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Úvodní slovo 
 
Vážení přátelé, 
i přesto, že Domeček v roce 2016 oslavil už desáté výročí svého fungování, stále je 
v povědomí části třebechovické veřejnosti vnímán jako spolek „divných matek“. Nedávno 
jsem se bavila s jednou maminkou a během rozhovoru vyšlo najevo, že byla od návštěvy 
centra zrazována větou: „Hlavně nechoď do Domečku, tam jsou divné matky“. Zasmály jsme 
se tomu, ale i další maminky se přidaly, že mají podobnou zkušenost. A kdo jim to říkal? 
Většinou někdo z blízkých lidí, který však nikdy v centru nebyl a žádnou z aktivit nevyužil. 
Přiznám se, i já jsem kdysi měla podobnou představu, a to v době, kdy jsem žádné děti 
neměla. Avšak hned první rok po narození dcerky jsem sama začala zjišťovat, že se tak trochu 
na mateřské nudím a chtěla jsem přijít i víc mezi lidi. Pak jsem byla za nabídku Domečku ráda. 
Začala jsem cvičením miminek, skončila tak, že jsem se po roce dobrovolnické spolupráce 
stala předsedkyní spolku. Manžel se mi do dneška směje, jak jsem kdysi prohlašovala, že 
nebudu aktivní matkou. A teď jsem. A nestydím se za to. Nestydím se za to, že spolu s dalšími 
maminkami i tatínky chci, aby tu i pro ty nejmenší děti a jejich rodiče byly služby, které jim 
pomůžou zvládnout náročnou životní situaci, kterou je příchod dítěte do rodiny, které jim 
umožní dostat se mezi lidi, popovídat si, vyměnit si zkušenosti, poradit se či aktivně a 
kreativně trávit čas se svými dětmi. Jsem hrdá na to, že se to Domečku daří.  Prosím, nedejte 
na to, co se povídá, udělejte si názor na základě vlastní zkušenosti.  
 
 
 

    Hana Šlapáková 
předsedkyně spolku 
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Poslání a činnost Rodičovského centra Domeček z. s. 
 
Vize RC Domeček - pohodové dítě, pohodoví rodiče, fungující rodina, spokojená společnost. 
 
Poslání: 
Posláním spolku je podpora mateřství, rodičovství a zdravých vztahů v rodině prostřednictvím 
tvořivých, volnočasových, komunitních činností a poradenských, vzdělávacích programů a 
aktivit zaměřených na prevenci sociální izolace rodičů pečujících o děti a na primární prevenci 
sociálně patologických jevů v rodině, ve společnosti a aktivní zapojování rodin do života 
v komunitě.  
 
K podpoře svého poslání spolek provozuje zejména tyto činnosti: 

a) realizuje aktivity zaměřené na prevenci patologických jevů v rodině a ve 
společnosti 

b) poskytuje poradenství v oblasti potřeb rodiny 

c) organizuje programy pro aktivaci rodin 

d) nabízí vzdělávací programy a kurzy pro děti, rodiče, prarodiče a širokou 
veřejnost 

e) realizuje vzdělávací a osvětové programy zaměřené na problematiku osob s 
postižením 

f) realizuje vzdělávací a osvětové aktivity zaměřené na ochranu životního 
prostředí 

g) umožňuje vzdělávání a setkávání těhotných žen, poskytuje informace 
potřebné k přípravě na mateřství 

h) vytváří prostor pro vícegenerační pospolitost 

i) pořádá akce pro širokou veřejnost 

j) podílí se na obnově tradic v obci 

k) spolupracuje s dalšími organizacemi v komunitě i s představiteli obce 
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Historie 
 
