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Úvod 

 

A co dál…? 

 

Rokem 2011 snad ve všech ohledech hýbala ekonomická krize. Peněz je málo, firmy si 

hlídají, na co je vydat, stát zjišťuje, že i jemu se nedostává… „Ideální“ situace pro 

neziskovky. Stále častěji je třeba se zamýšlet nad tím, kde brát… Kurzy o fundrisingu se 

konají snad na každém rohu, ale výsledek je stejný – nespoléhejte se na jeden finanční zdroj, 

pravděpodobně vyschne, nespoléhejte se na stát, finance nebudou… 

 

Centrum pro rodinu Rudňáček už od svého začátku apeluje na rodiče, aby naši činnost 

alespoň částečně financovali, a tak příjmy z veřejných zdrojů (dotace) nebo firemních darů 

tvoří cca 1/3 ze všech příjmů organizace. 1/3 se dle různých pouček zdá být ideální a 

udržitelné, ale není tomu tak. Tyto peníze v rozpočtu nutně potřebujeme, jenže dotační tituly 

Středočeského kraje prorodinné organizace typu mateřských center podporuje stále méně 

(např. je již známo, že v roce 2012 podpořeno nebylo žádné mateřské centrum), příspěvky 

města jsou příjemné, ale v celkovém objemu výdajů poměrně zanedbatelné, MPSV ČR každý 

rok mění dotační politiku s cílem podporovat jen velké a profesionální organizace 

(pochopitelné, ale pro nás nevýhodné), evropské sociální fondy se v posledních letech 

specializovali na odbornou gendrovou politiku, takže nic pro nás, větší firmy v dnešní době 

přispívají na velké projekty, místní občanské aktivity nejsou lukrativní (i to chápeme, ale je 

nám to líto), malé firmy nemají peníze.  

 

A co zbývá? Dobrovolnická práce a příspěvky uživatelů služeb. Jenže i to má své úskalí. 

Dobrovolník může dobrovolicky vykonávat svou činnost jen po omezenou dobu, pak přijde 

vyčerpání, pocit „nedocenění“ nebo nutnost financovat jiné své potřeby. Dobrovolníci jsou 

úžasní, mají spoustu skvělých nápadů a energie, jenže není jich moc a nejsou k dispozici 

neustále.  

 

Příspěvky uživatelů jsou nesmírně důležité. Jen je potřeba zvolit takovou jejich výši, aby 

částečně pokryly náklady aktivity a zároveň finančně příliš nezatěžovaly uživatele, tj. v našem 

případě rodiny s malými dětmi. Z rozhovorů s maminkami vyplývá, že tento cíl se nám 

podařil. A tak i v dnešní době, kdy se zdražují snad všechny vstupy, ceny za naše služby 

zůstávají stále stejně nízké. 

 

A proč to všechno uvádím v úvodníku výroční zprávy? Možná proto, aby zastupitelé a naši 

velcí oponenti pochopili, že nejsme výdělečným komerčním podnikem, ale nájem, platy, 

energie, hračky, výtvarné a sportovní potřeby, poštovné, inzerci a mnoho jiného prostě 

zaplatit musíme (a to i městu a městským technickým službám). Ačkoli práce dobrovolníků 

využíváme opravdu hojně, ostatní náklady jsou vysoké. Všechny služby poskytujeme 

v souladu se stanovami neziskové organizace a příspěvky od uživatelů jsou pro nás životně 

důležité. 

 

Děkuji Vám všem, kdo navštěvujete naše akce a programy, kdo s námi sympatizujete a kdo 

nám pomáháte překlenout velice nelehké období. Vaší podpory si opravdu vážíme. 

 

Ilona Johnová 
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1. Představujeme CPR Rudňáček 
 

 CPR  je místo pro rodiče i prarodiče s dětmi, kde mohou společně trávit svůj volný 

čas, využívat nabízené programy nebo jen zázemí, zdokonalovat své dovednosti nebo 

se aktivně podílet na přípravě programů a chodu CPR.  

 Návštěva CPR umožňuje rodičům s malými dětmi vyjít z izolace, kam se celodenní 

péčí o dítě dostávají. Činnost CPR má sociálně-preventivní funkci.  

 CPR pomáhá rodičům předškolních dětí slaďovat jejich rodinný a pracovní život.  

 CPR posiluje mateřskou roli ženy ve společnosti. 

 Aktivity CPR napomáhají pozitivnímu rozvoji vztahu rodič – dítě i rozvoji sociálního 

cítění dětí. 

 Pomáháme rodičům na mateřské/rodičovské dovolené rozvíjet jejich jazykové 

znalosti, a tím usnadňujeme jejich zapojení do pracovního procesu.  

 CPR formou besed a individuálních konzultací s odborníky podporuje zvyšování 

rodičovských kompetencí.  

 CPR zprostředkovává péči odborníků o děti i dospělé (logopedie, porodní asistentka, 

psycholog, fyzioterapeut).  

 Dbáme na informování rodičů jako prevenci problémů v rodinném i pracovním životě.  

 Ctíme tradice a vedeme rodiny s  dětmi k jejich dodržování. 

 Jsme otevřenou skupinou, rádi mezi sebou přivítáme další členy s novými nápady, 

uvítáme jakoukoliv pomoc či podporu.  

 Svou činností přispíváme k rozvoji našeho města a snažíme se být jeho nedílnou 

součástí. 

 Aktivity pro veřejnost mohou fungovat jen díky rodinné výpomoci, dobrovolné práci 

ochotných lidí a díky podpoře dárců a sponzorů.  

 

2. Nabídka CPR Rudňáček 
 

 Herna plná zajímavých hraček. 

