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... pohodové dítě ...

... pohodoví rodiče ...

... fungující rodina ...

... spokojená společnost.
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Úvodní slovo

Vážení přátelé, děti a rodiče,

naše rodičovské centrum Domeček má za sebou první rok činnosti jako 
samostatné a „nezávislé“ občanské sdružení (předtím pracoval pod Domem dětí 
a mládeže v Třebechovicích pod Orebem). Jestliže se ohlédnu za tímto rokem, 
myslím, že se nám podařilo vytvořit z Domečku centrum setkávání s příjemnou 
a tvůrčí atmosférou pro rodiče i děti. Zároveň je třeba vysoce ocenit snahu o 
postupnou profesionalizaci neziskové organizace i týmu lidí v ní pracující. 
Pokud si připomeneme fakt, že prakticky vše si zajišťujeme úplně samy –
z vlastních zdrojů a sil - maminky na mateřské dovolené, tak je obrovský 
úspěch, jak náš Domeček dnes funguje.

Poznaly jsme, co znamená být nezávislý, a dokázaly jsme si, že to zvládneme. 
Zároveň jsem přesvědčená, že jsme obhájily a potvrdily naši užitečnost 
v Třebechovicích a okolí.

Jedním z průvodních jevů mateřské dovolené je jistá izolovanost maminek od 
společenského dění. Mě a mé děti potkalo velké štěstí! Dokázala jsem se jako 
spousta dalších rodičů aktivně postavit tomuto nepříjemnému problému a 
společně a příjemně strávit náš čas s dětmi a ostatními rodiči z mého okolí. 
Vedle toho je pro nás řízení neziskové organizace a zajištění její činnosti 
bohatým zdrojem různých zkušeností, a to nejen z pohledu profesního, ale i 
lidského.

Všem, kteří nám během prvního roku fungování Rodičovského Centra Domeček 
o.s. pomáhali, ať pracovním zapojením, finančně, či osobní podporou, patří 
veliký dík. Nejvíc však děkuji maminkám, které se nezištně podílejí na činnosti 
našeho Domečku.

Martina Andrysová
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Poslání a cíle 
Vize RC Domeček - pohodové dítě, pohodoví rodiče, fungující rodina, spokojená 
společnost.

Poslání:

Posláním sdružení je podpora a pomoc dětem a rodičům ve volnočasových a 
vzdělávacích aktivitách.

Posláním RC Domeček je vést děti k aktivnímu a tvořivému trávení volného 
času, podpořit jejich zájmy, schopnosti a fantazii, posilovat vzájemné 
kamarádské vztahy a vést k ochraně životního prostředí. 

Vytváříme příležitost volnočasových aktivit pro celou rodinu.

Svou činností chceme nabídnout matkám (otcům) strávit rodičovskou dovolenou 
spolu s dítětem kvalitně, aktivně a kreativně.    

Cíle:
 poskytování služeb pro rodiny s dětmi a podpora a propagace všech 

činností, které jsou zacíleny na zkvalitnění života rodin s dětmi 
 zajišťování vzdělávací činnosti a předávání poznatků rodičům s dětmi, 

které pomohou zkvalitnit výchovné, partnerské či pracovní aspekty jejich 
života. 

 iniciování a podpora aktivit zaměřených na prevenci sociálně nežádoucích 
jevů u ohrožených skupin obyvatelstva (především rodiny s dětmi): vedení 
dětí od raného věku k aktivnímu, tvořivému a cílenému trávení volného 
času a vytváření sociálních vazeb, dále aktivity vedoucí k prevenci 
sociálního vyloučení rodičů na rodičovské dovolené a ke snížení možného 
stresu vyplývajícímu z celodenní péče o dítě.

 prostřednictvím činností pro rodiny s dětmi zprostředkovat  možnost 
společného setkávání s důrazem na vzájemnou pomoc, spolupráci a úctu 
k druhým. Integrace dětí s postižením

 umožnit setkávání těhotných žen (poskytování potřebných informací 
k přípravě na mateřství)

 usilujeme o zapojování a spolupráci dalších organizací a subjektů 
v regionu do našich aktivit pro děti a rodiče

 šíření osvěty o ochraně životního prostředí

Zaměření činnosti Rodičovského Centra Domeček o.s.: 
Občanské sdružení Rodičovské Centrum Domeček je dobrovolným spolkem 
rodičů s dětmi z Třebechovic pod Orebem a okolí. Zaměřuje se na:   
 volnočasové aktivity pro děti od raného věku do 8 let (zájmové kroužky, 

akce pro děti – divadlo, výtvarné dílny, edukativní a ekologické dílny, 
atd.)

