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Vizí pro tento rok bylo rozšířit spektrum služeb a aktivit 
pro rodiče s „puncem kvality“ − aby Jablíčkov byl mezi 
rodiči znám jako rodinné centrum, kde se jim dostane 
profesionální a zároveň lidské a empatické podpory  
v situacích, kdy ji jako rodiče potřebují.
Zároveň jsme si chtěli udržet to, čeho se nám podařilo 
dosáhnout v letech minulých − být rodinným centrem, 
kam se rodiny s malými dětmi vracejí a využívají všech 
pro ně smyslupných služeb. Být centrem, které maminky 
rády doporučují dál jako důvěryhodného poskytovatele 
služeb vysoké kvality.

Zaměřili jsme se na poskytování logicky provázaného 
celku služeb pokrývajících problematiku života rodin s 
malými dětmi v co největší šíři.

Rozšířili jsme nabídku poradenství pro rodiče o pora-
denství v oblasti těhotenství a porodu (poradenství duly), 
kojení (laktační poradenství), poradenství v oblasti psy-
chomotorického vývoje. Nadále jsme v nabídce zachovali 
hojně využívané poradenství v oblasti výživy, psycholo-
gické a výchovné a logopedické poradenství.

K již tradičnímu cyklu psychologických přednášek pro 
rodiče přibyly další přednášky a besedy s odborníky na 
nejrůznější témata z oblasti rodičovství.

Jednou z důležitých úloh aktivit rodinného centra je také 
budování sousedské a mezigenerační solidarity, 
propojování rodin, které žijí ve stejné oblasti. V Jablíčko-
vě se toto děje na pravidelných programech i na větších 
jednorázových akcích. Ty bývají často „nahlédnutím pod 
pokličku“ spektra služeb, které Jablíčkov nabízí. V roce 
2014 jsme zrealizovali všechny již tradiční akce a přidali 
dvě venkovní volnočasové akce, které chceme pořádat  
i v letech příštích: Slavnost otevírání studánek a Drakiádu 
s miniolympiádou.

V roce 2014 jsme realizovali celkem dvě vzájemně propo-
jené projekty, na které jsme získali finanční dotaci od tří 
subjektů: MČ Praha 10, MHMP a MPSV.

Mateřské a otcovské centrum pohody bylo založeno jako 
občanské sdružení na podzim roku 2001.

V souladu s NOZ se Mateřské a otcovské centrum poho-
dy stalo od 1. 1.  2014 zapsaným spolkem, registrovaným 
u Městského soudu v Praze.

Činnost MOC Pohody se řídí platnými stanovami a za 
jeho vedení a hospodaření zodpovídá pětičlenné předsta-
venstvo a revizor.

Naše poslání definujeme takto:

1. Vytvářet podnětné prostředí pro zdravý osobnostní   
 rozvoj všech generací: od miminek po prarodiče,  
 v největší míře pak předškolních dětí od 0 do 7 let.

2.  Podporovat přirozené pozitivní vztahové klima v rodi-  
 nách i v širší komunitě a preventivně působit proti   
 výskytu negativních psychosociálních jevů.

3.  Podporovat rodiče na rodičovské dovolené i v proce-  
 su znovuzačlenění se do pracovního života.

Stěžejní aktivitou občanského sdružení Mateřské a otcov-
ské centrum pohody je provoz rodinného centra Jablíčkov 
na Praze 10.

Cíle aktivit rodinného centra Jablíčkov:

1.  Vytvářet přátelský prostor pro setkávání rodin  
 s malými dětmi.

2.  Poskytovat logicky provázaný komplex pedagogicky   
 kvalitních programů pro všechny věkové kategorie   
 předškolních dětí, rodiče i prarodiče.

3.  Posilovat rodičovské kompetence, preventivně  
 působit proti burn-out syndromu pečujících,  
 a výskytu negativních psychosociálních jevů  
 v rodinách (domácí násilí, rozvodovost, zneužívání
 psychoaktivních látek, zanedbávání péče o děti, apod.).

4.  Podporovat komunitní soužití v lokálních podmínkách  
 - pěstování vazeb k místu, oživení sousedských  
 vztahů.

Ukázalo se, že centrum nabízející organicky provázaný 
komplex služeb pro rodinu je efektivní odezvou na poža-
davky klientů. Počet klientů centra vykazuje vzrůstající 
tendenci a klienti jsou se službami centra spokojení.
Jablíčkov má svou stabilní pozici na poli služeb pro rodinu 
v Praze 10, smysluplně spolupracuje s úřadem MČ  
a aktivně se podílí na komunitním plánování sociálních 
služeb.

Rodinné centrum Jablíčkov letos opět o něco pevněji za-
pustilo kořeny, poskytlo svým návštěvníkům bohatě roz-
větvenou nabídku (kurzů pro rodiče a děti, poradenských 
služeb a vzdělávacích akcí pro rodiče, i jednorázových 
akcí pro celou rodinu) a nemalou úrodu výživných zdra-
vých plodů (zážitků, radosti, informací, úlevy od starostí  
a stresu, pomoci, větší samostatnosti a sebevědomí.).