V roce 2003 vznikl v rámci Domu dětí a mládeže 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 tatínků, prarodičů a starších, školou povinných dětí. V srpnu roku 2006 
skupina rodičů založila samostatné občanské sdružení s názvem Rodičovské Centrum 
Domeček. Během školního roku 2006/2007 Rodičovské Centrum Domeček využívalo prostory 
(hernu) pronajaté gynekologickou ordinací MUDr. Mohameda Farraga. Od září 2007 se 
podařilo získat do pronájmu prostory v sousedství (ul. Čsl. Legií 359), sice také s komerčním 
nájmem, ale tentokrát zcela vlastních. Výhodou bylo, že tyto prostory užíval výhradně RC 
Domeček a mohl je využívat celotýdenně. S postupným rozšiřováním nabídky programů 
Domečku se však stále více ukazovala potřeba větších prostor. V roce 2011 se podařilo 
dojednat s Městem Třebechovice p. O. poskytnutí tří velkých místnosti v objektu ve 
vlastnictví města. V únoru roku 2012 došlo ke stěhování a od 1. 3. 2012 funguje Domeček 
v prostorách bývalé hotelové školy. 
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Aktivity pro rodiče s dětmi 
Cílem bylo umožnit dětem a jejich rodičům strávit volný čas společně a co nejvíce aktivně a 
tvořivě. Řada programů byla připravena pro rodiče s dětmi na rodičovské dovolené. Nabídka 
aktivit byla určena nejen rodinám z Třebechovic, ale také z okolí - Mikroregionu 
Třebechovicko. 
 
Pravidelný dopolední program 

Dopolední programy jsou určeny zejména rodičům na rodičovské dovolené s dětmi do 4 let. 
Smyslem této činnosti v RC Domeček je zpříjemnit pobyt rodičů na rodičovské dovolené 
prostřednictvím nabízených služeb a programů, pomoci rodičům na půdě RC Domeček 
navázat osobní kontakty, zprostředkovat informace (rodičovství, výchova, životní styl), posílit 
rodičovské kompetence, získat nové dovednosti, podpořit schopnost rodičů být aktivní a 
tvořiví, ale zároveň odpočívat a načerpat síly.  

 
První pololetí roku 2016 (leden – červen) 
 Pondělí – program „Být ve formě“ – cvičení pro maminky se zjištěným hlídáním dětí. 
 Úterní Domeček – nepravidelný program obsahující: 

o přednášky,  
o volnou hernu,  
o výlety,  
o bazárek, 
o výtvarné aktivity aj.  

 Středa - „Dopoledne pro miminka a batolata“ – dopoledne věnované dětskému 
pohybu. Miminka cvičila v doprovodu jednoduchých básniček a říkadel, batolata navíc 
tancovala na hudbu a zdolávala „opičí dráhu“. Prostřednictvím této aktivity měli 
rodiče možnost rozvíjet psychomotorický potenciál svých dětí, navázat s nimi úzký 
kontakt prostřednictvím sdílené aktivity.  

 Čtvrteční „Zpívánky“ - Hudební výchova zaměřená na rozvoj hudebnosti, rytmiky. Děti 
se učí nové písničky, jednoduché tanečky a seznamují se s hudebními nástroji.  

 
Druhé pololetí roku 2016 (září – prosinec) 
 Pondělní program „Být ve formě“ – cvičení pro maminky včetně zajištění hlídání dětí. 

Cvičení bylo zaměřeno na spalování tuku a formování postavy. 
 Úterní domeček – v úterý se v Domečku střídají programy: 

o Bazárek – prodej oblečků a nepotřebných hraček 
o Volná herna 
o Cvičení s kočárky 
o Výtvarné workshopy – malování na textil, malování na porcelán 
o Přednášky  

 Středeční „Dopoledne pro miminka a batolata“ – dopoledne věnované dětskému 
pohybu.  

 Čtvrteční „Rehabilitační cvičení“ pod vedením fyzioterapeutky zaměřené především 
na ženy po porodu a maminky malých dětí (cvičení zaměřeno na prevenci bolestí zad, 
rehabilitaci pánevního dna apod.) 

 „Zpívánky“ – čtvrteční hudební výchova zaměřená na rozvoj hudebnosti, rytmiky. Děti 
se učí nové písničky, jednoduché tanečky a seznamují se s hudebními nástroji.  
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Dopoledne pro miminka 

 
Pravidelný odpolední program 

Vedle dopoledních aktivit pro nejmenší děti s rodiči Rodičovské Centrum Domeček připravil 
pro školní rok nabídku zájmových kroužků pro předškolní děti. Kroužky se konaly v 
odpoledních hodinách pod vedením zkušených lektorů s příslušným vzděláním a praxí. 

