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Z historie Pelíšku
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.

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.
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Bez lidí by to nešlo. Zvlášť v dobrovolnickém spolku jako je Pelíšek.
Tímto bych chtěla pděkovat všem, kteří se na fungování účastnili - ať už
byli ve výboru, pořádali akce, vedli kroužky nebo otvírali volnou hernu.
Bez nikoho z vás bychom tu dneska nebyli. 
Všem, kteří vedli kroužky, bych ráda poděkovala za jejich čas a
inspiraci. I těm, kteří "jenom" otevírali volnou hernu, bych ráda
poděkovala, protože bez Vás by dveře Pelíšku zůstaly zavřené. A
samozřejmě je třeba poděkovat hlavně členům Pelíšku - i když tu
nejsou jmenovitě vypsáni - protože bez Vás by Pelíšek neexistoval.
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Lidé v Pelíšku

Výbor do 24. listopadu Výbor od 24. listopadu

Revizní komise Náš Tým

Karolina Salim - předsedkyně
Kateřina Jirkovská 
Daniela Cvachová
Monika Marvanová
Michal Hodan

předsedkyně - Karolina Salim
Kateřina Jirkovská
Soňa Neusserová
Zuzana Jonášová
Alena Nováková 

Eva Taubrová
Nadezda Ermaková
Michaela Bajáková

Pavla Kubíková
Kristýna Belzová
Klára Lukešová

 

3



RC Buštehradský Pelíšek
 

Kladenská 207
 

Buštěhrad
 
 

www.rcpelisek.cz
 

tym@rcpelisek.cz
 

739771706

Ohlédnutí za 2021
Rok 2021 pokračoval v covidovém duchu... Ale protože jsme již úpně
všichni byli vyčerpaní po 2020, tak jsme se snažili otevírat co jen šlo, i
když to bylo za zhoršených podmínek. V úroru jsme naštěstí mohli na
chvíli rozjet alespoň Klubík bez maminek, který potom pokračoval na
jaře. Volná herna byla otevřená alespoň pro členy Pelíšku, i když to
bohužel nešlo pro veřejnost. Díky tomu jsme ale letos měli rekordní
počet členů - ke dnšnímu dni máme 90 členů. To je 2x více než jsme
měli minulý rok. 

Bohužel větsí akce se poprvé mohly uskutečnit až s menším
uvolněním stavu nouze na jaře, kdy jsme pořádali Ořešínký
vandráček a Den dětí. Ani předtím jsme však nelenili a pořádali jsme
na začátku roku 2 venkovní hry v období Velikonoc. V létě jsme pak
mohli uspořádat 4 turnusy příměstských táborů, za což jsme velice
rádi.

Díky míře očkovanosti a mírnějším anřízením než loni, jsme mohli
víceméně normálně fungovat až do začátku prosince - to nám
umožnilo udělat všechny podzimní akce - Drakiádu, Průvod sv.
Martina, Mikulášskou, i když některé z těchto akcí byly za
zahoršených podmínek. Kroužky také běžely víceméně normálně. 

Jednu věc, kterou jsme ale zpozorovali oproti předkoronovému
období je - krom všeobecného zdražení (a tím pádem i nutnost
zdražení našich akcí) - že ubylo dobrovolníků. Dnes - oproti minulosti -
se maminky bojí s detmi i jít do kolektivu, natož se upsat k pomoci s
organizací akcí. Již se dnes nenajde vůbec nikdo, kdo by chtěl
pomáhat zadarmo, což bohužel hodně negativně ovlivňuje morálku
mezi aktivními členy Pelíšku. 
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Co se nám ve 2021 povedlo
PRAVIDLENÝ PROGRAM