A já MOC DĚKUJI VŠEM ČLENŮM TÝMU za to, že 
odvádějí skvělou práci, na které je znát, že ji dělají nejen 
hlavou, ale i srdcem. S profesionálním porozuměním  
i velkým citem pro dětskou a dospěláckou duši a respek-
tem k individuálním potřebám malých i velkých. Já musím 
říct, že je mi ctí a radostí zároveň spolu s nimi pečovat  
o takový „strom rodičovského života“.

A nakonec bych chtěla poděkovat všem návštěvníkům 
Jablíčkova, za přízeň, za to že nám přinášejí inspiraci 
kam se posouvat dál. I za to, že naše služby doporučují 
dál.

Těšíme se na Vás i v příštím roce!
        
 

Mgr. Kateřina Bohatá
 ředitelka RC Jablíčkov
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Rodinné centrum Jablíčkov nabízí celou paletu  
aktivit pro všechny věkové kategorie.

Na kombinované programy pro rodiče s dětmi k nám již 
tradičně chodí nejen rodiče s dětmi, ale i prarodiče se 
svými vnoučaty, či aktivit využívají „hlídací tety“ a chůvy. 
Na jednorázových akcích se objevují celé rodiny – včetně 
babiček a dědečků, sestřenic apod.

Jednotlivé programy na sebe navazují a tvoří tak 
kompaktní logicky provázaný a funkční celek. Vzdělá-
vací a poradenské aktivity jsou provázané s aktivita-
mi volnočasovými.

PROGRAMY PRO RODIČE S DĚTMI

Mimihry
Program pro rodiče s miminky do 1 roku věku (skupin-
ky rozděleny dle vývojového stupně miminka na „ležící“  
a „lezoucí“)
Program je zaměřený na podporu rodičů v péči o mimin-
ko. Je pro ně nejen vytržením z relativního stereotypu 
péče o miminko a příležitostí navázat nové sociální kon-
takty, ale také zdrojem inspirace a poučení v oblastech 
jako jsou: péče o miminko, správná manipulace s mimin-
kem a batoletem, rozvoj hrubé i jemné motoriky, jednotli-
vých smyslů, nebo rozvoj řeči.

Logohrátky I a II
programy pro rodiče s dětmi ve věku 3−5 a 5−7 let  
jsou zaměřené na podporu řečového vývoje a rozvoje 
všech dílčích schopností důležitých pro vstup do školy. 
V rámci těchto programů lektorka formou skupinového 
poradenství poskytuje rodičům informace o správném ře-
čovém rozvoji dítěte, cvičeních i nejrůznějších aktivitách 
pro domácí využití.

Ohlasy rodičů:
“Syn se po docházení na program hodně zlepšil v mnoha 
ohledech − ve výslovnosti, v držení tužky i grafomotorice 
samotné. Procvičování skupinovou formou ho baví a ne-
prostestuje tolik při trénování doma − ví, že se bude moci 
pochlubit zase ve skupince”

“Získala jsem hodně hravých tipů jak podpořit dceru  
v rozvoji řeči. Docházení na logohrátky jí baví a já jsem 
ráda za pokroky, které jsou vidět i slyšet.”

Motýlci, Včeličky, Ježečci, Broučci, Káčátka, 
Berušky,Koťata
Kombinované programy pro rodiče s dětmi 1−2 roky, 
1,5−4 roky jsou zaměřené na podporu rodičů dětí v této 
věkové kategorii. Během těchto programů je kladen důraz 
na pestrý program, který respektuje omezenou schopnost 
soustředění u dětí tohoto věku a zároveň poskytuje rodi-
čům dostatek inspirace pro komplexni rozvoj jejich dětí. 
Rodiče získávají náměty na různé druhy činností, naučí 
se řadu nových říkanek, písniček a her. Lektoři využívají 
celé škály tradičních i netradičních pomůcek a materiálů, 
programy jsou vedeny v kontextu s událostmi okolo −  
v souladu s ročními obdobími, nevyhýbají se tématům 
jako je ekologie a recyklace apod. Rodiče mají možnost 
vidět své dítě v kontaktu s druhými dětmi a pomáhat mu 
při učení se být v kolektivu, či pozorovat jeho talenty  
a cíleně je podporovat. V neposlední řadě jsou tyto pro-
gramy příležitostí k navázání nových přátelství mezi rodiči 
i dětmi.

Ohlasy rodičů:
„Děti se učí fungovat v kolektivu vrstevníků. Já jako máma 
třeba okoukám řešení určitých situací od jiných maminek. 
Naučila jsem se říkanky, písničky, co vše mohu s dětmi 
dělat, naučila jsem se využít plnohodnotně volný čas s 
dětmi, získala jsem důležité informace ohledně výchovy. 
Děti odchází domů vždy plné dojmů a zážitků.“

„Rádi bychom chodili vícekrát týdně, bohužel už jsou 
všechny ostatní kurzy obsazené.“

„Z lekcí si odnášíme mnoho tipů a nápadů na aktivity 
doma, které obvykle hned zkoušíme a opakujeme.“

„Výborný přístup k dětem, opravdový zájem − odráží se 
to v oblíbenosti u dětí. Program je botahý, dítě se rozvíjí 
všemi směry. Oceňuji hlavně tipy, co vše dělat s dětmi, co 
s nimi doma procvičovat - řeč, motoriku, cvičení na míči, 
zpívání.“

V rámci volnočasových programů realizujeme krátké 
vzdělávací vstupy či konkrétně zaměřené krátké poraden-
ství. Následně jsou rodiče upozorněni na možnost využití 
přednášky či individuálního poradenství v dané oblasti. 
Témata přednášek a besed s odborníky volíme na zákla-
dě poptávky rodičů.