 
První pololetí roku 2016 (leden – červen) 
 Pondělí – „Školička nanečisto“ - hodina plná zajímavých činností se zaměřením na 

dovednosti, které usnadňují budoucím prvňáčkům první krůčky v 1. třídě 
 Pondělí – angličtina pro děti – začátečníci  
 úterý – „Cvičení pro děti ve stylu zumby“ – oblíbená pohybová aktivita pro děti od 5 

do 10 let 
 středa – „Hýbánky“ – hravé cvičení, překážkové dráhy a zábava plná pohybu 

 
 

Druhé pololetí roku 2016 (září – prosinec) 
 Úterý – „Cvičení pro děti ve stylu zumby“ – tanečně pohybový kroužek pro děti 
 Středa – „Hýbánky“ – pohybový kroužek pro nejmenší 

 
 
Mimořádné aktivity pro rodiny s dětmi (výlety, víkendové akce) 

Jako každoročně Rodičovské Centrum Domeček z.s. realizovalo řadu sportovních, zábavných, 
soutěžních, kulturních i divadelních akcí.  
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Již každoroční tradicí se stávají akce: karneval, buřtíky, výlet po Labi na parníčku, lampionový 
průvod aj. V roce 2016 jsme však podnikli výlety do pro nás zatím nových míst, jakým 
například bylo bonsai centrum v Libčanech, či Doudleby n.O. 
 
 

Bonsai centrum Libčany 

 
Ostatní služby pro rodiče: 
 Zprostředkování sociálně právního a psychologického poradenství – konzultace s 

odbornými poradkyněmi zejm. v otázkách mateřské a rodičovské dovolené, výchovy 
dětí, školní zralosti aj. 

 Klub rodičů s problémy či poruchami učení – večerní klub pro rodiče dětí školního 
věku, kde mohou s odborníkem konzultovat problémy svých dětí týkající se učení, 
výchovných problémů ve škole popřípadě i doma. Speciální pedagožka poradí 
rodičům, jak s dětmi pracovat, jaké nové způsoby při učení využít apod. Setkání se 
konaly jednou za tři měsíce (s výjimkou letních prázdnin). 

 Doprovodné hlídání dětí u vzdělávacích programů 
 Laktační poradenství včetně půjčování elektrické odsávačky kojícím matkám 
 Knihovnička (odborné knížky i časopisy: Děti a my, Informatorium, dětské stolní hry) 
 Dostupný internet  
 „Fair trade kavárnička“ 
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Rukodělné a výtvarné dílny: 
Velký zájem byl ze strany rodičů i jejich dětí o výtvarné dílny. Většina z nich proběhla 

během letních prázdnin, aby se mohly zapojit i děti školního věku. Rodiče s dětmi měli 
možnost seznámit se s novými výtvarnými technikami, novými materiály. Z realizovaných 
dílniček stojí za zmínku například hojně navštívená enkaustika – výtvarná dílna zaměřená na 
malování voskem či workshop věnovaný malování na porcelán. 

 
 

 
Malování na porcelán - autorka Denisa Spáčilová 
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Vzdělávací aktivity pro rodiče a širokou veřejnost 
RC Domeček nabídl v roce 2016 několik typů vzdělávacích aktivit. 
 
Osvětová a vzdělávací činnost 

Cyklus přednášek v rámci kurzu pro těhotné ženy a jejich partnery („období 
těhotenství a porodu“ )                            
- Nebojte se porodu 20. 9. 2016 - 6 účastníků 
- Kojení, nové trendy ve výživě batolat 25. 10. 2016 - 6 účastníků 
- Jak přežít šestinedělí 15. 11 2016 - 6 účastníků 
- Dětské zoubky 19. 4. 2016 – 10 účastníků 
 
Cyklus přednášek, besed a workshopů „Prevence problémů v rodině“: 
- Máme doma prvňáčka 29. 9. 2016 – 8 účastníků 
- Nástup dítěte do MŠ 8. 6. 2016 - 8 účastníků 
- Strasti a slasti rodičovství – 24. 11. 2016 – 9 účastníků 
 
