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ÚVODNÍ SLOVO 

Zdá se, jako když jsme jen tleskli do dlaní a čas, který uplynul od psaní poslední výroční zprávy, 

je ten tam. Rok naplněný spoustou akcí, oblíbeným pravidelným programem a potřebnou 

dokumentací, utekl Jablíčku jako lodička plující po řece.  

Jablíčko dosáhlo, dalo by se říci, „školkového věku“, neboť oslavilo své třetí narozeniny. Jeho 

maminky - zakladatelky chtě, nechtě, musely nastoupit zpět do zaměstnání, a proto bylo 

důležité sehnat další ochotné rodiče, kteří by se o chod centra pečlivě starali. Některé z nových 

maminek už svojí prací byly známé, jiné se nechaly přesvědčit až s příchodem zimy. Obavy 

týkající se dalšího fungování Jablíčka po odchodu zakládajících členek se naštěstí nepotvrdily.  

Naopak v roce 2010 se díky nápadům a energii pracovnic Jablíčko více zviditelnilo, potvrdilo 

své postavení fungující a žádoucí organizace ve městě a upevnilo spolupráci s ostatními spolky. 

A jak to dokázalo? Tuto otázku nám kladli i zástupci hodnotící komise ze soutěže Obec 

přátelská rodině, kteří si na podzim přijeli ověřit prorodinné aktivity našeho města. Za 

aktivitami a prací stojí neúnavné členky a pracovnice Jablíčka, které mu věnují svůj čas a chuť 

dělat něco pro druhé. Na druhé straně, bez níž by to také nešlo, jsou rodiny navštěvující jeho 

programy. V tomto roce jich bylo 104, což je zase o trochu více než  v roce předešlém. 

Dobrovolnická činnost má však také své hranice, proto Jablíčko stále v různých grantových 

programech usiluje o získání dalších finančních prostředků na profesionalizaci a zkvalitňování 

programů a vybavenosti prostor. Jak a co se nám povedlo se dozvíte na dalších stránkách.  

Dovolte mi před tím, než nahlédnete do událostí roku 2010, obrátit se k rodičům, kterým se 

tato výroční zpráva dostává do rukou poprvé, např. s prvním děťátkem na vítání občánků.  

Stává se, že nové maminky slýchávají, že Jablíčko je uzavřená společnost. Uvažte však sami - 

není přece možné, aby Jablíčko rostlo a vyvíjelo se bez nových tváří. Přijďte k nám a sami 

zhodnoťte, zda-li stojí za to vidět nadšené děti a zažít pohodovou atmosféru. Pro nás je 

největší odměnou slyšet a vidět vracející se rodiče s dětmi, říkající: „My když procházíme okolo 

Jablíčka, děti tam samy chtějí jít.“ 

My uvítáme každou novou tvářičku, jež se chce poznat s ostatními, sdílet s nimi společný čas a 

dát Jablíčku nové nápady, energii, znalosti. Každý má co nabídnout a my jsme rádi, připojí-li se 

mezi nás.  

Pevně věřím, že v naší výroční zprávě za rok 2010 naleznete informace, které vám Jablíčko 

opět o něco více přiblíží. Přeji vám příjemné čtení a prohlížení. 

Těším se na setkání s vámi. 

Silvie Serbousková, 

 předsedkyně sdružení a koordinátorka centra 

 

- Občanskému sdružení Rafael za možnost využívání farního dvorku 

- Základní škole za poskytnutí zázemí při vánočním Jarmarku 

- manželům Peštovým za zapůjčení drah na bowlingový turnaj v hotelu Filipinum a vstup na 

venkovní hřiště 

- kamarádům hasičům, kteří se převlékají do obleků Mikuláše, anděla a  čertů na besídku pro 

děti, poskytují lavičky a stoly na opékání, umožňují exkurzi hasičské zbrojnice a věnují nám tak 

svůj čas 

-Janu Fajtovi  za odvoz kočárků na výlet do Častolovic 

- všem členkám sdružení (uvedeným v oddíle Struktura organizace), bez kterých by Jablíčko 

nemohlo fungovat, neboť odvádějí poctivý kus práce;  Za své si berou všechny povinnosti 

spojené s provozem  centra a svoje zkušenosti, um a dobrou náladu dělí mezi ostatní 

návštěvníky. To je nevyčíslitelná zásluha! ! ! 

- všem návštěvníkům RC 

- prarodičům a ostatním příbuzným, kteří naši práci a píli chápou 

- přátelům, co nás respektují 

- všem, kteří pomohli s renovací prostor centra 

- osobním partnerům, kteří  nás podporují  a jsou nám oporou 

- našim potomkům, kteří jsou tou nejlepší investicí a kvůli kterým vše, nejen v centru, děláme 

- všem, kteří si nepřáli být ve výčtu jmenováni 

Pokud jsme někoho zapomněli  jmenovitě zveřejnit, omlouváme se.  

Děkujeme vám všem. Podpory si velice vážíme a budeme se snažit 

využít nejlépe všeho, co do nás a našich dětí vkládáte. 

 

BUDOUCNOST 

Budeme pokračovat v pravidelných aktivitách, rozvíjet se pomocí vzdělávacích programů a tím 

profesionalizovat služby centra. Snažit se o soudržnost týmu a posilovat jej. Zajišťovat finanční 

prostředky na provoz, vybavení aj. Nepolevit v již zavedeném. 


