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2

OBSAH
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2019 ................................................................................................................................ 1
Rodinné centrum Buštěhradský Pelíšek, z.s. ............................................................................................... 1
Z NAŠÍ HISTORIE ........................................................................................................................................ 3
CO JE PELÍŠEK? ........................................................................................................................................... 3
LIDÉ V PELÍŠKU....................................................................................................................................... 3
PRAVIDELNÝ PROGRAM ........................................................................................................................ 5
POPIS AKTIVIT ........................................................................................................................................ 5
SEZNAM MIMOŘÁDNÝCH AKCÍ: ............................................................................................................ 7
PODĚKOVÁNÍ ......................................................................................................................................... 8
HOSPODAŘENÍ V ROCE 2019: .................................................................................................................... 9

3

Z NAŠÍ HISTORIE
Historie našeho centra sahá až do roku 2003. Díky aktivním maminkám, které se začaly scházet
v prostorách místní hasičárny, se podařilo získat pro setkávání místnost vedle Městské Knihovny. Tuto
společnými silami a s finanční podporou MěÚ proměnily v příjemný prostor pro aktivity rodin s malými
dětmi.
V lednu 2004 byla podána žádost o registraci občanského sdružení Mateřské centrum
Buštěhradský Pelíšek u Ministerstva vnitra ČR. 30. 01. 2004 nabylo sdružení oficiálního statutu. 18. 03.
2004 následovalo svolání zakládající členské schůze.
Vzhledem k širokému spektru nabízených aktivit a rozšíření cílové skupiny byl v březnu 2012
změněn název na Rodinné centrum Buštěhradský Pelíšek. A s platností nového občanského zákoníku
změnil Pelíšek i svou právní formu a to v lednu 2014 na zapsaný spolek.
V roce 2016 bylo pozměněno oficiální logo RCPelíšek. Se změnou nového loga, se změnily i webové
stránky, ve kterých je přímo název rcpelisek namísto původního mcpelisek. Změnila se take emailová
adresa, která je nyní rcpelisek@seznam.cz.
V roce 2019 fungoval Pelíšek pouze s dotací od města Buštěhrad a na základě činnosti
dobrovolníků.

CO JE PELÍŠEK?
Pelíšek je místem setkávání, navazování nových kontaktů a soužití dětí a jejich rodin. Nabízí
širokou škálu volnočasových a vzdělávacích aktivit.
Hlavním cílem Pelíšku je podpora dětí a rodičů. A to právě zejména skrze bohatou nabídku
společných aktivit v oblasti vzdělávání, kultury, sportu aj. Dětem nabízí bohatý program a často i první
sociální kontakty s vrstevníky. Dospělým nabízí možnost posílení či získání nových znalostí z různých
oborů, společenské, sportovní či jiné vyžití.
Činnost Pelíšku směřuje též k posílení občanské společnosti např. aktivním zapojováním širší
veřejnosti do svých akcí a k lepšímu soužití všech obyvatel.
Jsme spolkem dobrovolným, nezávislým a nepolitickým. Naše dveře jsou otevřeny všem bez
ohledu na věk, pohlaví, společenské postavení, náboženské vyznání, státní či etnickou příslušnost
s podmínkou respektování pravidel definovaných v našem provozním řádu.

LIDÉ V PELÍŠKU
Počet členů: dospělí – 60, děti – 91

4

Výkonný výbor:
Dana Knoppová - předsedkyně
Kateřina Jirkovská
Monika Marvanová
Daniela Cvachová

Revizní komise:
Libuše Zamprová
Linda Dostálová
Jana Novotná

Účetní:
Evženie Kozlerová

Členové a dobrovolníci zajišťující provoz Pelíšku:
Kristýna Belzová
Hana Hejná
Pavla Valášková
Eva Taubrová
Soňa Neusserová
Aneta Konečná
Klára Lukešová
Lucie Sládková
Monika Žitníková
Pavla Kubíková
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PRAVIDELNÝ PROGRAM
II. pololetí:

Čas

Aktivita

PONDĚLÍ

08:30 - 11:30

Volná herna + Hlídání dětí + Coworking

16:00 - 17:00

Tvořivé ručičky: výtvarka pro děti 5-7 let

09:30 - 10:15

Pelíškohraní: nejen Cvičení pro děti
(9 měsíců - 3 roky)

10:15 - 11:30

Volná herna

15:00 - 16:00

Logohrátky pro děti 3 – 5 let

16:00 - 18:00

Volná herna + Hlídání dětí + Coworking

08:30 - 11:30

Volná herna + Hlídání dětí + Coworking

11:30 - 12:00

Anglická konverzace pro dospělé s rodilou mluvčí

15:00 - 16:00

Creating English: Movers (1. stupeň ZŠ)

16:00 - 17:00

Creating English: Starters (4+)

09:30 – 10:15

Pelíškohraní: nejen Cvičení pro děti
(9 měsíců - 3 roky)

10:15 – 11:30

Volná herna

PÁTEK

16:30 - 18:00

Tvořivá dílna pro rodiče s dětmi
+ volná herna

soboty a neděle

celý den

možnost pořádání dětských narozeninových oslav

ÚTERÝ

STŘEDA

ČTVRTEK

POPIS AKTIVIT
Volná herna
Přijďte s dětmi do herny, děti jsou obvykle tak nadšené z nových hraček a dalších dětí, že své rodiče či
prarodiče nechají dát si v klidu kávu nebo čaj a popovídat si. Volná herna je pro členy Pelíšku zdarma, pro
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ostatní stojí symbolických 30 Kč. Členové Pelíšku mají po domluvě možnost otevřít volnou hernu pro
sebe i pro ostatní i v jiných časech.
Coworking + Hlídání dětí
V Pelíšku můžete v klidu pracovat ve sdílené kanceláři s WiFi, zatímco si Vaše dítě hraje vedle v herně. V
rámci coworkingu (práce ve sdílené kanceláři) rodiče pracují, vzdělávají se z vzájemně sdílí své
zkušennosti.
Pelíškohraní
Společné setkávání dětí a rodičů plné her, zábavy, cvičení a vyrábění. Navazujeme na oblíbené cvičení
pro malé děti. Lektorky Aneta Konečná a Soňa Neusserová obohatily veselé cvičení s říkankami o další
aktivity. Vhodné pro děti od 9 měsíců do 3 let v doprovodu rodičů. Po skončení je možné zůstat ve volné
herně. Není nutné chodit pravidelně.
Tvořivé ručičky
Výtvarný kroužek pro děti 5-7 let vede učitelka z MŠ Katka Jirkovská. To má pro děti z budovy MŠ na
Hřebečské tu výhodu, že je může ze školky přivést na kroužek a rodiče si je pak vyzvednou rovnou v
Pelíšku. Děti si vyzkouší nové zajímavé výtvarné techniky.
Logohrátky
Kroužek vede učitelka z Lidické MŠ Barbora Sůssemilchová, která má kvalifikaci asistent logopeda. Jedná
se o hravé procvičení jazýčků a správné výslovnosti pro děti 3 – 5 let, které jim pomůže předejít
pozdějšímu dojíždění k logopedovi.
Creating English
Kurz angličtiny pro děti s americkou rodilou mluvčí Corryn Finch. Kurz Movers je určený pro žáky 1.
stupně ZŠ, Starters pak pro děti od 3 do 6 let.
Tvoření pro rodiče s dětmi
Navazujeme na páteční tvoření, letos bude každý týden. Střídat se bude Hanka Hejná se Soňou
Neusserovou. Zatímco Soňa se zaměří na jednodušší výtvory, kde budou hrát hlavní roli děti, u Hanky se
často nové techniky naučí i rodiče. Cena dle náročnosti materiálu, pro členy Pelíšku zvýhodněná. Není
nutné chodit pravidelně.
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SEZNAM MIMOŘÁDNÝCH AKCÍ:
Výstava výtvarné soutěže (14.1.2019)
Ples princů a princezen (29.3.2019)
Noc s Andersenem (29.3.2019)
Ořešínský vandráček (27.4.2019)
Účast na Dni otevřených coworkingů (30.5.2019)
Dětský bazárek v Pelíšku (11.6.2019)
Tvoření maminky s dětmi - Luční tvorečkové (14.6.2019)
Svatojánský poklad (23.6.2019)
Playgroup – Angličtina pro rodiče s dětmi (26.6.2019)
4 týdny letních příměstských táborů
Zahajovací party Pelíšku s DJ Pianosou (5.9.2019)
Workshop Canva: Jak vytvořit plakátek (18.9.2019)
Drakiáda (21.9.2019)
Stánek na Buštěhradském Jarmarku (13.10.2019)
Brain&Breakfast - inspirativní snídaně (17.10.2019)
Workshop Tvorba Business plánu – Podnikání není raketová věda (18.10.2019)
Dětský bazárek v Pelíšku (24.10.2019)
Beseda s psycholožkou: Dítě, které se v životě neztratí (25.10.2019)
Strašidelný rej na zámku a strašidelná stezka (1.11.2019)
Vánoční focení v Pelíšku (7-8.11.2019)
Výroba ptačích krmítek (8.11.2019)
Svatomartinský průvod (11.11.2019)
Přednáška: Jak na rodinné finance (12.11.2019)
Vánoční focení v Pelíšku – Monika Žitníková (21.11.2019)
Zimní péče o pleť - 30 minut pro sebe (22.11.2019)
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Beseda s psycholožkou: Jak sladit své potřeby s potřebami svých dětí (26.11.2019)
Zimní péče o pleť - 30 minut pro sebe (6.12.2019)
Tvoření adventních věnců (6.11.2019)
Mikulášská nadílka v Sokolovně (7.12.2019)
Když mámy tančí (13.11.2019)
Vánoční besídka v Pelíšku (18.12.2019)