Rodinné centrum pořádá také jednorázové akce s cí-
lem posilovat vytváření a udržování sousedských vztahů 
v rámci lokality Strašnic a Malešic, s cílem připomínat  
a oživovat tradice, propojit život ve městě s ročními cykly 
a přírodou vůbec.

Ohlasy rodičů
„Účast na programu mi přináší Inspiraci pro hry doma, 
rozvoj jemné i hrubé motoriky, hudební rozvoj. Dítě je hra-
vější, mnoho dovedností předvádí samo doma, společné 
hraní upevňuje náš vztah.“

“ Mimihry jsou pro mě příležitostí vyjít ze stereotypu, 
seznámit se s jinými maminkami, načerpat inspiraci 
pro výchovu a rozvoj mojí dcerky. Oceňuji i tipy lektorky 
ohledně manipulace s miminkem a rady z nejrůznějších 
oblastí, na které v kratičkých diskusích narazíme.”

ČINNOST 
  V ROCE 2014

1)  Aktivity na bázi pravidelného týdenního  
 rozvrhu pro všechny věkové kategorie
 (většina pravidelných aktivit zůstávala pro tento rok shodná s rokem minulým)



Little stars
program pro rodiče s dětmi ve věku 3−5 let   
zaměřený na podporu rodičů v seznamování dítěte  
s novým cizím jazykem. Program je vedený hravou for-
mou, využívá přirozené schopnosti malých dětí „vrůstat 
do jazyka“ skrze pojmenovávané činnosti a zážitky  
a poskytuje rodičům návody a inspiraci jak v učení cizí 
řeči pokračovat doma s dětmi sami. Programu také mo-
hou využívat rodiče kteří přišli do ČR z jiných zemí  
a (prozatím) nemluví česky a chtějí se nějakým způso-
bem začlenit do místní komunity.

Letní Školička
I v létě 2014 probíhala v Jablíčkově první červencový  
a poslední 2 srpnové týdny Letní školička. Což je vlastně 
takový “příměstský tábor” pro předškolní děti. Mezi rodiči 
i dětmi je školička oblíbená. Rodiče ji nad rámec aspektu 
hlídání dětí při jejich pracovním zapojení oceňují jako 

formu “vlídné přípravy” na školní rok − kdy děti chodí do 
klasické MŠ či nastupují do první třídy ZŠ.

Děti oceňují přátelské rodinné prostředí (mnohým z nich 
známé již nekolik let z docházky do Jablíčkova), zábavný 
a pestrý program zahrnující nejen hraní, učení či tvoření 
ale také každodenní maňáskové divadlo a pobyt venku.

Tento „program“ je jednou ze „vstupních 
bran“ do služeb pro rodinu v rámci ro-
dinného centra. Rodiče s malými dětmi 
volnou hernu rádi využívají v čase, kdy 
nelze jít na hřiště – tedy ve věku dětí od 
cca 9 měsíců, kdy se děti batolí, ale ne-
lze je ještě vzít na pískoviště – obzvlášť 
pak v zimě.

Ćasto v rámci volné herny mají mož-
nost navázat nové vztahy, sdílet své 
starosti, získat cenné rady a postřehy 
od ostatních maminek, půjčit si knížku 
v knihovničce či se dozvědět o dalších 
službách rodinného centra a následně 
jich využít.

PROGRAMY PRO DĚTI BEZ RODIČŮ

Školička, Mimiškolička
Vícehodinové kombinované programy pro děti bez 
rodičů nabízí vedle dostatku podnětů pro všestranný 
rozvoj osobnosti dítěte také příležitost stávat se čím dál 
více samostatnými. Na postupné prohlubování schop-
ností postarat se sám o sebe je v těchto programech 
kladen důraz, a to jak v oblasti sebepéče, tak zvládání 
interpersonálních konfliktů v dětském kolektivu. Z hledis-
ka rodičů tyto programy z části suplují nedostatek míst v 
mateřských školkách v okolí a přinášejí rodičům příleži-
tost efektivně skloubit pracovní a rodinný život. Z četných 
zpětných vazeb od rodičů vyplývá, že děti, které tyto 

programy v Jablíčkově navštěvovaly, bez potíží zvládají 
nástup do klasické MŠ.

Ohlasy (pra)rodičů:
“Vnučka se do Jablíčkova vždy těší a pokaždé vyrobí 
originální a nádherný předmět nebo namaluje úžasný 
obrázek. Děkuji všem, kteří se starají a dětem se maxi-
málně věnují.”

“Výborná školička s úžasným přístupem k dětem. Ško-
lička děti rozvíjí po všech stránkách, každý den děti mají 
divadélko a vyrábějí nějaký výrobek tématicky spojený  
s ročním obdobím apod. Dcera se vždy hrozně těší, a to 
je myslím to největší ocenění a mluví za vše :-).”