 volnočasové aktivity pro rodiny s dětmi (víkendové edukativní, ekologické, 
tvořivé a relaxační programy)

 rodičovské centrum pro matky (otce) na rodičovské dovolené (vzdělávací, 
relaxační a tvořivé programy) 

 služby pro rodiče pečující o děti 
do 6-ti let, nezaměstnané a 
těhotné matky (krátkodobé hlídání 
dětí, vzdělávání)
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Historie 
V roce 2003 vznikl v rámci Domu dětí a mládeže, který funguje jako 
rozpočtová organizace města Třebechovice pod Orebem,  zájmový útvar pod 
názvem Domeček. Založily jej dvě aktivní maminky, jejichž cílem bylo společně 
se setkávat s dalšími rodiči na rodičovské dovolené, aktivně a tvořivě trávit 
volný čas se svými dětmi. Ve školním roce  2003–2004 se Domeček scházel 
jedno dopoledne v týdnu. Postupem času (školní rok 2005-2006) se kolem 
Domečku začal sdružovat stále větší okruh rodičů s dětmi (cca 35 matek a 60 
dětí ve věku od 0 do 4 let), proto se  aktivity Domečku rozšířily na dvě 
dopolední setkání v týdnu a jednu sobotní odpolední akci v měsíci, která se 
zaměřovala svým programem na celou rodinu včetně otců, prarodičů a starších 
školou povinných dětí. 

V roce 2005 nezávisle na DDM získali aktivní rodiče z Domečku grant od ČNA 
Mládež na postavení dětského hřiště v hodnotě téměř 150 tis. Kč, které dnes 
využívají děti z celých Třebechovic.

Důvody, proč jsme se rozhodly osamostatnit se od DDM a založit občanské 
sdružení Rodičovské Centrum Domeček, byly především tyto:
 prostory, které měl Domeček k dispozici, nebyly vyhovující. Naše činnost 

v nich byla časově (pouze dvě dopoledne v týdnu) i prostorově omezená 
(nebylo možno stabilně umístit hrací prvky pro děti vzhledem k dalším 
zde probíhajícím kroužkům, málo místa na materiál a hračky), společná 
chodba s dalšími institucemi, které si stěžovaly na rušení dětmi (děti přes 
dlouhou chodbu běhaly na WC).

 rozšíření aktivit. Zájem dětí a rodičů o aktivity v Domečku rostl, a proto 
jsme chtěli vytvořit větší nabídku kroužků a rozšířit rodičovské centrum o 
další vzdělávací a relaxační programy pro rodiče. Bohužel k tomu neměl 
DDM potřebnou kapacitu (pouze dopolední aktivity) a odhodlanost měnit 
staré zajeté pořádky.  

Během posledního roku (školní rok 2005-6) jsme se tedy snažily najít prostory 
pro potřeby Domečku adekvátnější. Chtěly jsme získat samostatnou místnost a 
užívat ji celotýdenně jako hernu, kam by maminky s dětmi mohly kdykoli 
přijít. Město bohužel vhodné prostory pro rodičovské centrum nemůže 
nabídnout.  

Zhodnocení prvního roku samostatné činnosti 
Rodičovské Centrum Domeček o.s. bylo zaregistrováno u ministerstva vnitra  
24. srpna 2006 a od září 2006 zahájilo svou 
činnost. 

Kde se scházíme aneb „Domeček na 
kolečkách“

Podařilo se nám na jeden rok získat do částečného pronájmu vhodné prostory 
(vybavená velká herna při gynekologické ordinaci). Prostory pro Domeček jsme 
však hledali dále, vzhledem k několika nevýhodám (vysoké nájemné, střídání se 
v místnosti s dalšími nájemci, vzrůstající počet pacientek ordinace). 

Od srpna 2007 se Domeček opět stěhuje (doufáme, že nadlouho), sice také do 
prostor s komerčním nájmem (stejná výše za 5000,- Kč měsíčně), ale tentokrát 
zcela vlastních. Jejich výhodou oproti dřívějším prostorám je, že je zde 
Domeček výhradním nájemcem, k dispozici máme kuchyňku (lze využít nejen 
pro drobné občerstvení, ale i pro výtvarné dílny, kuchařské dílny apod.), dvě 
oddělené místnosti, malou zahrádku za domem.
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Co se podařilo
 zvýšit počet pravidelných účastníků na cca 70 rodičů
 vzbudit zájem dětí o zájmové kroužky - počet dětí je okolo 100
 rozšířit nabídku na pravidelných 9 zájmových kroužků pro děti 
 od ledna 2007 realizujeme dva celoroční projekty DĚTI A TRADICE a 

TVOŘIVÉ DĚTI, což obnáší dvě pravidelné víkendové akce v měsíci
 vytvořit nové první profesionální místo v RC Domeček za podpory ÚP 