 Tvořivé, vzdělávací, hudební a sportovní programy pro děti od narození po mladší 

školní věk.  

 Vzdělávací kurzy pro rodiče s hlídáním dětí.  

 Knihovna s odbornou literaturou (oblast pedagogiky, psychologie, logopedie, volný 

čas) 

 Pro širokou veřejnost přednášky, besedy, rukodělné kurzy. 

 Jednorázové akce jako smysluplná náplň volného času, nové zkušenosti, poznatky, 

možnost seberealizace při podílení se na chodu centra.  

 Vstupné dostupné všem (např. herna pro členy zdarma, pro nečleny 15,- Kč).  

 Členství ve sdružení není podmínkou pro návštěvu CPR, ale člen užívá slevy 

vstupného na vybrané akce CPR a mnoho dalších výhod (např. 10% sleva 
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v BeBeFoto, rodinná vstupenka do ZOO zdarma, půjčovné v knihově CPR zdarma, 

dětská oslava v prostorách CPR zdarma).  

 Možnost občerstvení a nekuřácké prostředí. Zázemí pro přebalení a nakrmení malých 

dětí (kuchyňka s rychlovarnou konvicí a mikrovlnnou troubou).  

 Bezplatná inzertní služba a přístup na internet zdarma.  

 

 

3. Rok v projektech 
 

CPR Rudňáček podpořené MPSV částkou 328605,- Kč a městem Rudná částkou 12900,- 

Kč 

Tento projekt představuje jádro činnosti CPR – volná herna s programem, který tvoří různé 

pohybové, tvořivé a hudební aktivity pro rodiny s dětmi předškolního věku.  

 

Nedílnou součástí projektu je i organizace různých akcí pro širokou veřejnost v Rudné a 

okolí. V roce 2011 jsme se vedle již tradičních akcí pokusili seznámit veřejnost s tradicemi, a 

tak vznikly dvě povedené akce – Svatováclavská stopovačka a Svatomartinské posezení. 

Všechny akce pro veřejnost jsou z velké části realizovány prostřednicvím dobrovolné 

výpomoci rodičů.  

 

Novou službou podporovanou MPSV je i vytvoření knihovny CPR s literaturou 

s pedagogicko-psychologickou tématikou, logopedickými příručkami a literaturou podporující 

aktivní trávení volného času rodičů s dětmi. 

 

Koordinátor projektu Ilona Johnová Koukalová 

 

CPR Rudňáček a příměstský tábor v Rudné – hrazeno z vlastních zdrojů 

Od 3. roku dítěte nastává v rodině velký zvrat – rodiče se vrací zcela nebo alespoň částečně 

do zaměstnání, dítě nastupuje (má-li štěstí) do předškolního zařízení a rodina se musí zabývat 

otázkou Kam s ním? Letní prázdniny jsou tu, školka i školní družina téměř 2 měsíce zavřené, 

tábory děti odmítají, nebo jsou na ně ještě malé, dovolné málo… CPR vychází rodičům vstříc 

a o letních prázninách 2011 zorganizovalo již druhý ročník příměstských táborů pro děti ve 

věku 3 – 10 let. 

 

Koordinátor projektu Ilona Johnová Koukalová 

 

Předškolička 

Projekt nazvaný předškolička představuje pomoc rodinám s dětmi, které se nedostaly do MŠ 

nebo plánují jejich nástup v dalším školním roce. Každý den dopoledne tráví děti 3 – 4 hod. 

v CPR a věnují se různým pohybovým, tvořivým nebo hudebním aktivitám. Postupná 

socializace dětí napomáhá pozdějšímu klidnému začlenění dítěte do předškolního zařízení. 

 

Koordinátor projektu Michaela Adamová 
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Vzdělávání  

Tento projekt spočívá v organizaci jazykových kurzů (AJ) pro rodiče na MD a RD, AJ pro 

děti předškolního věku a v organizaci besed a kurzů s odborníky. V roce 2011 probíhal kurz 

AJ pro mírně pokročilé, středně pokročilé a pokročilé dospělé a pro děti začátečníky a dále 

besedy s psycholožkou na pedagogicko-psychologická témata (školní zralost, první vzdor, 

školní úspěchy a neúspěchy atd.) nebo kurzy první pomoci poskytované dětem. 

 

Besedy s odborníky částečně hrazeny z dotace MPSV. 

 

Koordinátor projektu Ilona Johnová Koukalová 

 

Způsob financování projektů: 

Projekty zaměřené na práci s celou rodinou, a to včetně akcí pro širokou veřejnost jsou z  části 

financovány MPSV ČR, částečně pak příspěvkem od města Rudná a vlastními zdroji. 

Příměstský tábor byl hrazen zcela vlastními zdroji, předškolička a jazykové vzdělávání je 

financováno z vlastních zdrojů CPR Rudňáček a z darů od uživatelů CPR Rudňáček. 

 

 

4. Personální obsazení 
Do provozu CPR se zapojilo 41 lektorů a lektorek, z velké části maminek na MD. Podělily se 

o službu v herně (dobrovolnická činnost) a vedení kroužků či lekcí (HPP, dohoda o provedení 

práce, ŽL). Společně pak nadšeně organizovaly akce jako karneval nebo sportovní či dětské 

dny. 