Cyklus přednášek, besed a workshopů "Psychologie a výchova“: 
- Vývoj řeči u dětí 14. 2. 2016 – 11 účastníků 
- Vady řeči u dětí 15. 3. 2016 – 7 účastníků 
- Máme doma předškoláčka - 13. 1. 2016 – 5 účastníků 
- Vánoce a jiné svátky a tradice očima dětí 8. 12. 2016 
- Agresivita - zlo či přirozenost I. - 6. 10. 2016 – 9 účastníků 
- Agresivita – zlo či přirozenost II. – 20. 10. 2016 – 9 účastníků 
- Význam pravidel ve výchově I. – 17. 2. 2016 – 7 účastníků 
- Význam pravidel ve výchově II. – 2. 3. 2016 – 7 účastníků 
- Poruchy chování a učení u dětí 25. 5. 2016 – 8 účastníků 
- Jak si hrát s dětmi, aby je to bavilo a zároveň rozvíjelo 1. 12. 2016 – 10 účastníků 
 
workshop „Práce a rodina“:  
- Jak hledat zaměstnání po rodičovské dovolené – 27. 1. 2016 – 8 účastníků 
 
 
.  

Kurzy pro dospělé: 
 3x kurz angličtiny pro různě pokročilé (celoroční) – došlo k rozšíření nabídky o úroveň 

mírně pokročilých 
 

 
Spolupráce 
 
Středisko místní kultury při TMB  

RC Domeček jako každoročně spolupracovalo na zajištění aktivit pro nejmenší v rámci 
akcí pořádaných TMB.  

 
Klíč k tvořivost z.ú.  

Spolupráce v rámci akce „Kreatiffestival“ – zajištění výtvarné dílničky pro rodiny s dětmi.  
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Místní akční skupina NAD ORLICÍ 
Spolupráce v rámci projektu MAP (Místní akční plán vzdělávání pro Kostelecko, 
Třebechovicko a Černilovsko) – účast v pracovních skupinách týkajících se formálního a 
neformálního vzdělávání. 
 
Mateřská škola Třebechovice p.O. 
Zprostředkování možnosti rodičům na RD účastnit se divadelních představení realizovaných 
v mateřské škole. 
 
Rodinné pasy 

RC Domeček je zapojen do projektu pro rodiny s dětmi Rodinné pasy v Královéhradeckém 
kraji. 
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Rada spolku 
 
 
Složení k 31.12.2016: 
Mgr. Hana Šlapáková – předsedkyně  
Mgr. Martina Faltusová  
Petra Janků, DiS. 
Bc. Lucie Němečková 
Klára Hisirová  
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Finanční zpráva  
 

Výsledovka analyticky  

RODIČOVSKÉ CENTRUM DOMEČEK z.s. 
  

IČ: 27040208 Rok 2016                                          
k  31.12.2016 

                
Číslo účtu Název účtu  

  
                
                
Náklady 

501100 Spotřeba režijního 
materiálu 

183,00 

501101 Odměny 
dětem 

1 400,00 

501102 Občerstvení rodiče/lektoři/děti:akce RC 964,00 
501200 Spotřeba kancelářských 

potřeb 
14 379,00 

501300 Spotřeba výtvarných 
pomůcek 

3 395,00 

501301 Spotřeba hraček, sport. a herních prvků 1 138,00 
501400 Drobný majetek do 

3000,- 
5 731,00 

501401 Drobný majetek nad 
3000,- 

21 636,00 

501500 Odborné publikace 940,00 
501800 Drobné 

vybavení 
1 437,00 

502100 Spotřeba el. energie 4 390,12 
502200 Spotřeba 

plynu 
43 931,61 

502300 Vodné, stočné 6 938,74 
5
0
x 

Spotřebované 
nákupy 

106 463,47 

518200 Telefonni 
služby 

7 909,00 

518300 Poštovné, kopírování 433,00 
518320 Jiné služby 16 137,90 
518700 Bankovní 

poplatky 
2 232,00 

5
1
x 

Slu
žby 

26 711,90 

521100 Mzdové náklady - prac. poměr (DPČ) 30 000,00 
521200 Mzdové náklady - DPP 257 990,00 
524100 Zákonné sociální 

pojištění ZP 
2 700,00 

524200 Zákonné sociální 
pojištění SP 

7 500,00 

5
2
x 

Osobní náklady 298 190,00 

546000 Dary 500,00 
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549100 Ostatní náklady z činnosti-zákonné pojištění 
odpovědnosti Kooperativa 