Hradec Králové a města Třebechovice pod Orebem
 rozšířit nabídku aktivit pro rodiče (vzdělávací kurzy, večerní tvořivé dílny 

a besedy)
 získat peněžní prostředky od Královéhradeckého kraje (oddělení školství -

volnočasové aktivity) ve výši 63 tis. Kč
 zřízení webových stránek sdružení 
 navázání komunikace s médií, pravidelné vytváření a posílání tiskových 

zpráv
 od března vydáváme každý měsíc vlastní časopis Človíček 
 psaní a podávání grantových projektů na činnost sdružení (viz finanční 

zpráva)
 obstarání nových a větších prostor 
 zapojení členek do aktivit spojených s chodem sdružení (př. pomoc při 

organizování akcí, psaní do časopisu, příprava nových prostor) 
 rozšíření řad partnerů (finanční a věcné dary)
 vzdělávání členů sdružení (celkem 7 členek sdružení se zúčastnilo kurzu 

„Profesionalizace NNO“ v Pardubicích pořádaném agenturou Agnes)
 navázání spolupráce s dalšími subjekty města Třebechovice pod Orebem

(MěÚ, Skauti, Sokol, Česká křesťanská akademie, Středisko místní kultury, 
ZŠ, ZUŠ, TMB a další)

 spolupráce se Sítí Mateřských Center
 spolupráce s Úřadem práce v Hradci Králové
 účast v pracovní skupině strategického plánování rozvoje Mikroregionu 

Třebechovicko
 účast v pracovní skupině komunitního plánování sociálních služeb v 

Třebechovicích

Činnost za období srpen 2006 – srpen 2007
„Domeček – pod jednou střechou“

Ve školním roce 2006-2007 nabídlo Rodičovské Centrum Domeček v rámci 
projektu "Domeček - pod jednou střechou" celkem 9 zájmových kroužků pro 
děti se zaměřením na výtvarnou, hudební, pohybovou, taneční výchovu i 
relaxaci. Kroužky se konaly pravidelně každý týden v dopoledních (pro malé 
děti do 3 let, které se účastnily s maminkami) i odpoledních hodinách (pro 
větší děti, které chodí do MŠ a ZŠ).

Cílem zájmové činnosti je vést děti k aktivitě, 
tvořivosti, vlastní iniciativě, podpořit jejich zvídavost a 
zájmy, aby rozvíjely své schopnosti, fantazii a naučily 
se novým dovednostem i poznatkům. U menších dětí 
(0-3 roky) se  zaměřujeme na rozvoj sociálních i 
psychomotorických dovedností v kolektivu formou 
volných heren a věku odpovídající výtvarné, hudební a 
pohybové výchově.

Celkový počet dětí ve věku 3-8 let, které navštěvovaly kroužky, byl 75.

Celkový počet dětí ve věku 0-3 roky, které se účastnily kroužků s matkami, 
byl 63.
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Přehled zájmových činností:
Taneček - taneční a pohybová průprava (pro holčičky 4-6 let) 
Taneček - taneční a pohybová průprava (pro děti od 1-3 let)
Zpívánky - hudební výchova (pro děti 4-6 let)
Zpívánky - hudební výchova (pro děti 0-3 roky)
Šikovné ručičky - výtvarná dílna (pro předškoláky a školní děti) 
Šikovné pacičky - výtvarná dílna (pro malé děti 1-3 roky)
Edukinestetika - zdravotní cvičení (pro děti 3-6 let)
Šikula – kroužek zaměřený na „klučičí“ zájmy a dovednosti (pro děti 3-6 let) 
"Koníci jsou naši kamarádi" - základy jízdy na konících a péče o ně  

Celoroční projekty

RC Domeček pokračoval ve své tradici připravovat pro rodiny s dětmi 
víkendové aktivity. Tuto většinou zábavnou a tvořivou činnost pro děti jsme se 
rozhodli ucelit a od ledna 2007 jsme zahájili dva celoroční projekty s názvem 
Děti a tradice a Tvořivé děti. Na tyto projekty jsme získali finanční podporu 
od Královéhradeckého kraje.

Naším cílem bylo umožnit dětem a jejich rodičům strávit společně aktivně a 
tvořivě svůj volný čas spolu s ostatními rodinami. V nabídce byly akce spojené 
s lidovými tradicemi či aktivity organizované většinou formou tvořivých dílen 
(viz dále u jednotlivých projektů). Program byl určen nejen rodinám s dětmi 
z Třebechovic a okolí, ale z celého regionu. Pozvánky na akce se pravidelně 
objevovaly v regionálním tisku. Počet účastníků byl velmi uspokojivý a zájem o 
naše programy projevilo 350 dětí a 200 rodičů (k srpnu 2007). 