 

- Adamová Míša – člen výkonné rady, vedení předškoličky a cvičení rodičů s dětmi do 

4 let, organizace programu pro děti, 

- Beranová Tereza – řízení herny, 

- Branamová Kamila - řízení herny, 

- Drvotová Magdaléna - - organizace programu pro děti, 

- Fliegerová Zuzana - člen výkonné rady, organizace programu pro děti,  

- Fojtíková Helena - vedení předškoličky, organizace programu pro děti, 

- Havelková Šárka - vedení předškoličky, organizace programu pro děti, lektorka 

tvořivých aktivit pro rodiče s dětmi 

- Hemberová Jitka - vedení předškoličky, organizace programu pro děti, 

- Henychová Lenka – Taneční aktivity pro děti 3 – 11 let, 

- Hoffmannová Kateřina – vedení předškoličky, 

- Holá Vlasta – řízení herny, 

- Hrachovcová Markéta - vedení předškoličky, organizace programu pro děti 

- Chudá Helena - organizace programu pro děti, organiza kampaně Město pro děti, 

řízení herny, 

- Iblová Martina – člen výkonné rady, lektorka tvořivých aktivit pro rodiče s dětmi, 

organizace programu pro děti 

- Janíková Miroslava – Hokus pokus, 

- Jirečková Daniela - vedení předškoličky, organizace programu pro děti, 
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- Johnová Koukalová Ilona – předsedkyně o.s., koordinátorka projektů, herna, cvičení 

dětí,  

- Kalužová Martina – revizorka CPR Rudňáček, 

- Macková Martina – AJ pro děti 4 – 6 let, 

- Manišová Radka – organizace programu pro děti, 

- McMahon Tony - AJ pro středně pokročilé a pokročilé, 

- Mendlová Pavla - organizace programu pro děti, cvičení rodičů s dětmi, vedení lekcí 

HŠ Yamaha, 

- Musilová Kateřina - - organizace programu pro děti, 

- Novotná Eva - vedení lekcí HŠ Yamaha, 

- Pajer Christoph – odborné psychologické poradenství, organizace besed a přednášek. 

- Pavlovská Hana - pohybové aktivity rodičů s dětmi do 1 roku, 

- Pejclová Helena - řízení herny, 

- Pelcová Veronika – člen výkonné rady, pohybové aktivity rodičů s dětmi do 4 let, 

cvičení pro těhotné, organizace programu pro děti, 

- Pragerová Kristýna - organizace programu pro děti, 

- Průchová Jaroslava - organizace programu pro děti, vedení předškoličky, 

- Řasová Kamila – pohybové aktivity rodičů s dětmi do 1 roku, 

- Stryková Jitka – keramika pro děti i dospělé, organizace programu pro děti, 

- Šabatová Anna – HŠ Yamaha, 

- Šimíková Ilona – člen výkonné rady, tvoření, organizace programu pro děti, herna, 

- Taylor Daniela – AJ pro mírně pokročilé,  

- Thompson Gabriela - vedení předškoličky, 

- Tvrdoňová Klára – taneční aktivity, 

- Uhrová Pavla – vedení cvičení pro těhotné, organizace besed a přednášek, 

- Viktorová Dagmar - člen výkonné rady, organizace programu pro děti, 

- Wallenfelsová Lenka - pohybové aktivity rodičů s dětmi do 2 let, organizace programu 

pro děti, 

- Zborovjanová Jana - AJ pro středně pokročilé. 

 

Příměstský tábor byl stejně jako předchozí rok koncipován jako klasický letní dětský tábor 

s tím rozdílem, že děti přespávaly doma. Vedení jednotlivých oddílů se ujaly studentky VŠ 

nebo paní učitelky z MŠ, které si prázdniny bez dětí nedokážou představit. Dohledem nad 

zdravím dětí se ujaly maminky na MD s odborným vzděláním. 

 

- Adamová Michaela, 

- Flíčková Iva, 

- Fremrová Šárka, 

- Froňková Veronika, 

- Halšková Petra, 

- Hemberová Jitka,, 

- Hotovcová Petra, 

- Ludvíková Kateřina, 

- Karnoltová Tereza, 

- Lukšíková Lenka, 

- Mošovská Eva, 

- Sláviková Karolína, 
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- Trýbová Andrea, 

- Zavázalová Šárka, 

- Zdráhalová Lucie, 

- Zůzová Helena, 

 

5. Prezentace CPR 
Činnost CPR je prezentována na nástěnce přímo v prostorách centra (Spolkový dům, 

Wellness Zuzana), na nástěnce u pošty, na autobusové zastávce Rudná Hořelice, dále pak 

v místním měsíčníku Život v Rudné, regionálních novinách Náš region Praha západ, na 

veřejných nástěnkách (7 ks po celém městě) a na internetových stránkách 

www.rudnacek.mistecko.cz. Zajímavé akce zveřejňujeme i webových stránkách AZrodina.cz 

nebo Kamsdetmi.cz. 

 

Obyvatelé okolních obcí se o akcích CPR Rudňáček dozvídají z veřejných vývěsních ploch. 

 

Od dubna 2008 se CPR Rudňáček zapojuje i do vítání občánků v městě Rudná – nové 

občánky obdarováváme malým dárečkem a permanentkou na vstup do centra. 

 

Vzestup návštěvnosti jsme zaznamenali po každé úspěšné akci, tj. např. po karnevalu, 

cyklistickém závodě nebo po letákové akci. 

 

6. Vyhodnocení jednotlivých aktivit 

Volná herna 

Volná herna se osvědčila už v roce 2010, a tak jsme ji velice rádi otevřeli i v roce 2011. 

Cíleně je využívána především maminkami dětí do 2 let věku, příp. maminkami s malými 

dětmi, které čekají na staršího sourozence.  

 

Od podzimu 2011 jsme otevřeli i hernu v prostorách Wellness Zuzana. Byla v provozu jen do 

prvních mrazů, neboť způsob vytápění pronajatých prostor ve Wellness neumožňuje 

dlouhodobý pobyt děti při chladném počasí. 

 

Cvičení pro děti ve věku 2 měsíce – 5 let 

Jde o pobyt v herně s pohybovým programem, tedy společnou aktivitu pro rodiče a děti. 