400,00 

5
4
x 

Ostatní náklady 900,00 

                
                
    Náklady celkem     432 265,37 
                

Výnosy 

602100 Pernamentky, jednotlivé 
vstupy 

42 631,00 

602200 Odpolední kroužky 18 105,00 
602300 slevová karta 2 700,00 
602400 Výtěžek z benefiční akce 12 722,00 
602500 AJ dospělí 82 462,00 
602900 NJ dospělí 7 215,00 
6
0
x 

Tržby za vlastní výkony a za 
zboží 

165 835,00 

649999 Ostatní výnosy z činnosti - přeplatky, 
uspořená daň 

242,00 

6
4
x 

Ostatní výnosy 242,00 

684200 Členský poplatek aktivní 234,00 
6
8
x 

Přijaté příspěvky 234,00 

691100 Výnosy z nároků na prostředky MPSV 151 360,00 
692200 Výnosy z nároků na prostředky rozpočtu 

Město Třebechovice 
55 260,47 

692800 Výnosy z nároků na prostředky rozpočtu 
Královéhradecký kraj 

61 000,00 

6
9
x 

Provozní dotace 267 620,47 

                
                
    Výnosy celkem     433 931,47 
                

Hospodářský zisk 1 666,10 

  
Zhodnocení významných údajů výsledovky: 

5
0
x 

501400 Drobný majetek do 3000,-: radiomagnetofon, drobné 
vybavení prostor 
501401 Drobný majetek nad 3000,-: počítač, laserová tiskárna, 
lednice 

5
1
x 518320 Jiné služby: www doména, člen. poplatek síť MC, revize has. přístrojů a elektroinstalace,  

svoz odpadu, divadlo, licence účetní SW, čištění koberců, poplatek 
vedení b.ú., služby IT, pojištění odpovědnosti  
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5
2
x 

521100 Dohoda o pracovní činnosti: asistentka preventivních 
prorodinných aktivit 
521200 Dohody o 
provedení práce: 

manažer projektu, koordinátoři projektu, 
účetní/vedoucí rozpočtu, 
lektoři přednášek, lektor klubu rodičů hyperaktivních dětí, lektor sociálně-
právního poradenství, 
lektoři dílen, lektoři vzdělávání rodičů, lektoři prorodinných aktivit, lektoři 
kroužků pro děti 

 
 
 
 
 
Přehled příjmů v členění podle zdrojů v Kč 
RODIČOVSKÉ CENTRUM 
DOMEČEK z.s.   IČ: 27040208 Rok: 2016 
            k 31.12.2016 
Vlastní zdroje 
: 

Permanentky, jednotlivé 
vstupy 42631,00 
Kroužky děti 18105 
Vzdělávání rodičů (cizí 
jazyky, kurzy) 89677 
Členské 
poplatky 234 
Slevové karty 2700 
Benefiční akce 12722 
Ostatní vlastní 
zdroje 242,00 

Vlastní zdroje celkem: 166311,00 
Cizí zdroje: 

Dotace  MPSV 151360,00 
Dotace Město Třebechovice 
pod Orebem 55260,47 
Dotace Královéhradecký 
kraj 61000,00 

        Cizí zdroje celkem: 267620,47 
Příjmy 
celkem: 

    
433931,47 
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Rozvaha analyticky  

RODIČOVSKÉ CENTRUM DOMEČEK z.s. IČ: 27040208 
    

    
  

