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GOLEMPRESS , s.r.o.                                            

Manželé Peštovi       

Dřevotvar, v.d.  Jablonné nad Orlicí                       

Milan Krejsa – řeznictví a uzenářství                      

Blanka Bogdányová – Motýlek – dárky pro 

radost    

Pavel Beneš – ZOO Flóra                                       

Čeněk Lux – restaurace Na Mýtnici                        

Marie Štrumlová                                                                                   

Martina Dvořáková 

Vladimír Kalous – Panská zahrada,Choceň 

Eva Wágnerová  

Hana Lorencová 

Jarmila Kusá 

Jedlička – tiskárna Orličky 

Truhlářství SMEJK - Jan Smejkal 

 

DALŠÍ PODĚKOVÁNÍ 

Pokud  bychom chtěli  hledat vhodná slova za podporu a vstřícnost, kterou nám věnují nejen 

naši finanční sponzoři 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 – 

pomáhají nám, jak je to jen možné. 

Díky patří: 

• zástupcům a zastupitelům města Jablonného nad Orlicí za podporu 

• Ivaně Nosálové za fotografie našich potomků v retro stylu 

• Blance Fajtové za pravidelné Cvičení s dětmi 

• Mgr. Markétě Dostálové za lekce angličtiny pro děti 

• Markétě Kaczynské za vazby z živých květin 

• Pavlíně Lyerové za grafické zpracovávání letáků a pozvánek na jednorázové akce 

• Ludmile Bedrníčkové za krásný a chutný dort k narozeninám RC 

• MUDr. Radmile Jarešové za rady maminkám s kojenci a batolaty 

• Janě Vondruškové za látky a vzorky kosmetiky pro ženy  

• Petře Benešové, krajské koordinátorce Sítě MC v Pardubickém kraji, za rady a pomoc 

• Zuzaně Otrubové za přednášku na téma Zdravé přebalování 

• Martině Fajglové za nápadité Cvičení rodičů s dětmi 

• MŠ Hradiskové i Nábřežní za spolupráci na výstavě  a dárky  k narozeninám RC 

• Občanskému sdružení Kamarádi za možnost zúčastnění se na festivalu Jablonský  Medvídek 

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 aj. Děti poznávají své rodiče i z jiného úhlu pohledu, více se 

osamostatní již 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 jejich 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 

Předsedkyně sdružení:                Silvie Serbousková 

Místopředsedkyně sdružení:    Mgr. Markéta Dostálová 

Členové rady:                   Vendula Krátká 

                                           Mgr. Daria Marešová 

                                           Ilona Ali 

Členové kontrolní komise:      Blanka Fajtová 

                                           Radka Moravcová 

 

Členky sdružení:            Mgr. Jana Šmídová                             Tereza Štrumlová 

                                          Ing. Radka Nepustilová                      Andrea Fišerová 

                                          Mgr. Erika Halásová                            Mgr. Petra Pouková 

                                          Monika Šulcová                                   Lenka Grusová 

                                          MUDr. Radmila Jarešová   (do 30.6.2010) 

 

 