Volná herna



Hudebníčci, Pohádkové tanečky
Specificky zaměřené programy pro děti bez rodičů    
nabízí prostor pro hlubší rozvoj konkrétních talentů, které 
jsou podkladem pro mnoho dalších schopností. Základ-
ním cílem je poskytnout dětem pocit úspěchu, růstu  
a zlepšení vlastních schopností. Nejde zde o to „vychovat 

Keramikohraní, Keramická dílna, Neposedná 
pastelka, Nářez štětcem
Výtvarné programy pro děti s rodiči i děti bez rodičů 
mají za cíl podpořit chuť tvořit, pracovat s hmotou, sezná-
mit s tradičními i netradičními výtvarnými technikami  
a nalézt vlastní vztah k výtvarnému umění. Účastníci 
nejen tvoří, ale také se vzdělávají – získávají základy ter-
minologie v oblasti umění, společně chodí na výstavy, učí 
se umění vnímat i hodnotit – s přihlédnutím nejen  
k výsledku práce, ale celému tvořivému procesu. Nedíl-
nou součástí těchto kurzů jsou pravidelné výstavy – vždy 
ke konci pololetí. Účastní se jich celé rodiny a jsou dopro-
vázeny bohatým programem plným podnětů pro všechny 
lidské smysly.

Páni Kluci 
Program pouze pro kluky od 4 let. Tento kroužek vznikl 
na základě poptávky rodičů po „něčem pro kluky“. Je 
zcela v režii dvou lektorů = mužů. Obsahem pak dle jejich 
motta je „pojďme dělat to, co nás maminky doma dělat 
nenechají.“ V kurzu se tedy řeže, piluje, zatlouká, dělají 

chemické pokusy, střílí ze vzduchovky, ale také staví 
vláčkodráhy a hrají kuličky. Řada maminek tento kroužek 
uvítala pro své syny i z důvodu „chybějícího aktivního 
mužského vzoru doma“ – když tátové jsou zaměstnaní  
a chodí domů pozdě či například nejsou zruční a nářadí  
v jejich rukách syn neuvidí.

hudebníky či tanečníky“, ale podnítit v dětech muzikální 
talent, radost z pohybu a cit pro hudbu a rytmus – rytmus 
jako základ rovnováhy v životě – protože ho má naše srd-
ce, příroda i svět okolo. Na konci pololetí se mohou děti 
pochlubit svým rodičům a blízkým při komorních vystou-
peních, která mívají rodinnou přátelskou atmosféru.



PROGRAMY PRO DOSPĚLÉ
Relaxační cvičení pro ženy těhotné a po porodu, večerní 
keramická dílna, jóga pro ženy, angličtina pro maminky

Tyto pravidelné programy mají za cíl oslovit rodiče na 
několika úrovních – jde zde o relaxaci, možnost vyjít ze 
stereotypu rodičovské role „na plný úvazek“, mít možnost 
být v kontaktu „jen s dospělými lidmi“ –  což je důležitý pr-
vek v prevenci řady negativních jevů, kterými jsou rodiče 
na RD ohrožení. Vedle prvku relaxace je zde především  
u cvičebních programů prvek fyzioterapeutický a edu-
kativní – jak předcházet přetěžování určitých svalových 
skupin, jak si ulevit při/po porodu, jaká je správná životo-
správa –  to jsou jen některá z probíraných témat.

Veškeré tyto aktivity jsou určeny pro celou rodinu a často 
se stává, že se jich účastní celé vícegenerační rodiny. 
Tyto akce jsou místem, kde se mimo jiné buduje místní 
komunita a povzbuzuje sousedská solidarita. Návštěvníci 
Jablíčkova nám říkají, že se díky Jablíčkovu více znají, 
navzájem se na ulici poznávají a dávají do řeči. Což při-
spívá k tomu, že se ve Strašnicích cítí „doma“.

Vzhledem k tomu, že několik z akcí je již tradičních, 
návštěvnost je rok od roku vyšší. Například na NOVINCE 
ROKU 2014 – DRAKIÁDĚ bylo 58 dětí (tedy cca 40 ro-
din) a na Martinské slavnosti bylo odhadem více jak 100 
lidí. A lampionový průvod obsáhl celý park před strašnic-
kým divadlem.

Otvírání studánek

2)  Nepravidelné či jednorázové aktivity provázané  
 s ročními cykly i lokalitou

DATUM NÁZEV
11. 2. Malování na trička a tašky
15. 3. Karneval
22. 3. Jarní blešáček
22. 3. Velikonoční keramická dílna
16. 4. Velikonoční odpoledne
17. 5. Otvírání studánek − dílna/program
18. 6. Letní slavnost
18. 10. Dračí dílna − výroba draků
18. 10. Drakiáda a miniolympiáda
09. 11. Martinská dílna − výroba lampionů
09. 11. Martinská slavnost
15. 11. Předvánoční keramická dílna
19. 11. Voňavé dárky a papírové tvoření
29. 11. Adventní věnce
01. 12. Adventní zpívání
04. 12. Mikuláš
10. 12. Voňavé dárky a papírové tvoření II

Letní slavnost

Drakiáda

Drakiáda

Voňavá dílna

Karneval

Mikuláš

Advent



Přednášky a besedy tvoří tradičně součást programu RC 
Jablíčkov. Každoročně pořádáme 2 cykly přednášek − 
jarní a podzimní. A mezi rodiči jsou tyto přednášky velmi 
oblíbené − očemž svědčí jejich vysoká navštěvovanost 
(kapacita místnosti je cca 12 rodičů a nezřídka jsou plně 
obsazené) i pozitivní ohlasy z hodnotících dotazníků.