Rok 2016                             k 
31.12.2016 

                              
Číslo účtu Název účtu Počáteční Obraty za Obraty za Obraty Koncový 

 stav období MD období D rozdíl stav 
                              
                              
Aktiv
a 
018000 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 6 034,00 0,00 0,00 0,00 6 034,00 
01x Dlouhodobý nehmotný 

majetek 
6 034,00 0,00 0,00 0,00 6 034,00 

028000 Drobný dlouh. hm. majetek do 40000,- 184 
704,00 

0,00 0,00 0,00 184 704,00 

028100 Drobný dlouh. hm. majetek do 40000,--SZIF MAS 2 694,00 0,00 0,00 0,00 2 694,00 
02x Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný 187 

398,00 
0,00 0,00 0,00 187 398,00 

078000 Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku -6 034,00 0,00 0,00 0,00 -6 034,00 
07x Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku -6 034,00 0,00 0,00 0,00 -6 034,00 

088000 Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku -184 
704,00 

0,00 0,00 0,00 -184 704,00 

088100 Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku SZIF MAS -2 694,00 0,00 0,00 0,00 -2 694,00 
08x Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku -187 

398,00 
0,00 0,00 0,00 -187 398,00 

0xx   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

211000 Peněžní prostředky v 
pokladně 

17 001,60 259 200,00 268 095,00 -8 895,00 8 106,60 

21x Peníze 17 001,60 259 200,00 268 095,00 -8 895,00 8 106,60 

221100 Běžný účet 124 277 360,00 257 653,90 19 706,10 143 839,67 
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133,57 
22x Účty v bankách 124 

133,57 
277 360,00 257 653,90 19 706,10 143 839,67 

262000 Peníze na cestě 0,00 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 
26x Převody mezi finančními účty 0,00 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 

2xx 
  

141 
135,17 

636 560,00 625 748,90 10 811,10 151 946,27 

346000 Pohledávky za státním 
rozpočtem 

0,00 151 360,00 151 360,00 0,00 0,00 

348100 Pohledávky za rozpočtem územních samosprávných celků 
Královéhradecký kraj 

0,00 61 000,00 61 000,00 0,00 0,00 

348200 Pohledávky za rozpočtem územních samosprávných celků Město 
Třebechovice 

0,00 65 000,00 65 000,00 0,00 0,00 

34x Zúčtování daní, dotací a ostatní zúčtování 0,00 277 360,00 277 360,00 0,00 0,00 

3xx   0,00 277 360,00 277 360,00 0,00 0,00 

                              

    
Aktiva celkem 

      
141 

135,17 
913 920,00 903 108,90 10 811,10 151 946,27 

                              

Pasiva 
321000 Dodavatelé 0,00 91 911,37 91 911,37 0,00 0,00 
32x Závazky 0,00 91 911,37 91 911,37 0,00 0,00 

331000 Zaměstnanci 0,00 287 990,00 287 990,00 0,00 0,00 
336100 Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 0,00 3 718,00 4 056,00 338,00 338,00 
336200 Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 0,00 8 668,00 9 456,00 788,00 788,00 
33x Zúčtování se zaměstnanci a institucemi 0,00 300 376,00 301 502,00 1 126,00 1 126,00 

342200 Jiné přímé daně (daň z příjmu zvl. sazba) 6 145,00 16 621,00 17 454,00 833,00 6 978,00 
34x Zúčtování daní, dotací a ostatní zúčtování 6 145,00 16 621,00 17 454,00 833,00 6 978,00 

378000 Ostatní krátkodobé závazky 0,00 24 764,00 27 088,00 2 324,00 2 324,00 
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37x Jiné pohledávky a závazky 0,00 24 764,00 27 088,00 2 324,00 2 324,00 

384000 Výnosy příštích období 39 743,00 39 743,00 32 874,00 -6 869,00 32 874,00 
389000 Dohadné účty pasivní 0,00 0,00 11 973,00 11 973,00 11 973,00 
38x Přechodné účty aktiv a pasiv 39 743,00 39 743,00 44 847,00 5 104,00 44 847,00 

3xx 45 888,00 473 415,37 482 802,37 9 387,00 55 275,00 

931000 Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 1 276,40 1 276,40 0,00 -1 276,40 0,00 
93x Výsledek hospodaření 1 276,40 1 276,40 0,00 -1 276,40 0,00 