Z minulých let se nám osvědčilo rozdělit aktivitu na pět věkových skupin: 

- 2 – 10 měsíců, 

- 10– 18 měsíců, 

- 18 – 24 měsíců, 

- 2 roky – 3 roky, 

- 3 roky - 5 let.  

 

Pro velký zájem v kategorii 18 – 24 měsíců jsme byli nuceni otevřít 2 skupinky. 

http://www.rudnacek.mistecko.cz/
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 Ve všech věkových kategoriích děti rozvíjí své pohybové a smyslové dovednosti. V rytmu 

básniček a písniček trénují dovednosti odpovídající jejich věku a spoluprací s rodiči se 

posiluje jejich vzájemný vztah a důvěra. Nejstarší skupinka cvičí nejčastěji bez pomoci rodičů 

a pod vedením zkušené lektorky rozvíjí dovednosti v pohybových nebo míčových hrách a 

trénují i základní a jednoduché gymnastické prvky.  

 

Děti využívají tradiční i méně tradiční tělocvičné pomůcky (gymnastické míče, molitanová 

prolézačka, trampolína, obruče, míče, švihadla, certifikované překážkové dráhy atd.). Cvičení 

probíhá v prostorách Wellness sport centra Zuzana v Rudné. 

 

Taneční aktivity pro děti i dospělé 

Taneční aktivity představují snad nejžádanější náplň pobytu v herně. Pro enormní zájem byly 

otevřeny 4 věkově rozlišené lekce (3 – 4 roky, 4 – 5 let, 5 – 6 let, 6 a více let). V prvním 

pololetí roku 2011 jsme nabízeli i moderní tanec pro dospělé. Vzhledem ke specifickému 

zaměření se nejednalo o „masovou“ záležitost a pro časové zaneprázdnění některých 

z účastnic jsme se rozhodli aktivitu pro druhé pololetí zrušit. 

 

Nejstarší děti v průběhu školního roku nacvičují 1 – 2 choreografie, se kterými poté vystupují 

na nejrůznějších veřejných akcích (Bambiriáda, den dětí, karneval). 

 

V případě zájmu rodičů je nabízena možnost přítomnosti fyzioterapetky na zvolené lekci. Ta 

posoudí vhodnost aktivity pro děti, příp. jeho správný motorický vývoj. 

 

Děti v tanečních aktivitách pracují bez přítomnosti svých rodičů, ti mají k dispozici přilehlou 

učebnu, kterou využívají k malému občerstvení, hrám se svými mladšími dětmi a k seznámení 

s jinými rodiči.  

Hudební škola Yamaha 

Spolupráce s HŠ Yamaha začala v únoru 2009 a 

zpívání s Yamahou se rychle stalo nedílnou 

součástí programu CPR. V roce 2011 jsme 

otevřeli 2 lekce pro děti od 18 měsíců a jednu pro 

děti mladší. Poprvé jsme na žádost rodičů 

vyzkoušeli i lekce odpolední, ale konečný počet 

účastníků neodpovídal původní poptávce, hodina 

byla proto od 2. pololetí zrušena. 

 

Od roku 2009 se počet otevíraných skupin stále 

snižuje. Na základě rozhovorů s rodiči i na 

základě anonymních dotazníků není příčinou 

nižšího zájmu osoba lektorky nebo prostory. Předpokládáme tedy, že odliv nastal díky dalším 

pobočkám HŠ Yamaha otevíraným v okolních obcích a stále většímu počtu druhorozených 

dětí, jejichž účast na aktivitách určených pro rodiče s dětmi je menší než v případě jejich 

starších sourozenců. 
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Cvičení pro těhotné 

Cvičení pro nastávající maminky bylo v prvním pololetí vedeno fyzioterapeutkou, ve druhém 

pak porodní asistentkou. Je zaměřeno na správné držení těla, posílení svalstva a příjemné 

protažení. Velká část hodiny probíhá na velkých gymnastických míčích. Cvičení se koná 

v prostorách Wellness sport centra Zuzana. 

 

Porodní asistentka nabízí budoucím maminkám i předporodní přípravu. Ta se koná od 

listopadu 2011 cca 1x za 3 měsíce. Maminky se doví důležité informace o porodu, 

poporodním stavu, o péči o novorozeně, seznámí je s možnostmi jednotlivých porodnic 

v Praze a blízkém okolí a zodpoví dotazy. 

 

Keramika pro rodiče s dětmi i pro dospělé 

 

Kroužek keramiky se v CPR těší velké oblibě. Na základě trvalé poptávky ze 

strany rodičů školních dětí jsme i v roce 2011 otevřeli vedle skupinky rodičů 

s dětmi i skupinku dětí starších 6 let, které jsou schopny tvořit samostatně 

bez zásadní pomoci dospělého.  

 

Keramika pro rodiče s dětmi i pro dospělé pokračuje v „zajeté“ formě i 

kvalitě z minulých let. Na základě poptávky ze strany rodičů jsme ale 

v roce 2011 zařadili jednu malou novinku – dvě prázninová posezení 

rodičů s dětmi nad keramikou. 

 

Tvoření pro rodiče s dětmi 18 měsíců – 4 roky 

Výtvarná aktivita pro rodiče s dětmi byla otevřena v únoru roku 2010. Probíhá vždy druhé 

pondělí v měsíci a je rozdělena na dvě věkové skupiny – 18 měsíců – 2,5 roku a 2,5 roku – 4 

roky. Cílem aktivity je seznámit rodiče s charakteristikou výtvarného projevu dítěte 

v závislosti na jeho věku a nabídnout rodičům inspiraci ke vhodnému tvoření (náměty, 

pomůcky, netradiční výtvarné techniky atd.). 