Na organizaci projektů se podílel tým rodičů z RC Domeček vedený 
koordinátorkou Petrou Jahnovou. Řada aktivit proběhla v tvůrčí spolupráci 
s dalšími institucemi v Třebechovicích (děti ze ZŠ, ze ZUŠ, Třebechovické 
muzeum betlémů, Středisko místní kultury při TMB a další)

Oba projekty jsou naplánovány do konce roku 2007 a rádi bychom v nich 
pokračovali i v dalších letech.

Tvořivé děti

Náplní projektu jsou volnočasové aktivity 
pro děti a rodiče zaměřené na výtvarnou, 
rukodělnou činnost a na oblast ekologie a 
životního stylu. Programy jsou organizovány 
formou tvořivých dílen, děti se mnoho věcí 
naučí (výtvarné techniky a materiály, vědomosti o přírodě, ochraně životního 
prostředí, třídění odpadu, atd.), vyrobí, rozvíjí svou fantazii a tvořivost.¨

Co již proběhlo:
březen – ekologická dílna „Papír – ručně a zručně“ – výroba ručního papíru
duben – ekologická dílna „Voda, země, vzduch“ – na Den Země, projekt 
„Bylinky po celý rok“
květen – ekologické a výtvarné dílny „Čajovna“ se zaměřením na bylinky
červen – výtvarné dílny na Den dětí „Veselé kachličky“ – malování na 
kachličky

Co dále připravujeme:  
červen až srpen – výtvarné dílny „Letní hrátky s robátky aneb nebojme se 
ručních prací..“
říjen – podzimní tvořivé dílny „Když se v říjnu zešeří, děti svíčky vytvoří..“
listopad – taneční dílny pro děti
prosinec – adventní tvořivé dílny „Chystáme se na Vánoce“
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Děti a tradice

Cílem projektu je zprostředkovat dětem hravým a tvořivým způsobem české 
lidové tradice. Programy jsou zaměřeny tak, aby se děti samy mohly na
uspořádání tradičních akcí podílet.

Co již proběhlo:
leden – tříkrálová koleda s říkadly, písničkami a královskými korunami
únor – příprava masopustních masek a hudebních nástrojů, masopustní průvod 
březen – jarní rej s vynášením Morany, zhotovení Morany, vytvoření líta 
duben – čarodějnický slet v čarodějnické škole – výroba kostýmů, výuka 
kouzel
červen – slavnosti slunce na slunovrat – výroba indiánských kostýmů

Co nás ještě čeká:
září – posvícení s Domečkem, veselice s divadlem pro děti, soutěžemi a 
muzikou
listopad – martinská slavnost s lampiónovým průvodem, Kateřinský jarmark
prosinec – adventní dílny a výroba betlému

Co jsme připravili pro rodiče

RC Domeček se zaměřuje svou činností na podporu a 
pomoc rodičům na rodičovské dovolené, nezaměstnaným 
či těhotným matkám. Naším cílem je zprostředkovat na 
půdě rodičovského centra možnost společného setkávání, 
sdílení podobné situace, aby matky prožily toto životní 
období se svým dítětem co nejkrásněji v tvořivém 
společenství dalších rodin s dětmi (viz cíle sdružení).

Činnosti RC Domeček je zaměřena na aktivity relaxační (masáže), vzdělávací 
(besedy, vzdělávací kurzy), tvořivé (výtvarné, rukodělné dílny) a aktivizační 
(vydávání časopisu).

Přesto, že uplynulý rok byl pro naše sdružení novým začátkem, velká řada 
rodičů si k nám cestu našla. Aktivit se celkem zúčastnilo kolem 200 rodičů. 

Na organizaci činností se podílela aktivně celá řada rodičů vedená předsedkyní 
sdružení Martinou Andrysovou. Důležitým rysem činnosti rodičovského centra je 
otevřená možnost pro všechny aktivně se spolupodílet, přispět tím, co umím 
(psát časopis, organizační schopnosti, lektorské dovednosti, apod.), a vzájemně 
si pomoci.

„Úterní Domeček“  

 Scházel se pravidelně každé úterý dopoledne a docházely většinou maminky 
s dětmi na mateřské dovolené. Připraven byl pestrý program pro dospělé i pro 
děti : besedy s odborníky (např. logopedka, rehabilitační sestra, dětská 
lékařka), masáže kojenců s instruktáží, divadelní představení pro děti, výlety 
s dětmi na kolech, atp. Průměrně se účastnilo 10 matek s dětmi.

"Hlídání maminek"

Klub pro maminky s veselým názvem vznikl s myšlenkou něco pro sebe udělat 
a sejít se samy bez dětí, pro což se hodí nejlépe večerní hodiny. „Hlídání“ se 
konalo jednou za 14 dní, střídal se tvořivý program (malování na sklo, 
drátování, malování mandal, šití látkových panenek, atd.), povídání s hostem 
(ředitelka Muzea betlémů, člen Červeného kříže, dětská lékařka, psycholožka, 
kosmetička, atd.) a relaxace při masážích. Okruh matek účastnících se 
programů byl cca 20-25.