Při výběru témat pro přednášky a besedy s odborníky se 
snažíme postihnout celou šíři otázek, se kterými se rodi-
če na rodičovské dovolené setkávají. O výběru témat či 
přednášejících komunikujeme s pravidelnými návštěvníky 
centra, ptáme se na to, co potřebují.

Účastníci vzdělávacích akcí mají možnost krátké či delší 
konzultace svých potíží a témat, případně se pak s lekto-
ry domlouvají na individuálním poradenství.

Lektorský tým rodinného centra Jablíčkov se snaží být 
rodičům průvodcem při hledání informací pro ně podstat-
ných.

Lektoři v případě zájmu ze strany rodičů poskytují krátkou 
intervenci přímo na programu (když např. vidí určitou 
situaci mezi rodičem a dítětem, která by šla zvládnout 
jinak), dále poskytují informace o poradenských služ-
bách, kterých by rodiče mohli využít (ať už v Jablíčkově, 
či mimo něj).

Knihovnička RC Jablíčkov je pak dalším ze zdrojů infor-
mací, které mohou rodiče využít. Knihy se zde půjčují 
bezplatně, obvykle na dva týdny.

V roce 2014 mohli rodiče využít přímo v Jablíčkově 
tohoto poradenství: poradenství ohledně výživy dětí, 
krizové psychosociální poradenství (osobní, telefonické či 
e-mailové), psychologické, logopedické a výchovné pora-
denství (osobní). Nově pak poradenství duly pro období 
těhotenství a porodu, laktační poradenství, poradenství  
v oblasti správného psychomotorického vývoje.

Velmi se nám osvědčily přednášky pro rodiče s hlídá-
ním dětí. Tuto službu rodiče pozitivně hodnotí. Odpadá 
jim problém „kam s dítětem“, když chtějí na nějakou zají-
mavou přednášku jít. Někteří rodiče navíc toto krátkodobé 
hlídání berou jako možnost vyzkoušet si, jak dítě (i rodič 
sám) bude hlídání zvládat.

Ohlasy rodičů:
„Z přednášky si odnáším mnoho praktických a konkrét-
ních tipů. Uklidnilo mě, že podobné věci jako já řeší i jiní 
rodiče.“

“Přednášky v Jablíčkově vřele doporučuji i jiným rodičům. 
Jsou inspirativní, umožňují mi načeprat nové informace  
a utřídit si to, co už vlastně umím/vím/dělám.” 

3)  Jednorázové vzdělávací aktivity 3)  Informační a poradenská činnost

DATUM NÁZEV
28. 01. Klíče k porozumění aneb porozumění dynamice rodiny dle J.Prekopové

11. 03. Chystáme se do školky

25. 03. Čím vychováváme

07. 04. Výchova k sebeochraně

14. 04. Období dětského vzdoru

28. 04. Beseda o kontaktním rodičovství

06. 05. Nadané dítě

20. 05. Když se výchova nedaří jak chceme

03. 06. Dobrou noc a dobrou chuť

25. 09. Období dětského vzdoru

06. 10. Kontaktní rodičovství

09. 10. Láska, respekt, svoboda a hranice ve výchově

14. 10. Nákup a uchování potravin, jejich zdravé zpracování, biopotraviny

23.10. Jak mluvit s dětmi aby nás slyšely?

03. 11. Spokojené těhotenství

05. 11. Kurz první pomoci − 1. část

06. 11. Jak na nočník

10. 11. Přirozený porod

11. 11. Strava a dětské nemoci − jídelníček při kašli,horečce i zažívacích obtížích

20. 11. Školní zralost a co je dobré vědět před nástupem do ZŠ

02. 12. Záludnosti v informacích na obalech potravin, hygiena, infekce z potravin

03. 12. Kurz první pomoci − 2. část

18. 12. Sourozenecká láska i rivalita



V průběhu roku 2014 navštívilo RC Jablíčkov  

(a zúčastnilo jednorázově či opakovaně jednoho ze 

2 realizovaných projektů) 450 jedinečných 

klientů. Což je zhruba stejně jako loňského roku 

a odráží to zhruba technické maximum kapacity 

zařízení.

Každý týden se během roku 2014 v centru 

konalo 28 pravidelných kurzů.  

A centrum navštívilo průměrně 174 rodin 

za týden. Celkem proběhlo 461 lekcí  

jednotlivých programů, v kurzech bylo zaregistro-

váno 359 jedinečných studentů (dospělých či 

dětí).

Celkem se konalo 17 jednorázových akcí, 

kterých se zúčastnilo více než 500 osob.

Celkem jsme zorganizovali 23 vzdělávacích 

aktivit, kterých se zúčastnilo 240 osob.

Proběhlo 180 hodin odborných poraden-

ských konzultací  (s psychologem nebo logope-

dem, dulou, fyzioterapeutkou, laktační či výživovou 

poradkyní).