 

Tvoření pro děti ve věku 4 – 6 let 

Aktivita je koncipována jako přípava na ZUŠ – děti už většinou zvládají práci s tužkou, 

pastelkou i barvami a v rámci aktivity se lektorka s odborným vzděláním snaží rozvíjet jejich 

fantazii, tvořivost i hru s barvami a výtvarným materiálem.  

 

Předškolička 

Tento kroužek je v programu zařazen už od roku 

2008 a jeho obliba stále stoupá. Jedná se o pobyt 

v herně s programem, přičemž snahou lektorek 

je citlivým způsobem minimalizovat společný 

pobyt s rodiči. Hlavním cílem aktivity je 

připravit děti na pobyt ve školce, naučit je řádu a 
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samostatnosti, aby přechod do MŠ pro ně nebyl problematický. Děti si s „tetou“ hrají, zpívají, 

modelují nebo se učí základním výtvarným dovednostem (lepení, stříhání, vybarvování).  

 

Zájem o tuto službu je veliký. Při zápisu v květnu 2011 jsme obdrželi přihlášku více než 80 

dětí, vyhovět jsme mohli zpočátku jen 32 rodinám. Přijali jsme především děti starší tří let. 

V průběhu roku nejstarší děti odcházely do nově otevřených školek v okolních obcích a 

nahradily je děti mladší ze seznamu původně nepřijatých. Celkový počet podpořených rodičů 

tak přesáhl 50. 

 

Od druhého pololetí 2011 nabízíme rodičům 3 varianty pobytu: 

- 3 hodiny bez oběda, 

- 4 hodiny s obědem, 

- 7 hodin s obědem a odpoledním spánkem.  

 

Předškolička probíhá 5x týdně, od září pak ve středu a čtvrtek celodenně. 

Angličtina pro rodiče na MD a RD 

Angličtina pro rodiče na RD má v CPR už svou tradici. V roce 2011 jsme otevřeli kurz pro 

mírně pokročilé, středně pokročilé a od září i pokročilé zájemce o anglický jazyk. O výuku se 

podělili 2 lektoři – rodilý mluvčí Tony McMahon a Daniela Taylorová - Češka ze smíšeného 

manželství. Všechny lekce jsou velice žádány a obsazeny vždy po 8 studentech z řad rodičů 

děti předškolního a mladšího školního věku. 

 

Během dopoledních lekcí pro začátečníky je zajištěno hlídání dětí. 

Angličtina pro děti 3 – 5 let 

Kroužek jsme poprvé nabídli v listopadu 2008. Od té doby se nám podařilo každý rok otevřít 

1 – 2 skupinky. V roce 2011 to byla skupinka nejprve začátečníků, následně „mírně“ 

pokročilých dětských studentů. Lekce jsou vedeny lektorkou s odborným vzděláním a s praxí 

s dětmi předškolního věku. 

 

Příměstský tábor 

V roce 2010 jsme poprvé nabídli 

vlastní koncept příměstkého 

tábora. Naší představou bylo 

nabídnout rodičům a dětem 

možnost smysluplného trávení 

času během hlavních prázdnin, tj. 

v době, kdy si děti užívají 

dvouměsíčního volna, ale rodiče 

řeší problém s nedostatkem 

dovolené. Osvědčilo se nám 

aplikování principu klasického 

dětského tábora do podmínek 

v Rudné. A tak v roce 2011 si i 
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nejmenší děti užily celotáborové hry, výlety, šifrování, pohádkové postavičky a mnoho 

jiného. 2x týdně jsme organizovali velké celodenní výlety do blízkého i vzdáleného okolí, 

navštívili jsme plzeňské planetárium, indiánské městečko Fort Hary, protivínský hřebčín, 

projeli jsme se na parníku po přehradě Hracholusky a užívali jsme si na mnoha jiných 

místech. 

2. ročníku přímětských táborů se zúčastnilo více než 180 dětí a věříme, že se s mnohými 

potkáme i další rok. 
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7. Vyhodnocení jednotlivých akcí 

Karneval 

Bujaré karnevalové veselí vypuklo 

v rudenské sokolovně 26. 2. 2011. 

Zatancovat si přišlo cca 150 dětí s rodiči 

nebo prarodiči. K radosti místních 

gurmánů se nám podařilo navázat 

spolupráci s restaurací Obzor, která pro 

děti i dospělé připravila velice chutné a 

netradiční občerstvení. V roce 2011 jsme 

karneval organizovali i za velké pomoci 

Kristýny Pragerové z jazykové školy 

Hellen Doron. Děkujeme jí tímto za pomoc 

a za poskytnutí velice krásných a 

hodnotných dárků do tomboly. 

Drakyáda 

Říjnová drakyáda pořádaná spolu se Žlutým květem už se v Rudné stala tradicí. Stejně jako 

stavění draků vždy týden před vlastní akcí.  

 

V roce 2011 jsme se u stavění draků sešli 28. 9. v podvečer. Nad tvorbou vlastních výtvorů 

tak jako každý rok dohlížel zkušený tatínek – modelář. Vyrobili jsme krásné hvězdy a 

vyzkoušeli jsme si, že opravdu létají, a to snad i za bezvětří.  

 

K naší velké radosti jsme při samotné drakyádě viděli i tatínky, kteří se o stavění draků 

pokoušeli v minulých letech. Někteří z nich i letos upřednostnili vlastní výrobek před 

blýskavými draky z obchodu. A dobře udělali, protože ty domácí vypadali krásně a na rozdíl 

od některých kupovaných i krásně létali. 

