akcí za rok. 

Měsíc Počet rodin Návštěvnost*
leden 25 47
únor 33 84
březen 33 90
duben 24 56
květen 35 93
červen 41 106
červenec 13 17
srpen 15 19
září 35 97
říjen 30 91
listopad 34 90
prosinec 34 86

leden
únor

březen
duben

květen
červen
červenec

srpen
září

říjen
listopad

prosinec
0

20

40

60

80

100

120

Počet rodin
Návštěvnost*



 12

 
Projekty a kampaně 
 
  RC Jablíčko je členem Sítě mateřských center o.s. , která 
spojuje v České republice jinak nezávislá mateřská centra, pomáhá jim 
s propagací a podporuje zviditelnění této mezinárodní aktivity v naší 
zemi. Tím je nám otevřen prostor pro zapojení se do různých projektů a 
kampaní, absolvování školení, pořádaných Sítí MC. 
V loňském roce to byla 
např. kampaň 
Společnost přátelská 
rodině, kdy na základě 
našeho návrhu v této 
oblasti byla na 
Konferenci v Chrudimi 
oceněna Základní škola 
v Jablonném n. Orl. a 
Nadační fond nadaných 
Jablonné nad Orlicí. 
Dále se zapojujeme do 
kampaně Spolu u 
kulatého stolu, která je 
zaměřená na 
prohloubení a zlepšení 
spolupráce 
s představiteli měst a 
obcí. 
 Spolupracujeme se společností  KONEP – Koalice nevládek 
Pardubicka. Posláním Konep je sdružovat nestátní neziskové organizace 
nepolitického charakteru, vytvářet podmínky pro vzdělávání pracovníků 
sociálních služeb. RC Jablíčko je zapojeno do projektu „Rodičovská 
dovolená – období růstu“. Zaměřuje se  na vzdělávání rodičů vracejících 
se po rodičovské  dovolené na trh práce, součástí projektu je mimo jiné i 
ICT kurz. V tomto projektu je zainteresováno 6 MC Pardubického kraje, 
které mezi sebou spolupracují a podílí se na úspěšném chodu kurzu. 
 Již druhým rokem jsme se zapojili do mezinárodního projektu 
Světový týden respektu k porodu, v jehož rámci jsme u nás uskutečnili 
besedu s paní Ivou Voráčkovou, členkou Asociace českých dul. 
 Cílem projektu „Skotačím a hraji si s rodiči a kamarády“ u 
MPSV je zajištění financí na úhradu nákladů spojených s naplňováním 
poslání občanského sdružení JERMS, o.s. (viz. Stanovy), zejména 
poskytováním služeb rodinného centra rodičům a jejich předškolním 
dětem od 1 roku věku v oblasti pohybových, hudebních a výtvarných 
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aktivit, ekologické výchovy, zdravého životního stylu apod. Stejně jako v 
projektu „Personální zajištění provozu Rodinného centra Jablíčko“ u 
Pardubického kraje jsme usilovali o získání potřebných finančních 
prostředků na zajištění profesionalizace centra.  
 I nadále se budeme snažit zapojovat se a úspěšně se podílet 
na projektech a kampaních, které budou prospěšné nejen nám a centru, 
ale i  veřejnosti, městu a jiným občanským společnostem. 
 
Plánujeme budoucnost 
 
 Rádi bychom  pokračovali v pravidelných programech, budeme 
se snažit i nadále získávat finanční prostředky na provoz, vybavení a  
vzdělávání a zachovat nabídku pro veřejnost při pravidelných burzách, 
výstavách, jarmarcích, přednáškách a podobně. 

Chceme se i nadále rozvíjet pomocí projektů  a kampaní. Rádi 
bychom dokončili rozpracovaný projekt „Dětské hřiště“, ve kterém 
v rámci programu Leader MAS Orlicko v Podpoře uplatnění žen 
spolupracuje RC Jablíčko s městem Jablonné nad Orlicí na vytvoření 
venkovního zázemí pro rodiče s dětmi.  

Doufáme a věříme, že doba krize, jež dopadla i na naši zemi, 
se neprojeví v úbytku návštěvníků RC a poklesu zájmu o naše služby. 
První rok krize jsme nepocítili, ba naopak jsme se s nadšením pustili do 
nových akcí a programů a hodláme v tom pokračovat a vydržet.   
 