KVANTITATIVNÍ HODNOCENÍ

rok 2014 v číslech PROJEKTY REALIZOVANÉ V ROCE 2014

PODPORA ZDRAVÉ RODINY 
– Rodičovství jako zdroj životního štěstí

Podpořen dotací ve výši: 277 552 Kč
Podpořen kým: Ministerstvem práce a sociálních věcí
Termín zahájení projektu: 1. 1. 2014
Termín ukončení projektu: 31. 12. 2014

Hlavní cíle projektu: podpora rodičů na rodičovské 
dovolené v posilování rodičovských kompetencí, zvládání 
nároků rodičovské role, prevence výskytu negativních 
psychosociálních jevů v rodině v souvislosti s rodičov-
skou dovolenou. 

Podpora AKTIVNÍHO ŽIVOTA RODIN
s malými dětmi v Praze 10

Podpořen dotací ve výši: 120 000Kč
Podpořen kým: Magistrát hlavního města Prahy
Termín zahájení projektu: 1. 1. 2014
Termín ukončení projektu: 31. 12. 2014

Cílem tohoto projektu bylo především: všestranný 
rozvoj dětí od 3 měsíců do 7 let, aktivizace rodičů, pod-
pora fungující rodiny v rámci širší komunity, posilování 
zdravých vzorců rodinného fungování (společné aktivní 
trávení volného času, mezigenerační komunikace i soli-
darita, sdílení ) i budování pozitivních vztahů v rámci širší 
komunity a vztahu k lokalitě bydliště, posilování soused-
ské solidarity a prevenci negativních psychosociálních 
jevů pramenících z pocitu anonymity v rámci velkoměst-
ských aglomerací.

Podpora AKTIVNÍHO ŽIVOTA RODIN
s malými dětmi v Praze 10

Podpořen dotací ve výši: 65 000 Kč
Podpořen kým: Městská část Praha 10
Termín zahájení projektu: 1. 1. 2013
Termín ukončení projektu: 31. 12. 2013

Cílem tohoto projektu bylo především: všestranný 
rozvoj dětí od 3 měsíců do 7 let, aktivizace rodičů, pod-
pora fungující rodiny v rámci širší komunity, posilování 
zdravých vzorců rodinného fungování (společné aktivní 
trávení volného času, mezigenerační komunikace i soli-
darita, sdílení ) i budování pozitivních vztahů v rámci širší 
komunity a vztahu k lokalitě bydliště, posilování soused-
ské solidarity a prevenci negativních psychosociálních 
jevů pramenících z pocitu anonymity v rámci velkoměst-
ských aglomerací.

NESMÍRNĚ SI VÁŽÍME FINANČNÍ  
PODPORY MPSV, MHMPI MČ PRAHA 10 
PRO NAŠE PROJEKTY.



REALIZAČNÍ TÝM
ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

rozvaha 2014ředitelka RC Jablíčkov, koordinátorka, řešitelka grantů 
Kateřina Bohatá

vize, PR, propagace
Petra Macháčková, Kateřina Šteffková

registrace, ekonom projektů
Veronika Udeaja

účetní
Ing. Dana Hnízdilová

grafické práce a webmaster
Kateřina Perglerová a Alexander Vasilenko

správa objektu
Michal Švic, Jaroslav Bohatý

LEKTORSKÝ TÝM
MIMIHRY I 

Kateřina Bohatá
KÁČÁTKA, ŠKOLIČKA

Jana Švicová
VČELIČKY, MOTÝLCI

Denisa Čáslavská, Veronika Udeaja
JEŽEČCI, KOŤATA, BERUŠKY

Jitka Plesingerová, Hanka Damborská, Petra Macháčková, Kateřina Šteffková
ŽABIČKY

Zdenka Hyttichová
HUDEBNÍČCI 

Ivana Kůsová, Hanka Damborská
CVIČENÍ PRO ŽENY

 Jana Pekárková
JÓGA PRO ŽENY 

Markéta Mlejnková, Světlana Biskupová
LITTLE STARS
Jana Mihálová

MIMIŠKOLIČKA A HLÍDÁNÍ
 Irena Salačová, Hanka Kusová

KERAMIKA
Bára Hrubá

POHÁDKOVÉ TANEČKY
Hanka Damborská

NEPOSEDNÁ PASTELKA 
Eva Antošová

NÁŘEZ ŠTĚTCEM
Marcel Dejdar, Laďka Poláková

PSYCHOLOGICKÉ PŘEDNÁŠKY A PORADENSTVÍ
Petra Bílková, Kateřina Bohatá

ANGLIČTINA VE ŠKOLIČCE 
Jana Mihálová

ANGLIČTINA PRO MAMINKY 
 Lenka Weinbergerová

PÁNI KLUCI
Jaroslav Bohatý, Lukáš Macháček, Petr Uhlíř

 LOGOHRÁTKY
Eva Košátková

1 x příslušnému fin. orgánu

Mateřské a otcovské centrum Pohody
U kombinátu  2800/29
Praha 10
100 00

( v celých tisících Kč )

Název, sídlo a právní forma
účetní jednotky

k 31.12.2014

Účetní jednotka doručí:
26546132

IČO

Rozvaha podle Přílohy č. 1
vyhlášky č. 504/2002 Sb. Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu

2b

Stav k posled. dni
účetního období

1c

číslo
řádku

Stav k prvnímu dni
účetního obdobíAKTIVAOznačení

a

A. Dlouhodobý majetek celkem 1

2Dlouhodobý nehmotný majetek celkemI.
3Dlouhodobý hmotný majetek celkemII.
4Dlouhodobý finanční majetek celkemIII.
5Oprávky k dlouhodobému majetku celkemIV.