Předškoláček
Přípravný kroužek pro předškoláčky vede učitelka z MŠ Katka Jirkovská.
Katka je kreativní a plná inspirace a zkušeností s přípravou dětí na školu.
Děti si z kroužku odnesou kompletní průpravu do první třídy. Tvořivé
ručičky běží od ríjna
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Klubík bez maminek
Kroužek pro malé děti 1,5 – 4,5 roku navazující na kdysi oblíbený Klub bez
maminek. Jedná se o trénink na školku, kdy děti zjistí, že bez mámy to taky
jde. Kroužek probíhá jednou týdně 4 hodiny dopoledne. Klubík bez maminek
běžel v podstatě jenom v září. Během prosincového krátkého rozvolnění si
děti vychodily předplacené lekce.
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Pelíškohraní
Společné setkávání dětí a rodičů plné her, zábavy, cvičení a vyrábění.
Navazujeme na oblíbené cvičení pro malé děti. Lektorka Zuzana Jonášová
obohatila 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. Pelíškohraní úspěšně běží od září.
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Angličtina pro děti
Kurz angličtiny pro děti s americkým rodilým mluvčím Kevinem Quisem
hravou formou. Kurz Movers je určený pro žáky 1. stupně ZŠ, Starters pak
pro děti od 3 do 6 let. Angličtina probíhala online v první polovině roku, v
Pelíšku probíhá od září.

Tvoření pro rodiče s dětmi 
Každotýdenní páteční tvoření pro rodiče s dětmi, které vede Soňa
Neusserová. Cena dle náročnosti materiálu, pro členy Pelíšku zvýhodněná.
Není nutné chodit pravidelně. Tvoření probíhá od října.

Jóga pro maminky
Úterní jóga pro maminky s dětmi, které vede Dáša Kleinová. Maminky mají
možnost si začvičit bez toho, bay někde sháněly hlídání pro děti. Děti si
mohou hrát v herně a když potřebují nakojit nebo pofoukat, maminka si
jenom odskočí a pak cvičí dál. Jóga probíhá od října.
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MIMOŘÁDNÉ AKCE
Ořešínský Vandráček (9.5.2021)
Letos zaměřený na téma lásky jako poděkování maminkám k jejich
Dni matek, kterou pořádáme ve spolupráci s divadlem KiX a skauty.
Čeká na vás dobrodružná cesta plná pohádkových stanovišť a
soutěží, kterou završíme drobnou odměnou na konci trasy.
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Indiánský dětský den (29.5.2021)
Ve spolupráci s Kulturním výborem jsme se letos vydali do prérií
Severní Ameriky podívat se za Indiány! V podobě stezky
Buštěhradem si děti užily legrace a poznávali indiánské trarice. 
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Závěrečný táborák (23. 6. 2020)
Závěrečný táborák před prázdninami. Zpívání s kytarou, pokec s
kamarády a hlavně opékání buřtíků.

Příměstské tábory
V letošním roce poprvé Buštěhradský pelíšek pořádal příměstský tábor
ve čtyřech termínech. Sešla se báječná parta dětí, a pro nás byla radost
s nimi cestovat po celém světě. Každý z táborů měl vlastní téma a děti
si je náramně užily - Pohádkový svět, Cestujeme po Evropě, Země
příběhů, Dobrodružná cesta za pokladem
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První lžička (26.8.2021)
Zahajovací Party v Pelíšku (1.9.2021)

Drakiáda (25.9.2021)
Tradiční Drakiáda na fotbalovém hrišti se nám letos uspořádat povedla.
Ačkoliv bohužel byla ve stejném termínu v Buštěhradě pouť, stejně si
na hriště přislo pustit draka cca 100 lidí. 
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Svatomartinský průvod (11. 11. 2021)
Letos byl Průvod sv. Martina tradiční - Paní zima vedla průvod od
náměstí u Bečvářů k rybníkům, kde průvod Potkal Sv. Martin an koni a
proběhlo tradiční představení. Děti mohly ochutnat napečené
svatomartinské rohlíčky, rodiče si mohli dát od Sýpky svařák a pouštěly
se svíčky na rybníky. 
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Bazárek dětského oblečení (4.11.2021)
Perníková chaloupka (7.11.2021)