PODĚKOVÁNÍ
Rádi bychom poděkovali všem aktivním členům našeho centra, dobrovolníkům z řad široké veřejnosti
a sponzorům, kteří se podíleli na naší činnosti v roce 2019. Díky Vám všem máme za sebou úspěšný
rok plný zajímavých akcí a zážitků.
Město Buštěhrad- sponzorování a podpora Pelíšku
Infocentrum Buštěhrad – tisknutí letáčků a pomoc s propagací akcí Pelíšku
Divadelní spolek KiX – vystoupení na různých akcích.
Sokol Buštěhrad – spolupráce na akci Ořešínský vandráček a Mikulášská nadílka.
Ilona Piskáčková koně – spolupráce na akcích Svatomartinský lampiónový průvod a Ořešínský
Vandráček.
Monika Žitníková – focení většiny našich akcí.
Cukrárna Zuzky Šípkovské a její švagrové – zajišťování občerstvení na různých akcích.
Michal Hodan – moderování Mikulášské nadílky.
DOTACE JSME OBDRŽELI OD:
Město Buštěhrad – ve výši 106.500,- Kč na provoz
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HOSPODAŘENÍ V ROCE 2019:
*Výsledovka Leden-Listopad 2019
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Rodinné Centrum Buštěhradský Pelíšek, z.s.
Člen sítě MC v ČR
1. patro Kulturního střediska
Kladenská 207/38
273 43 Buštěhrad
rcpelisek@seznam.cz
www.rcpelisek.cz
facebook: Rodinné centrum Buštěhradský pelíšek nebo RC Pelíšek
tel.: 739 771 706 a 604 453 502
IČ: 26652781
DIČ: 26652781
Bankovní ústav: Poštovní Spořitelna/Era banka
číslo bankovního účtu: 19 64 60 980/0300