Pár slov závěrem 
 
 Vzhledem k faktu, že rok 2009 byl pro Jablíčko tak trochu 
„zlomovým“, neboť většina zakládajících členek nastoupila zpět do 
zaměstnání, rozhodli jsme se oslovit je a požádat o zodpovězení dvou 
otázek. Zde jsou odpovědi Radky Nepustilové, Markéty Dostálové, Jany 
Šmídové a Eriky Halásové. Tímto jim zároveň děkujeme. 
1) Co Vás přimělo stát u "zrodu" rodinného centra v Jablonném n. 
O. a co Vám činnost v něm dala, příp. vzala? 
•  Ke zrodu "Jablíčka" mě přiměly informace o tom, že taková zařízení 
existují a fungují, potřeba být i v době MD prospěšná více než jen své 
rodině, udělat něco pro druhé a být součástí nějakého společenství. 
Jablíčko mi zpestřilo život, dalo mi spoustu známých a kamarádek (a 
také kamarádů) a mrńavých kamarádů pro mého synka. Bez "Jablíčka" 
bych nepoznala spoustu skvělých lidí, nebo i celých rodin. Také jsem 
díky němu zůstala v kontaktu s pracovním životem, neboť vybudovat a 
provozovat "Jablíčko" bylo a je stejné, jako vybudovat a provozovat 
malou firmu. A největší uspokojení mám z pocitu, že stále existují lidé, 
kteří nezištně a rádi dělají něco nejen pro sebe ale i pro druhé.  
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• Na setkání pěti maminek "zakladetelek", mě pozvala Jana Šmídová. 
Myšlenka mě nadchla. Byla jsem na mateřské dovolené a ve městě jsem 
moc lidí neznala. Jablíčko pomohlo narušit můj domácí stereotyp a dcera 
mohla být více mezi dětmi. 
• Mě přiměla Radka Nepustilová. Založit v Jablonném rodinné 
centrum byl její výborný nápad, který jsem brala jako výzvu. 
• Prací v Jablíčku jsem získala bezpočet zkušeností k nezaplacení. 
Byl to také moc dobrý příklad pro mé děti. 
• Mezi to nejcennější, co mi zůstalo,i když už nemohu být aktivní, je 
několik maminek - kamarádek, na které se můžu kdykoliv stoprocentně 
spolehnout, protože naše 
kamarádství je stvrzeno 
"prací na Jablíčku". 
• U zrodu Rodinného 
centra Jablíčko jsem se 
ocitla vlastně náhodou, k 
této myšlence mě 
přivedla Jana Šmídová. 
Byla jsem na rodičovské 
dovolené a moje dcera už 
nebyla tak úplně 
miminkem, bylo na ní 
vidět, že ji zajímá kontakt 
s okolím a hlavně s lidmi 
okolo ní. Mně už začínaly 
chybět sociální kontakty, 
které má každý běžně v 
zaměstnání. Navíc nejsem původem z Jablonného, znala jsem jen velmi 
málo maminek více než od vidění. Takže vyslovená myšlenka padla "na 
úrodnou půdu".Založení rodinného centra bylo pro mě, ale také pro 
celou naši rodinu, přínosem v mnoha směrech, poznali jsme nové lidi, 
strávili příjemný čas v dobré společnosti rodičů a dětí, naše dcera 
získala mnoho dovedností, seznámila se s kolektivem dětí různého věku 
a troufám si tvrdit, že proto celkem bez problémů zvládla nástup do 
mateřské školy. Navíc jsem se mohla vlastní iniciativou podílet na vzniku 
společenské organizace, která je, jak věřím, přínosem také pro další 
rodiny.  
• 2) Jak vnímáte Rodinné centrum Jablíčko dnes, kdy již nejste 
aktivní členkou? 
•  Jablíčko dělá, co může, a snaží se, jak se dá. Přes úvodní rozpaky 
se stalo právoplatným jablonským "spolkem", který je uznáván a brán 
vážně. Určitě to není vždy jednoduché ani z hlediska financí, ani z 
hlediska lidských zdrojů. Ale velmi oceňuji snahu a u některých přímo 
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nadšení, s jakým se vrhají do vymýšlení a organizování různých aktivit. 
Pro budoucnost Jablíčka je třeba neustále hledat a vychovávat další 
schopné nástupkyně a hledat finanční zdroje. To jsou asi nejtěžší úkoly, 
se kterými se ale Jablíčko dokáže poprat. Byla bych ráda, aby "Jablíčko" 
mohlo fungovat dlouhé roky a aby se do jeho činnosti zapojovalo víc a 
víc maminek a klidně i tatínků. Aby tam nacházeli společenství, zábavu, 
radu, pomoc, kamarády, ale také uplatnění a dobrý pocit. Přeji Jablíčku, 
aby se koulelo tou správnou cestou a potkalo na ní dobré a schopné lidi. 
Já, ač už neaktivní členka, pokud budu moci, vždy ráda pomůžu.  
• Rodinné centrum Jablíčko má v našem městě a okolí dobré jméno. 
V Síti mateřských center je aktivním členem. Za svou činnost získalo již 