Mikulášská (4.12. 2021)
Letošní Mikulášská již byla zase trochu netradiční - bohužel byl omezený
počet lidí na akci, bylo v podstatě zakázáno konat vnitřní akce, tak
Mikulášská, která je tradičně v Sokolovně, se konala na nádvoří Sýpky. I
vymyšlený program jsme museli ořezat, abychom se vešli do nařízení.
Každé dítě dostalo čas, kdy k Mikuláši může přijít, abychom se vyhnuli
hromadění lidí. I přes bojové podmínky si těch 60 dětí Mikuláše užily. 
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Velikonoční symboly - bezkontaktní stezka pro veřejnost 
Na území obce Buštěhrad a jejího blízkého okolí jsme vytvořili celkem 10
stanovišť. Ta jsme zakreslili do speciální mapy obce. Cílem hry je vybarvit
kraslici a vyluštit tajenku podle jednotlivýxh stanovišť. Na každém
stanovišti se děti dozvěděly o jednom velikonočním symbolu a nakonec
si došly pro odměnu do Aktoffky. 

KORONAVIROVÉ AKCE

Velikonoční tradice - nedělní stezka pro přihlášené
Každou neděli po dobu velikonočního půstu byl na nějakém místě v
Buštěhradě připraven jeden Velikonoční úkol spojený s nedělními
tradicemi v postním období, např: Černá neděle apod. 

Čarodějnický Buštěhrad
Podobně jako koronavýzva, zde jsme vyzývali členy, aby vyrobili a
vystavili na plot / okno čarodějnici a nejhezčí pak dostala odměnu. 

Mikulášská venkovní hra
Týden před Mikulášskou jsme připravili venkovní hru pro veřejnost, s
několika stanovišti a účastníci si přišli vyzvednout odměnu k andělovi na
Mikulášské u Sýpky. 
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NÁVŠTĚVNOST 2021
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Návštěvnost nebyla v roce
2021 o nic moc lepší než v
roce 2020.  Většinu roku
trvalo buď úplné uzavření
nebo omezený provoz.
Doufáme, že rok 2022 bude
lepší.

kroužek         1    2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12
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Klubík bez
maminek 
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maminky
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Šikovný
předškolák 

AJ Starters 

AJ Movers 

Páteční
tvoření 
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Hospodaření 2021
Náklady

nálklady na provoz
poštovné
telefon
účet
terminál
ekonomické služby
ostatní
kalendář
personální nálady
srážková daň
odměny DPP
kroužky
Šikovný Předškolák
Páteční tvoření
Angličtina
Pelíškohraní
Klubík bez maminek
Jóga
DNO
tábory
Náklady na materiál
kuchyň
kancelářské potřeby
hygienické potřeby
výtvarné potřeby
odměny
inventář
marketing

- 1 350,00 Kč
- 5 737,00 Kč
- 2 073,00 Kč
- 6 406,00 Kč
- 11 011,00 Kč

- 16 621,00 Kč
- 6 899,00 Kč

 
- 5 417,00 Kč

- 47 379,00 Kč
 

- 1 050,00 Kč
- 1 240,00 Kč
- 6 760,00 Kč
- 3 700,00 Kč

- 23 400,00 Kč
- 2 890,00 Kč
- 5 000,00 Kč
- 102 927,90Kč

 
- 75 326,00 Kč

- 5 877,00 Kč
- 169,00 Kč

- 8 795,00 Kč
- 7 568,00 Kč
- 3 877,00 Kč
- 3 064,00 Kč

celkem                    - 354 537,00 Kč

Výnosy

členské příspěvky
tržby - volná herna

dotace
dotace města Buštěhrad
kroužky
Šikovný předškolák
Páteční tvoření
Angličtina
Pelíškohraní
Klubík bez maminek
Jóga
DNO
tábory

36 400,00 Kč
1 530,00 Kč

 
 

110 000,00 Kč
 

1 050,00 Kč
2 445,00 Kč

10 650,00 Kč
7 605,00 Kč

33 585,00 Kč
6 100,00 Kč
8 200,00 Kč

99 052,00 Kč

celkem                             316 617,00 Kč

Bilance:
náklady         -354 537,00 Kč
výnosy             316 617,00 Kč
                        -37 920,00 Kč
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