B. Krátkodobý majetek celkem 6 317196
7Zásoby celkem 27 29I.
8Pohledávky celkem 6 14II.
9Krátkodobý finanční majetek celkem 160 272III.

10Jiná aktiva celkem 3 2IV.
Aktiva celkem 11 317196

4b

Stav k posled. dni
účetního období

3c

číslo
řádku

Stav k prvnímu dni
účetního obdobíPASIVAOznačení

a

A. Vlastní zdroje celkem 12 197170
13Jmění celkemI.
14Výsledek hospodaření celkem 170 197II.

B. Cizí zdroje celkem 15 12026
16Rezervy celkemI.
17Dlouhodobé závazky celkem 26 26II.
18Krátkodobé závazky celkemIII.
19Jiná pasiva celkem 94IV.

Pasiva celkem 20 317196

Pozn.:Předmět podnikáníPrávní forma účetní jednotky

Sestaveno dne: 12.01.2015 Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky
nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou



ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ
výsledovka 2014

IČO

příslušnému finančnímu
orgánu

1 x
Účetní jednotka doručí:

26546132

Mateřské a otcovské centrum Pohody
U kombinátu  2800/29
Praha 10
100 00

Název a sídlo účetní jednotky( v celých tisících Kč )
k 31.12.2014

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY V ZJEDNODUŠENÉM ROZSAHU
Výkaz zisku a ztráty
podle Přílohy č. 2
vyhlášky č. 504/2002 Sb

Číslo
řádkuNázev ukazatele

5

Celkem

7

Činnosti

Hlavní

6

HospodářskáOznačení

NákladyA. 1

Spotřebované nákupy celkem 982 98I.

Služby celkem 1253 125II.

Osobní náklady celkem 1 0414 1 041III.

Daně a poplatky celkem 5IV.

Ostatní náklady celkem 56 5V.

Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek celkem 7VI.

Poskytnuté příspěvky celkem 8VII.

Daň z příjmů celkem 9VIII.

Náklady celkem 1 26910 1 269

VýnosyB. 11

Tržby za vlastní výkony a zboží celkem 84112 841I.

Změna stavu vnitroorganizačních zásob celkem 13II.

Aktivace celkem 14III.

Ostatní výnosy celkem 215 2IV.

Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a 
opravných položek celkem

V. 16

Přijaté příspěvky celkem 17VI.

Provozní dotace celkem 46318 463VII.

Výnosy celkem 1 30619 1 306

Výsledek hospodaření před zdaněním 3737C. 20

Výsledek hospodaření po zdanění 3737D. 21

Pozn.:Předmět podnikáníPrávní forma účetní jednotky

Sestaveno dne: 12.01.2015 Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky
nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou

Příloha k účetní závěrce za rok 2014

Obecné informace 

Název účetní jednotky :  Mateřské a otcovské centrum pohody z.s. 
Sídlo                            :  U Kombinátu  2800/29, Praha 10 
IČO                              : 26546132 
Právní forma                : zapsaný spolek 

      Poslání                         : sdružování rodin s malými dětmi za účelem společné                              
hry  a vzdělávání dětí i rodičů

   Statutární orgán           :   výbor v čele s předsedou – p.Kateřina  Bohatá 

Údaje o zaměstnancích 

• Spolek  v průběhu roku uzavřel 2 dohody  o pracovní činnosti  ,  1 
zaměstnanec pracuje na hlavní pracovní poměr ( zkrácený) 

• Jednorázově jsou uzavírány dohody o provedení práce 

Použité účetní metody, obecné účetní zásady 

• Účetní období – kalendářní rok, rozvahový den 31.12.2014, 
• spolek vede podvojné účetnictví 
• Nakoupené zásoby oceňuje pořizovacími náklady, zásoby ve vlastní režii 

nevytváří 
• Hmotný investiční majetek nebyl v roce 2014 odepisován ani pořizován, 

účetní odpisy se rovnají daňovým 
• Údaje v cizích měnách – není náplň



Pondělí
Klubík Čas Věk dětí Cena (lekce z permanentky 

/ jednorázově)
Lektor

Školička 08:00 - 12:00 Od 3 let - bez rodičů 1.200 měsíc / 350** Jana Švicová
Berušky 09:00 - 10:00 1 - 2 roky - s rodiči 90 / 110 Jitka Plesingerová
Koťata 10:00 - 11:30 2 - 4 roky - s rodiči 110 / 140 Jitka Plesingerová
Herna 15:30 - 17:30 Nezáleží 40 / rodina Eliška Matušková

Neposedná pastelka 15:30 - 17:00 Od 3 let - bez rodičů 95 / NENÍ Eva Antošová
LEGO 15:45 - 16:45 4 - 6 let - bez rodičů 90 / 110 David Jedlička