několik ocenění. Stále 
přichází s bohatším 
programem pro rodiny s 
dětmi i veřejnost. Je 
dobře, že se nepotvrdily 
některé skeptické názory 
o zániku centra spolu s 
odchodem zakládajících 
členek. 
• Pozorovat z povzdálí, 
jak Jablíčko frčí, je 
úžasný pocit. Nezatěžují 
mě provozní starosti, a 
tak vnímám Jablíčko jako 
neuvěřitelně aktivní 
organizaci  v našem 
městě. Od spoluobčanů 

vím, že se stalo uznávanou institucí s dobrým renomé. Jeho fungování 
mě nesmírně těší a aktivní členky, které ho drží na této úrovni, mají můj 
obdiv. 
• S návratem do zaměstnání a s tím, jak moje děti rostou, nacházím 
své sociální kontakty zase jinde, ačkoliv navázaná přátelství přetrvávají. 
Vždycky mě potěší, když ve městě nebo od známých zaslechnu, že se v 
Jablíčku konalo to nebo ono, že s Jablíčkem podnikli výlet nebo soutěže, 
zkrátka když si znovu potvrdím, že Jablíčko "žije", protože to byla 
zásadní otázka v době, kdy Jablíčko vznikalo: najdou se další ochotné 
maminky pro vedení centra až naše děti odrostou? Z existence a práce 
Rodinného centra Jablíčko mám velkou radost a těší mě, když jsou jeho 
návštěvníci spokojení. 
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Hospodaření 
 
 

Hospodářský výsledek roku 2009 je 811,83 Kč 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Náklady Celkem Kč
Spotřeba materiálu 58.150,--
Ostatní služby 32.812,90
Mzdové náklady 213.980,--
Zákonné sociální pojištění 41.033,--
Daně a poplatky 1.000,--
Ostatní náklady 482,--
Celkem 347.457,90

Výnosy Celkem Kč
Tržby z prodeje služeb 40.785,--
Úroky 292,73
Přijaté dary ostatní 12.113,--
Přijaté členské příspěvky 2.650,--
Dotace
MPSV 242.429,--
Pardubický kraj 40.000,--
Město Jablonné n. Orl. 10.000,--
Výnosy celkem 348.269,73
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Pomáhají nám pomáhat 
 
• DONO, s.r.o.  Praha 
• GOLEMPRESS, s.r.o. 
• Hana Lorencová 
• Helena Kaplanová – STUDIO 
BYT 
• Hotel u Dubu – Petr Kraus 
• Hotel Filipinum 
• IBIS – Richard Mareš 
• ISOLIT BRAVO, spol. s r.o. 
• Jan Fajt 
• Jana Bergmannová 
• Jana Vondrušková – kosmetický 
salon 
• Jarmila Kusá 
• Jiří Dvořák 
• Luboš Doleček – vodoinstalace, 
topení, plyn 
• Marie Štrumlová 

• Marta Market 
• Martina Dvořáková 
• Město Jablonné nad Orlicí 
• Michal Bedrníček – malířské a 
natěračské práce 
• Motýlek – dárky pro radost 
• MPSV 
• Nadační fond nadaných 
• Pavel Beneš – ZOO FLORA 
• Pardubický kraj 
• Petr Kalous 
• Ing. Petr Krátký 
• Robert  Ježek 
• Roman Krátký 
• SDH Jablonné nad Orlicí 
• Vladimír Kalous - Panská 
zahrada, Choceň 