10

Vzdělávací činnost a další služby pro rodiče na RD (nejen) 

Smyslem vzdělávacích kurzů je pomoci matkám během rodičovské dovolené 
osvěžit důležité znalosti, získat nezbytné dovednosti a udržet krok s vývojem 
na trhu práce a usnadnit jim návrat do práce po několika letech strávených 
s dětmi doma. 

Naše plány na vzdělávání postupně uskutečňujeme. Na jaře se rozběhl kurz 
anglického jazyka pro mírně pokročilé a uskutečnily se dva pilotní kurzy 
(ekonomické minimum, vývojová psychologie). Od září bude navíc probíhat kurz 
angličtiny pro začátečníky. Kapacita jednoho kurzu je 10 dospělých. V době 
sebevzdělávání rodičů i během relaxačních programů bude zajištěno hlídání 
jejich dětí.

Pro náš projekt „Pohodová máma“ zaměřený na služby pro rodiče na RD 
včetně vzdělávacích (dovednosti na PC, psychologie, ekonomie, další cizí 
jazyky), informačních a poradenských služeb se nám zatím nepodařilo sehnat 
potřebné finanční prostředky.

 Od jara nabízí RC Domeček službu pro rodiče tzv. „Zvykáček“. Jedná s o 
krátkodobé  hlídání dítěte (max. 3 hodiny) v situacích, kdy rodič potřebuje 
cestovat na úřad, k lékaři, atd. Nabídkou této služby odpadá stresová náročná 
situace pro rodiče, kdy musí buď řešit složitě hlídání dítěte další osobou, popř. 
vzít dítě s sebou k úřednímu jednání, což je pro dítě i ostatní často stresující 
a vyčerpávající.

Rodiče s dětmi mají v prostorách RC Domeček možnost v otvíracích hodinách 
navštívit vybavenou hernu.

Časopis ČLOVÍČEK

Od března 2007 začali rodiče z RC Domeček vydávat časopis ČLOVÍČEK, který 
je určen členům, klientům RC Domeček a je přístupný i širší veřejnosti (k 
dispozici v místní knihovně, na www stránkách). Cílem vydávání časopisu je 
přinášet informace o aktivitách RC Domeček, dozvědět se řadu zajímavostí i 
sloužit k pobavení, povzbuzení i inspiraci.  

Domeček na výletě - kam jsme se společně podívali

Víkendové pobyty na horách pro rodiny s dětmi 

Již od roku 2004 pořádá Domeček třikrát do roka (v podzimním, zimním a 
letním termínu) víkendové pobyty pro rodiny s dětmi v penzionu Astra ve 
Rzech v Orlických horách. Cílem je najít společný čas pro celou rodinu a 
aktivně jej strávit spolu s ostatními, poznat nové místo, vypravit se do lesa a 
do přírody v horách, zažít společně nová dobrodružství a získat 
nezapomenutelné zážitky. 

Vždy je připraven pestrý program 
sportovní i tvořivý pro děti i rodiče, 
s ohledem na roční období (př. míčové 
hry, koupání, společné sáňkování, stavění 
bobové dráhy, soutěže, stopovaná, hry 
v lese, vyrábění z papíru a řada dalších). 
Účastníci pobytu jsou převážně 

z Třebechovic a okolí. Podzimního pobytu se zúčastnilo 45 rodičů a 51 dětí. O 
zimní pobyt byl obrovský zájem a přijelo celkem 150 účastníků, z toho bylo 
72 dospělých a 78 dětí.

Organizace zajišťuje tým rodičů koordinovaný Martinou Andrysovou.
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Výlety Domečku

V rámci dopoledních setkávání maminky s dětmi nelenily a v letních měsících 
za hezkého počasí se několikrát vypravily za novými zážitky na výlety: 
 častolovický zámecký park s minizoo
 plavba na parníčku v Hradci Králové
 výlety na kolech s dětmi: Bělečský Mlýn, kolem Orlice, bědovické lesy
 sjíždění řeky Orlice na lodích kánoe a raftu (2 termíny)
 návštěvy okolních mateřských center

Benefiční akce 

Rodičovské Centrum Domeček uspořádalo během prvního roku svého působení 
dvě benefiční akce na podporu tohoto občanského sdružení a s cílem seznámit 
širší veřejnost se svou činností. Konaly se na náměstí v Třebechovicích před 
Muzeem betlémů, jejich součástí byl prodej výrobků dětí a rodičů z Domečku a 
bohatý program pro všechny příchozí.   