941000 Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření 93 970,77 242,00 1 276,40 1 034,40 95 005,17 
941500 Uspořená daň z příjmu 0,00 242,00 242,00 0,00 0,00 
94x Rezervy 93 970,77 484,00 1 518,40 1 034,40 95 005,17 

9xx 95 247,17 1 760,40 1 518,40 -242,00 95 005,17 

                              

    
Pasiva celkem 

      
141 

135,17 
475 175,77 484 320,77 9 145,00 150 280,17 

                              
Hospodářský zisk za 
období 

1 666,10 

Hospodářský zisk celkem   1 666,10 
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Zaměstnanci, spolupracovníci a lektoři  
 

 Zaměstnanci – realizační tým 

Hana Šlapáková – vedoucí projektu  
Monika Kubátová – asistentka, koordinátorka vzdělávání 
Erika Hostinská -  koordinátorka aktivit 
Eliška Mandache – finanční manažerka, účetní 
 

 Dobrovolní spolupracovníci:  

Na činnosti Rodičovského Centra Domeček se podílí další dobrovolníci z řad rodičů či 
studentů. Velice děkujeme rodině Františka Drnovského st. za péči o trávník a zahradu RC 
Domeček. 
 

 Lektoři zájmových činností a kurzů v roce 2016:  

Pro děti:  
Drašnerová Klára – lektorka cvičení ve stylu zumby pro děti  
Ludmila Nejmanová, DiS. – Lektorka školičky nanečisto 
Fialová Blanka – lektorka kroužku Hýbánky 
Hisirová Klára – lektorka cvičení batolat v rámci programu „Dopoledne pro miminka“ 
Hrubý Matěj – angličtina pro děti 
Janků Petra – cvičení miminek v rámci programu „Dopoledne pro miminka“ 
Otčenášková Miriam – lektorka zpívánek 
 

 
 
Pro dospělé:  

Bezoušková Jana – cvičení pro ženy 
Čapková Kateřina – psychologické poradenství 
Drašnerová Klára – cvičení pro ženy  
Dvořáková Adéla – sociálně právní poradenství  
Hrubý Matěj – angličtina pro děti a angličtina pro dospělé  
Horáková Kateřina – lektorka angličtina pro dospělé 
Janků Petra – rehabilitační cvičení a cvičení s kočárky 
Nejmanová Ludmila – lektorka Klubu rodičů dětí s problémy či poruchami učení  
Nohejlová Martina – lektorka angličtiny pro pokročilé 
Šlapáková Hana – lektorka „Být ve formě“  
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Poděkování partnerům, dárcům a dobrovolníkům 
 
Děkujeme všem dárcům, partnerům a příznivcům, kteří přispěli svou finanční i osobní 
podporou či věcným darem na činnost Rodičovského Centra Domeček z. s.  
Děkujeme všem dobrovolníkům, kteří nezištně pomáhali s přípravou a organizací akcí 
Domečku. Velký dík patří našim manželům a partnerům nejen za jejich aktivní pomoc 
v Domečku, ale i za jejich toleranci a podporu. Bez nich by se žádná z členek realizačního 
týmu nemohla práci pro Domeček věnovat.  
 

 Partneři:  

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR  
Královéhradecký kraj  
Město Třebechovice pod Orebem  
Místní akční skupina Nad Orlicí 
Švadlenková Kateřina – hračky a papírnictví Třebechovice 
Foto Týniště – Renata Metzlová 
Zdechovská Klára 
 

 Spolupráce: 

Síť mateřských center  
Regionální Síť mateřských center  
Třebechovické muzeum betlémů  
Středisko místní kultury při TMB  
Heldova městská knihovna, Třebechovice pod Orebem  
Mateřská školka Třebechovice p.O. 
Charitní dům Zdislava v Třebechovicích pod Orebem 
Místní skupina České křesťanské akademie v Třebechovicích p. O.  
TJ Orel v Třebechovicích pod Orebem  
 
Děkujeme Vám  

 
Realizační tým RC Domeček z.s. 2016 