Poděkování 
 

Pokud bychom chtěli hledat vhodná slova za podporu a 
vstřícnost, kterou nám věnují nejen naši finanční sponzoři, partneři a 
ostatní, slovo „děkujeme“ je jistě málo. Dovolte nám zmínit se v této 
zprávě i o všech dobrých lidech, příp. organizacích,  kterým není 
lhostejné, jak se Jablíčku daří, a pomáhají nám, jak jen to je možné.  
Poděkování patří: 
• Zástupcům a zastupitelům města Jablonného nad Orlicí. Našli jsme 
v nich velkou oporu, nikdy pro ně nebyl problém vyslechnout všechny 
naše názory a připomínky a najít společná řešení. 
• Kavárně Pod kopečkem, kde se rádi zastavíme a manželé Olšarovi 
nás vždy přívětivě přivítají a nikdy neodbydou. 
• P. Ince Kulhánkové a p. Petru Polachovi, kteří nás učili plést 
z pedigu. Od p. Polacha jsme měli i materiál. 
• P. Olině Vejrychové, díky níž jsme se dozvěděli ledacos o „zelených 
potravinách“. 
• Mgr. Darině Fialové a p. Jaroslavu Žabkovi za přípravu a cenné 
zkušenosti týkající se přednášky na téma „Stravovací rituály rodiny“. 
• P. Ivaně Nosálové za zachycení plynoucího času ve fotografiích 
našich dětí. 
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• Mgr. Broně Halbrštátové za to, že se s námi dělí o úsměv na tváři a 
dobrou náladu v písních. 
• P. Blance Fajtové, p. Monice Šulcové a p. Markétě Kalousové, které 
cvičily s rodiči a dětmi a vše zakončily pohádkou. 
• Mgr. Martině Grusové a Vendule Krátké za trpělivost při tvoření s 
malinkými dětmi. 
• Mgr. Markétě Dostálové věnující se lekcím angličtiny pro nejmenší a 
děti předškolního věku. 
• P. Ivě Voráčkové za pěknou přednášku o funkci duly. 
• P. Markétě Kaczynské za šikovné ručičky, kterými pro Jablíčko 
ledacos vytváří. 
• Občanskému sdružení Rafael, díky němuž můžeme zajít do 
příjemného prostředí farního dvorku. 
• Občanskému sdružení Kamarádi, jež nám umožnilo zúčastnit se 
festivalu Jablonský Medvídek, kde se v rámci dílen podílíme i my rukou 
šikovnou na tvoření. 
• Základní škole v Jablonném nad Orlicí za to, že jsme se mohli 
účastnit vánočního jarmarku, který pořádala. 
• Manželům Serbouskovým za přípravu praktické ukázky pletení a 
pečení vánoček. 
• Zdeňku Brandýskému, Luďku Hejzlarovi, Lukáši Derkovi a Petru 
Kuncovi, bez kterých bychom nemohli uskutečnit Mikulášskou besídku, 
protože by k nám nedorazil Mikuláš, anděl a čerti. 
• Všem členkám sdružení (uvedeným v oddíle Struktura organizace), 
bez kterých by Jablíčko nemohlo fungovat, neboť zde pilně odvádějí 
poctivý kus práce. Za své si berou všechny povinnosti spojené s chodem 
centra a svoje zkušenosti, um a dobrou náladu dělí mezi ostatní 
návštěvníky. To je nevyčíslitelná zásluha. 
• Všem našim babičkám, dědečkům a ostatním příbuzným, kteří naši 
práci a píli chápou. 
• Přátelům, co nás respektují. 
• Našim osobním partnerům, ti se o nás s Jablíčkem i leckdy dělí a 
díky nim se můžeme realizovat, neboť nás podporují. 
• Našim báječným potomkům, kteří nám dokážou zvednout  náladu. 
• Všem, kteří nechtějí být jmenováni. 
 
Omlouváme se, pokud jsme na někoho zapomněli. 
Děkujeme Vám všem, podpory si velice vážíme a budeme se snažit co 
nejlépe využít všeho, co do nás a našich dětí vkládáte. 
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Jak nám můžete pomoci? 
 

 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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