Odpoledne s Domečkem 2006

Benefiční akce proběhla 9. září 2006 od 14 do 18 hodin. Součástí programu 
byly soutěže pro děti, divadelní představení, koncert mládežnické skupiny Crabi 
ze ZUŠ v Třebechovicích pod Orebem. Z prodeje výrobků jsme získali 1.171,50 
Kč. Na akci přišlo kolem 120 lidí.

Čajovna 

Za horkého květnového odpoledne (26.5.2007) se 
uskutečnila benefiční akce „Čajovna“. Akce probíhala jako 
součást projektu „Bylinky po celý rok“. Pro děti RC 
Domeček připravil ekologické a výtvarné dílny s tématem 
bylinky, podávalo se mnoho druhů bylinkových čajů a 
k prodeji byly rodiči i dětmi připraveny výrobky 
s tématem bylinek či čajů (látkové panenky na čajové 
pytlíčky, vonné bylinkové polštářky, bločky z ručního 
papíru, bylinkový receptář z Domečku, apod.). Čajovny se zúčastnilo kolem 70 
lidí, kteří přispěli 3,649,- Kč.

Na čem jsme spolupracovali

Třebechovice pod Orebem je město, které přestože není velké, je co do 
kulturního i společenského dění poměrně aktivní. Jedním z cílů RC Domeček je 
spolupracovat a spoluorganizovat akce s dalšími institucemi a organizacemi 
v Třebechovicích a tím přispívat k celkové dobré kvalitě života i spolupracující 
tvůrčí atmosféře v naší obci.

Zapojení do celosvětového hnutí „Týden bez televize“

RC Domeček se jako jeden z hlavních organizátorů spolu s Českou křesťanskou 
akademií v Třebechovicích v dubnu 2007 podílel na vytvoření a organizaci 
volnočasového programu v rámci hnutí „Týden bez televize“, jehož cílem bylo 
nahradit na jeden týden sledování televize zajímavými sportovními, 
společenskými, vzdělávacími, zábavnými a jinými aktivitami (př. večerní čtení 
v knihovně, poslech pašijní hudby, společný sobotní výlet s táborákem, valašské 
tance, atd.). Na akci celkem spolupracovalo šest různých institucí z Třebechovic 
a zúčastnilo se okolo 200 lidí.
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Ekologický výchovný program "Čmelda a Brumda" 

RC Domeček je ve své činnosti zaměřeno také na šíření osvěty o ochraně 
životního prostředí, a proto navázalo spolupráci se Střediskem ekologické 
výchovy a etiky SEVER z Hradce Králové. V rámci spolupráce byl v listopadu 
2006 a lednu 2007 připraven SEVERem ekologický 
výchovný program „Kašpárek rybářem“ pro děti 
(od 3 do 10 let), který se uskutečnil v prostorách 
RC Domeček. Program hravou formou učil děti, 
jak třídit odpady a chránit přírodu. Pro nejmenší 
děti z RC Domeček z Třebechovic a z mateřského 
centra v Hradci Králové v dubnu připravil SEVER 
ve svých prostorách v Hradci Králové výchovný 
program o jaru a velikonocích. Celkem se programu zúčastnilo 60 dětí.

Záměry pro další rok  
Od září 2007 zahájí Rodičovské Centrum Domeček druhý rok své existence. 
V mnohém poučeni, s většími zkušenostmi a možná menšími iluzemi se pustíme 
znovu do práce. 

Co nás čeká? 
 nové prostory (Čsl.legií 359, Třebechovice pod Orebem)
 větší rozsah otevírací doby (ze 3 dopoledních a 3 odpoledních na 4 

dopoledne a 4 odpoledne)
 rozšíření nabídky zájmových kroužků o „Dramaťáček“ (dramatická 

výchova pro předškolní děti) a „Angličtina hravě" (výuka pro nejmenší
děti od 2-5 let), přírodovědný kroužek „Čmelda a Brumda“ a o 
výtvarnou dílnu pro starší děti (1.-3. třída ZŠ)

 hlídání dětí „Zvykáček“ (rozšíření nabídky krátkodobého hlídání dětí na 4 
dopoledne v týdnu, po domluvě i v odpoledních hodinách)

 získat finanční prostředky a zaměstnat pracovnici v RC Domeček na celý 
úvazek

 realizace projektu Pohodová máma

Projekt je připraven, ale zatím nemáme potřebné finanční prostředky pro jeho 
realizaci. V rámci tohoto projektu chceme nabídnout služby pro rodiče na RD, 
nezaměstnané a těhotné matky: rozšířit nabídku vzdělávacích seminářů pro 
rodiče, vytvořit databázi místních i regionálních kontaktů na sociální, zdravotní, 
vzdělávací a další služby potřebné pro rodiče s dětmi, zprostředkovat možnost 
jednorázové konzultace s právníkem (bezplatně) – pro sociálně znevýhodněné 
(tj. rodiče na RD, nezaměstnané matky)
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Finanční zpráva