Vítání prázdnin  

Konec června 2011 byl opět doslova 

tropický a k vítání prázdnin se opravdu 

hodil. 23. 6. 2011 v 16 hodin se sešlo více 

než 120 dětí s rodiči, aby si zpříjemnily 

odpoledne různými hrami a soutěžemi. 

Tentokrát nás hry zanesly do pohádek, a 

tak např. u popelky se přebíral hrášek, u 

pavoučka jsme se proplétali pavučinou, 

Ferda mravenec nás učil jezdil vozítkem a 

u krtka a zajíce s skákalo v pytli. Na každé 

dítě v závěru čekal balíček s odměnami.  

 

Odpoledne rodičům s dětmi zpestřilo fotostudio BeBeFoto a dívky z tanečního kroužku CPR. 

Děkujeme 
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Akci organizovalo 16 ochotných maminek, babiček, tet a tatínků pod vedením Zuzky 

Fliegrové. I Vám patří velký dík. 

4. ročník závodu O Rudenské kolečko 

Závod pro celou rodinu na 

všem, co má kolečka, proběhl 

16. 10. 2011 u dětského hřiště 

Na Drahách. Počasí bylo 

mrazivé, ale slunečné, a tak 

jsme očekávali i služnou účast. 

Skutečnost nás ale doslova 

šokovala. Dlouho a dlouho se 

nikdo neobjevoval, ale pak 

najednou přišel celý houf dětí. 

Rozdali jsme první sadu čísel, 

rozdali jsme druhou sadu čísel, 

ale děti stále přicházely. Na 

řadu přišla improvizace a 

celkem jsme registrovali 96 

malých cyklistů. A to byl historický rekord. Vzhledem k množství závodníků jsme na místě 

rychle změnili startovní systém, doplnili jsme několik rozjížděk a vše skončilo v takové 

pohodě, že snad nikdo ani nepoznal, že původně jsme měli závod připravený úplně jinak. 

Díky za to patří opět týmu kolem Zuzky Fliegrové.  

 

Chvíle před startem i po úspěšném absolvování trasy bylo možno vyplnit jízdou na dopravním 

hřišti postaveném tentokrát samotnými tatínky z CPR. Maminy se postaraly o teplé 

občerstvení,  bezpečnost na trati zajistili strážníci Městské policie Černošice a členové 

týmu Bike Tuning. Tímto jim velice děkujem. 

 

Svatováclavská stopovačka 

28. 9. je státní svátek. Jenže ví malé děti, co to vlastně 

znamená a proč jsou jejich rodiče doma? Trocha osvěty 

dala vzniknout krásné akci pro širokou veřejnost. 

Martina Iblová připravila v nedalekém lese cca 4km 

okruh, který zpestřila různými kvízovými otázkami 

týkajícími se sv. Václava i města Rudná. Našim cílem 

bylo přimět rodiče strávit dopoledne se svými dětmi 

v přírodě. Naprosto nenáročnou vycházku jsme zakončili 

společným opékáním špekáčků na zahradě u Spolkového 

domu. 

 

Z hodnocení rodičů vyplynulo, že si velice užili, když se 

mohli se svými jen tak projít, netlačil je čas ani soutěžní 

ambice, mohli si povídat, dozvěděli se něco nového a na 

závěr si popovídali s ostatními rodiči u ohně.  
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Stopovačky se zůčastnilo 25 rodin s 1-2 dětmi. Věříme, že příští rok vše zopakujeme a 

budeme stejně spokojeni jako v roce 2011. 

 

Svatomartinské posezení 

Téma českých tradic zaujalo několik maminek natolik, že 

na 11.11.2011vymyslely další společensko-osvětovou 

akci. Ve spolupráci s restaurací Obzor jsme připravili 

pohodové odpoledne, v rámci kterého se děti i dospělí 

dozvěděli, kdo to vlastně byl sv. Martin, proč se pečou 

svatomartinské rohlíčky a proč svatomartinská husa, proč 

je symbolem sv. Martina podkova a bílý kůň a mnoho 

dalšího. 

 

Největší zájem byl ze strany dětí o projížďku na bílém 

poníkovi a ze strany dospělých o svatomartinské rohlíčky 

a svatomartinkou husu. Rohlíčky upekly šikovné 

maminky z CPR a byly k dispozici zdarma na každém 

stole, husu připravila 

kuchyně restaurace 

Obzor.  

 

Cílem i této akce bylo zajistit rodinám pohodové společné 

odpoledne. Dle reakcí rodičů se nám podařilo cíl naplnit a 

těšíme se na další ročník. 

 

Mikulášská s CPR Rudňáček 

Snad každé malé dítě v Rudné ví, že v prosinci je tu karneval a tam chodí čerti, andělé a 

Mikuláš. Ale už snad každý dospělý v Rudné ví, že sehnat lístek na tento karneval pořádaný 

místními skauty, je téměř nadlidský úkol. A tak jsme dostali nápad – co kdybychom pro malé 

děti uspořádali vlastní mikulášskou, kam pozveme ty opravdové čerty (tj. čerty ze skautského 

karnevalu). I tady jsme se velice rychle domluvili s Pavlem Krausem, majitelem restaurace 

Obzor, a mikulášská byla na světě. Zúčastnilo se jí 43 dětí s rodiči či prarodiči. Čerti přišli, 

s ním i anděl a Mikuláš, děti byly celé udivené, že čerti přesně věděli, kdo zlobí a kdo ne, a 

hooodně se snažily, aby si básničkou nebo písničkou vysloužily od Mikuláše pěkný dárek.  

 

Akce se hodně povedla. Děkujeme Pavlu Krausovi za poskytnutí protor a za úžasné 

občerstvení, maminkám z CPR za prima program pro děti a čertům, andělovi a Mikulášovi za 

super divadlo . 