Finanční zpráva za ukončené účetní období 2006

Výsledovka k 31.12.2006 
Náklady v tis. Kč
501100 Spotřeba režijního materiálu 2.5
501200 Spotřeba kancelářských potřeb 2,4
501300 Spotřeba výtvarných pomůcek 1,6
50x Spotřebované nákupy 6,5
518100 Pronájem prostor 16,4
518200 Telefonní služby, internet 4,1
518300 Poštovné, kopírování atd. 2,2
51x Služby 22,7
521000 Mzdové náklady 7,5
524100 Zákonné sociální pojištění 0,7
524200 Zákonné sociální pojištění 1,9
52x Osobní náklady 10,1
549000 Jiné ostatní náklady 1,2
54x Ostatní náklady 1,2
Náklady celkem 40,6

Výnosy v tis. Kč
691100 Příspěvky členů sdružení 19,8
691200 Příspěvky MU Třebechovice p. O. 9,0
691300 Příspěvky /kroužky od nečlenů/ 1,0
691400 Příspěvky od Úřadu práce HK 7,0
691500 Dary 12,2
69x 49,0
Výnosy celkem 49,0

Hospodářský zisk celkem 8,4

Rozvaha k 31.12.2006
Aktiva v tis. Kč
241100 Běžný účet 10,2
24x Bankovní účty 10,2
261000 Pokladna 1,3
26x Peníze 1,3
314000 Poskytnuté provozní zálohy 1,5
316100 Pohledávky za Úřadem práce HK 3,5
31x Pohledávky 5,0
381000 Náklady příštích období 0.6
38x Přechodné účty aktiv a pasiv 0,6
Aktiva celkem 17,1

Pasiva v tis. Kč
932000 Hospodářský výsledek běžného úč. obd. 8,4
93x Nerozdělený hosp. výsledek 8,4
32x Závazky 0,1
336100 Zdravotní pojištění 1,1
336200 Sociální pojištění 1,4
33x Zúčtování se zaměstnanci a instit. 2,5
379000 Jiné závazky 2,9
37x Jiné pohledávky a závazky 2,9
383000 Výdaje příštích období 1,1
384000 Výnosy příštích období 2,1
38x Přechodné účty aktiv a pasiv 3,2
Pasiva celkem 17,1
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Orgány organizace
Valná hromada 7.9.2006 zvolila 5 členů do rady sdružení (předsedkyně 
Andrysová Martina, místopředsedkyně Štorková Jaroslava, hospodářka Prášilová 
Věra, Jahnová Petra a Vaňková Olga) a 3 členy dozorčí komise (Čapková 
Kateřina, Farrag Taťána a Horáková Kateřina). 

Na mimořádné valné hromadě 14.2.2007 z rady sdružení odstoupila Vaňková 
Olga, z dozorčí komise odstoupily Čapková Kateřina, Farrag Taťána a Horáková 
Kateřina. Do rady sdružení byla zvolena Čapková Kateřina a do dozorčí komise 
byly zvoleny Malenta Nataša, Sedláčková Erika a Šlapáková Iveta. 

Valná hromada dne 20.6.2007 odsouhlasila rozšíření rady sdružení o 2 členy. 
Zvolila nové členy dozorčí komise. Rada sdružení dne 22.7. 2007 zvolila novou 
předsedkyní Jahnovou Petru a hospodářku Prášilovou Věru.

Složení orgánů sdružení ke dni vydání výroční zprávy:

Rada sdružení
Jahnová Petra 
Prášilová Věra  
Andrysová Martina 
Čapková Kateřina 
Potočková Alena 
Svobodová Milena 
Štorková Jaroslava 

Dozorčí komise 
Malenta Nataša 
Polehlová Helena 
Šlapáková Iveta 

Zaměstnanec, lektoři a spolupracovníci
Zaměstnanec

Rakašová Martina - zaměstnanec na poloviční úvazek (listopad – červen) 
s finanční podporou Úřadu práce v HK 

Lektoři kroužků:

Andrysová Martina - lektorka tanečních kroužků 
a vedoucí projektu „Domeček – pod jednou 
střechou“, vystudovala sociální pedagogika na 
pedagogické fakultě v HK 
Dyntarová Irena - lektorka výtvarného kroužku 
pro větší děti, keramička, učí na 1. stupni ZŠ 
Halounková Alena - lektorka edukinestetiky 

(učitelka MŠ, vysokoškolská učitelka)
Jánská Petra - lektorka výtvarného kroužku pro menší děti, VŠ pedagogická -
obor výtvarná výchova
Rakašová Martina - lektorka kroužku Šikulové, profesí zdravotní sestra
Vrbická Helena – lektorka základů jízdy na koních
Zdechovská Klára - lektorka hudební výchovy, studuje VŠ pedagogickou 
(1.stupeň)  

Spolupracovníci

Na činnosti Rodičovského Centra Domeček se podílí další dobrovolníci z řad rodičů  
(spoluorganizace víkendových programů, propagace, internetová prezentace, vydávání 
časopisu, grafika a design plakátů a časopisu, šití výrobků, psaní a podávání žádostí o 
granty, komunikace s medií, jednání s orgány státní správy a dalšími partnery atd.)

Děkujeme všem vám, kteří jste se nezištně podíleli na práci Rodičovského 
Centra Domeček o.s.
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Poděkování partnerům a dárcům
Děkujeme všem dárcům, partnerům a příznivcům, 
kteří přispěli svou podporou finanční, osobní či 
věcným darem na činnost Rodičovského Centra 
Domeček o.s.

Rok 2006
Městský úřad v Třebechovicích pod Orebem
MUDr. Jana Štěrbová, Třebechovice pod Orebem 
SGJW HK s.r.o., Hradec Králové
Restaurace Černý kůň, manželé Vondrovští, Třebechovice pod Orebem
Hračky – papír Kateřina Švadlenková, Třebechovice pod Orebem 
Rakaš Michal, Třebechovice pod Orebem
Štorková Jaroslava, Třebechovice pod Orebem 

Rok 2OO7
Královéhradecký kraj
Město Třebechovice pod Orebem
Mikroklima s.r.o., Hradec Králové
Stuha Dobruška
Elega s.r.o., Třebechovice pod Orebem
4media, s.r.o., Dušan Karen, Třebechovice pod Orebem
Trimen, Třebechovice pod Orebem
Restaurace Černý kůň, manželé Vondrovští, Třebechovice pod Orebem
Papírnictví „ U Čadků“, Třebechovice pod Orebem 
Ekokom, a.s.
Lesy České republiky, s.p.
Pojišťovna Generali
Hračky – papír Kateřina Švadlenková, Třebechovice pod Orebem
B.S.GIPS s.r.o., dřevostavby, Holice v Čechách
Středisko místní kultury při TMB v Třebechovicích pod Orebem
Třebechovické muzeum betlémů
Sbor dobrovolných hasičů v Třebechovicích pod Orebem
Síť mateřských center v ČR
Úřad práce v Hradci Králové
Piana Kašpar
Safari Baby Club, Třebechovice pod Orebem 
Soukromá gynekologická ordinace MUDr. Farrag, Třebechovice pod Orebem 
Orlicetour, Třebechovice pod Orebem
Lékárna v Třebechovicích pod Orebem
Trafika „U Kohoutů“, Třebechovice pod Orebem  
Dirlam Petr, dřevěné hračky, Rychnov nad Kněžnou
Čapek Filip - farář ČCE v Třebechovicích pod Orebem
Statek v Bědovicích – Vrbická Helena 
Motoazyl, Třebechovice pod Orebem
Vamp`s, Třebechovice pod Orebem
Folková skupina CRABI, ZUŠ Třebechovice pod Orebem
Manželé Němcovi, Rakašovi, Svobodovi, Štorkovi, Třebechovice pod Orebem 
Andrysová Zdena, Durnová Vlasta, Jahna Jiří, Kodeda Pavel ml., 
Kodeda Pavel st., Vinklář Petr, Žitná Marie, Třebechovice pod Orebem 
Kolektiv pracovnic – řeznictví a pekárny na náměstí, Třebechovice pod Orebem
Rodina Svobodova, Praha
Manželé Žákovi, Praha



16

Členství v celorepublikové organizaci
Členství v Síti Mateřských center ČR
Členství v pracovní skupině strategického plánování rozvoje Mikroregionu 
Třebechovicko
Členství v pracovní skupině komunitního plánování sociálních služeb

Spolupráce
Regionální Síť Mateřských center
Třebechovické muzeum betlémů
Středisko místní kultury při TMB
Žáci ze Základní školy v Třebechovicích pod Orebem
Žáci ze Základní umělecké školy v Třebechovicích pod Orebem
Heldova městská knihovna v Třebechovicích pod Orebem
Skautský oddíl v Třebechovicích pod Orebem
Sokol Třebechovice pod Orebem
SEVER – Středisko ekologické a etické výchovy Hradec Králové

Kontaktní a identifikační data
Čsl. legiíí 359
Třebechovice pod Orbem 503 46
telefon: 739 705 230, 775 605 230
www.rcdomecek.com
rcdomecek@seznam.cz
Bankovní spojení: 35-7068050217/0100