Přednášky na téma zdravý životní styl, psychologie a zdraví dětí 

V závěru roku 2010 jsme navázali spolupráci s psycholožkou Mgr. Lucií Pajer. Společně jsme 

připravili systém přednášek a akcí. Vedle toho jsme spolupracovali i s terapeutkou Markétou 

Černou, odbornicí na teorii pevného objetí a lektorkou preventivních a výchovně-
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vzdělávacích programů podle Jiřiny Prekopové, lektorkou baby masáží Evou Krásnou a 

pediatričkou MUDr. Lenkou Jelínkovou. Zaměřili jsme se především na rodiny s dětmi 

předškolního a mladšího školního věku.  

 

Velký zájem byl především o besedy s paní psycholožkou a kurz první pomoci. Na druhou 

stranu velice malý zájem byl o besedu se zdravotní tématikou a o předškolácké skupinky, tyto 

aktivity byly pro malý počet přihlášených účastníků zrušeny.  

 

Přednášky a besedy s Lucií Pajer probíhaly v prvním pololetí 2011. Poté byla spolupráce 

z osobních důvodů paní psycholožky ukončena. 

 

Seznam besed, přednášek a kurzů: 

18.1.2011 – Psychomotorický vývoj dítěte ve věku 0 – 3 roky, 

28.1.2011 – Zápis nanečisto,  

23.2.2011 – Neklidné dítě, 

28.2.2011 – Školní zralost, 

2.3.2011 – Baby masáže, 

15.3.2011 – Předškolácké skupinky, 

23.3.2011 – Dětské alergie, 

9.5.2011 – Příčiny školního (ne)úspěchu, 

5.11.2011 – První pomoc u dětí. 

 

Burza dětského zboží 

Už od roku 2008 pravidelně 2x do roka organizujeme burzu dětského oblečení a zboží, a to 

vždy na jaře a na podzim. V roce 2011 jsme si v obou případech pronajali prostory ve školní 

jídelně ZŠ Rudná. Vzhledem k velkému zájmu o prodej i nákup je tento prostor nejvhodnější. 

Ve druhém pololetí jsme změnili systém komisního prodeje. Změna přispěla ke zlepšení 

úrovně prodeje, a tak se navýšil i počet prodávajících, který přesáhl 100. Burza probíhá celou 

sobotu od 10 do 16 hod. a návštěvníků bylo odhadem více než 300. 

 

Děkujeme panu řediteli Kasalovi za ochotu a vstřícnost, se kterou přistupuje k poměrně 

náročné organizaci akce. 

 

Kampaň Látkové pleny 

V roce 2011 jsme se zapojili do celorepublikové akce Týden látkových plen. V prostorách 

CPR Rudňáček jsme uspořádali výstavu na uvedené téma a jedna z maminek, která látkové 

pleny používá a nemůže si je vynachválit, strávila se svými 2 dětmi dvě odpoledne v herně a 

ochotně odpovídala na dotazy ostatních rodičů týkající se látkových plenek. Akce proběhla od 

16. do 22. 5. 2011.  

Děkujeme Heleně Chudé za organizací. 
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Kuba třikrát jinak 

4. – 29. 4. 2011 jsme ve Spolkovém domě uspořádali 

ve spolupráci s Institutem Pontes výstavu fotografií 

Kuba třikrát jinak. Fotografie byly pořízeny 

profesionálními fotografy, ale i obyčejnými 

kubánskými dětmi. Hlavně dětské fotografie 

poukazovaly na bídu a naprostou odlišnost od života 

ve Střední Evropě.  

 

Fotografie nám byly poskytnuty zcela zdarma, na 

druhou stranu jsme Institutu Pontes věnovali dar pro 

kubánské děti v podobě pastelek, sešitů, modelíny a 

jiných výtvarných a školních potřeb. Věříme, že náš 

dárek udělal radost.  

 

Logopedie 

Od října 2011 nabízíme rodičům pomoc ze strany paní logopedky Mgr. Marty Kolářové, která 

do prostor CPR dochází 2x do týdne odpoledne a individuálními konzultacemi pomáhá 

napravovat vady výslovnosti dětem předškolního i školního věku. Paní logopedka poskytuje 

svou péči oproti přímé úhradě, nemá smlouvu s pojišťovnou. 

 

Vánoční tvoření  

Krásné adventní věnce Míši Adamové zná v Rudné kdekdo, a tak jsme ve spolupráci s ní 

v roce 2011 připravili výtvarný workshop, v rámci kterého si účastníci vyrobili vlastní 

originální věnce. Vánočního tvoření se zúčastnilo 7 maminek a výsledky jejich práce opravdu 

stály za to.  

 

Děkujeme Míše Adamové za spolupráci. 

 

Knihovna CPR Rudňáček 

Už od počátku existence Rudňáčku jsme vždy s radostí přijímali dary v podobě zajímavých 

knížek, ať už pro děti předškolního věku nebo pro rodiče. V průběhu let jsme jich 

nashromáždili poměrně značné množství, několik jsme jich ještě dokoupili a vzniklý knihovní 

fond jsme se rozhodli nabídnout k dispozici všem rodičům.  

 

V knihovně CPR naleznete knihy s psychologickou a pedagogickou tématikou, knihy 

zaměřené na logopedii, výtvarné činnosti a pohybovou průpravu dětí.  

 

O absenční výpujčky mají zájem především lektoři a spolupracovníci CPR, z řad rodičů se 

náváštěvnost zvyšuje vždy po zajímavé besedě nebo přednášce. 

 

Děkujeme MPSV ČR za příspěvek na pořízení dalších titulů. 
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8. Hospodaření v roce 2011 
 

Centrum pro rodinu Rudňáček je nezisková organizace a její fungování není možné bez 

dotací, podpory sponzorů a drobných dárců a dobrovolníků. 

 

Děkujeme všem, kteří v roce 2011 podpořili naši činnost formou finančních příspěvků a 

věcných darů a služeb: 

 

Výnosy Náklady 

Příjmy z dotací 341 305 Náklady na materiál 332 429,87 

Příjmy z členských 
příspěvků 

5 150 Náklady na služby 361 800,82 

Přijaté dary 12 792 Náklady na mzdy 641 522 

Výnosy z prodeje a 
služeb 

1 091 444 Ostatní náklady 11 663 

Úroky 530,57 Daně a poplatky 12 500 

Příjmy z hospodářské 
činnosti 

85   

    

Dotace    

MPSV 328 605   

Město Rudná 12 900   

Celkem za období 1 451 306,57  1 359 915,69 

Hospodářský 
výsledek:  

+91 390,88 

 

Hospodářský výsledek – komentář 

Na výroční schůzi 21. 6. 2012 bylo schváleno převedení částky 91 390,88 do nerozděleného 

zisku, přičemž z výše uvedené sumy bude vytvořena rezerva účelově vázaná na nájem, úhradu 

mzdových závazků při nedostatku finančních prostředků a krytí případné ztráty v dalších 

letech. Jedná se o opatření pro případ, že by CPR Rudňáček nezískalo státní, krajskou nebo 

obecní provozní dotaci ve výši, která by pokryla veškeré nutné náklady jednotlivých projektů. 
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Náklady Výnosy 

Spotřeba materiálu 298 498,87 Tržby z prodeje služeb 1 091 444 

Spotřeba enertie 33 931 Úroky 530,57 

Ostatní služby (poštovné, 
inzerce, kopírování, 
vstupné příměstský tábor, 
jízdné příměstský tábor, 
obědy předškolička, 
tábor,…) 

357 403,12 Přijaté dary 12 792 

Náklady na reprezentaci 4397,70 Přijaté členské příspěvky 5 150 

Mzdové náklady 556 699 Provozní dotace 341 305 

Zákonné pojištění 84 823 Příjmy z reklamy 85 

Členský poplatek v Síti MC 1 000   

Ostatní daně a poplatky 11 500   

Dary 6 000   

Ostatní náklady (bankovní 
poplatky) 

5 663   

Celkem za období: 1 359 915,69  1 451 306,57 

 

Slevy a drobné dary pro členy CPR Rudňáček: 

- 10% sleva na všechny aktivity organizované CPR Rudňáček, 

- Romana Vondrušková z obchodu Hračky Brendík umožnila CPR i jeho členům nákup 

hraček se slevou 7 – 10 %,  

- firma BeBeFoto svoje služby poskytuje členům CPR s 10% slevou a dále zdarma fotila 

„sluníčkové fotografie“ během vítání prázdnin, 

- rodiče a podnikatelé z Rudné věnovali věcné dárky do tomboly karnevalu a na další akce 

pro širokou veřejnost,  

- členům CPR umožníme organizaci soukromých akcí v prostorách CPR zdarma, 

- členům CPR zapůjčíme rodinnou vstupenku do pražské ZOO zdarma, 

- členům CPR umožníme výpujčky z knihovny CPR zdarma. 
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9. Plány na rok 2012 
Centrum pro rodinu Rudňáček čeká od roku 2012 velké rozhodování. Buď půjdeme v dál 

v nastartovaném trendu profesionalizace a budeme poskytovat především odborné služby pro 

celou rodinu, nebo se vrátíme více ke „spolkové činnosti“ a „svépomoci“ zaměřené spíše na 

volnočasové aktivity pro rodiny s malými dětmi. Služby obou variant jsou v Rudné ze strany 

mladých rodin velice žádané, jejich organizování je však vždy odvislé od financí a personální 

situace v CPR. Spolupráce s odborníky je finančně nároná, fluktuace šikovných maminek 

vyžaduje nesmírnou psychickou odolnost a velký organizační talent všech pracovníků 

odpovědných za chod CPR.  

 

Bude-li to jen trochu možné, zachováme i pro nastávající rok současnou strukturu činností, 

zaměříme se tedy nejen na volnočasové aktivity, ale budeme rodičům pomáhat slaďovat 

pracovní a rodinný život, nabídneme pomoc při hledání zaměstnání po skončení RD, 

nabídneme individuální konzultace s logopedem, psychologem, porodní asistentkou nebo 

fyzioterapeutem, uspořádáme besedy a kurzy s odborníky především z oblasti psychologie, 

pedagogiky a první pomoci a nezapomeneme ani na aktivity pro širokou veřejnost, které se 

v Rudné už staly tradicí.  

 

Věříme, že se nám v roce 2012 podaří zajistit personální kontinuitu nejen ve vedení aktivit, 

ale především ve vedení samotného CPR. Postupně nastává přirozená „generační“ obměna 

maminek, zakládající členky se postupně zapojují do pracovního procesu, a vyvstává tak 

potřeba nových aktivních spolupracovníků (přivítáme i tatínky ). Řídit CPR je sice časově i 

psychicky poměrně náročná záležitost, ale na druhé straně práce pro CPR přináší hodně 

radosti a pocit, že i přes všechny možné klacky házené pod nohy se nám daří rodinám 

s malými dětmi pomáhat.  

 

 

Finance na provoz chceme získat prostřednictvím 

 vlastních příjmů, 

 darů soukromých dárců či fyzických nebo právnických osob, 

 dotace od města, kraje a státu. 
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Sestavila: 

Mgr. Ilona Johnová Koukalová – předsedkyně o.s. 

21. 6. 2012
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