Keramická dílna 16:00 - 17:00 3 - 6 let - bez rodičů 125 / 150 Barbora Hrubá
Neposedná pastelka 17:00 - 18:30 Od 3 let - bez rodičů 95 / NENÍ Eva Antošová

Relaxační cvičení 20:00 - 21:00 Dospělí 80 / 100 Jana Pekárková

Úterý
Klubík Čas Věk dětí Cena (lekce z permanentky 

/ jednorázově)
Lektor

Školička 08:00 - 12:00 Od 3 let - bez rodičů 1.200 měsíc / 350**   Jana Švicová
Berušky II 09:00 - 10:00 1 - 2 roky - s rodiči 90 / 110 Jitka Plesingerová
Koťata II 10:00 - 11:30 2 - 3 roky - s rodiči 110 / 140 Jitka Plesingerová

Keramikohraní* 10:30 - 11:30 Od 2 let - s rodiči 135 / 160 Barbora Hrubá
Keramická dílna 16:00 - 17:00 5 - 7 let - bez rodičů 150 / 170 Barbora Hrubá

Little Stars 15:30 - 16:15 2 - 4 roky - s rodiči 80 / 100 Jana Mihálová
Páni kluci 17:00 - 18:00 4 - 6 let bez rodičů 90 / 110 Petr Uhlíř

Středa
Klubík Čas Věk dětí Cena (lekce z permanentky 

/ jednorázově)
Lektor

Školička 08:00 - 12:00 Od 3 let - bez rodičů 1.200 měsíc / 350**  Jana Švicová
Mimiškolička - hlídání 09:00 - 13:00 Od 1 roku bez rodičů 1.200 měsíc / 350 Irena Salačová
Pohádkové tanečky 16:10 - 17:10 3 - 6 let - bez rodičů 90 / 110 Barbora Kvasničková

Keramika pro dospělé* 17:30 - 19:00 Dospělí a větší děti 150 / 170 Barbora Hrubá
Jóga pro ženy 19:30 - 21:00 Dospělí 100 / 130 Markéta Mlejnková

Cvičme v rytme 20:00 - 21:00 Dospělí 60 / 70 Denisa Čáslavská

Čtvrtek
Klubík Čas Věk dětí Cena (lekce z permanentky 

/ jednorázově)
Lektor

Školička 08:00 - 12:00 Od 3 let - bez rodičů 1.200 měsíc / 350** Jana Švicová

Včeličky 09:00 - 10:00 1 - 2 roky - s rodiči 90/ 110 Denisa Čáslavská
Mimihry 10:15 - 10:55 pro mimi lezoucí, chodící 80 / 100 Kateřina Bohatá

Mimihry II 11:15 - 11:55 pro mimi ležící, lezoucí 80 / 100 Kateřina Bohatá
Hudebníčci (s fl étnou) 15:30 - 16:30 3 - 5 let - bez rodičů 90 / 110 Ivana Kůsová

Ježečci 15.40 - 16.30 1 - 2 roky s rodiči NENÍ / 90 Jitka Plesingerová
Little Stars 16:45 - 17:30 2 - 4 roky - s rodiči 80 / 100 Jana Mihálová
Logohrátky 16.45 -17.30 Od 4 let - bez rodičů 80 / 100 Eva Košátková

Relaxační cvičení 20:00 - 21:00 Dospělí 80 / 100 Jana Pekárková

Pátek
Klubík Čas Věk dětí Cena (lekce z permanentky 

/ jednorázově)
Lektor

Káčátka 09:00 - 11:00 1,5 - 4 roky - s rodiči 130 / 150 Jana Švicová
Nářez štětcem I 15:30 - 17:00 5 - 8 let - bez rodičů 95 / NENÍ Marcel Dejdar  a 
Nářez štětcem II 17:00 - 18:30 5 - 8 let - bez rodičů 95 / NENÍ Ladislava Poláková

* jednou za 14 dní
** - 1 den v týdnu / 1.200 (měsíc),  2 dny v týdnu / 2.200 (měsíc), 3 dny v týdnu / 3.000 (měsíc), 4 dny v týdnu / 3.520 (měsíc) Jana Švicová - tel.: 603 959 486

Rodinné centrum JABLÍČKOV, Dvouletky 24/naproti, Praha 10, www.jablickov.cz, mail@jablickov.cz, 724 349 241

ROZVRH Jablíčkova na pololetí únor - červen  2014
Na kurz i jednorázovou lekci je nutné se přihlásit přes webové rozhraní 

jablickov.webooker.eu

Doplňující informace k rozvaze a výkazu zisků a ztrát 

• Doměrky daní :  0 
• Úvěry              : 0 
• Přijaté dotace :  277.552,- Kč od MPSV ČR 
•                            120.000,- Kč od HM Praha 
•                              65.000,- Kč od MěČ Praha 10 
• Spolek  nemá majetek zatížen zástavním právem 

Pohledávky 
• Souhrnná hodnota po lhůtě splatnosti :  0 
• Pohledávky po 5 letech splatnosti      :  0 
• Pronajatý majetek                              : 0 

Závazky  
• Souhrnná výš závazků po lhůtě splatnosti : 0 
• Závazky po 5 letech splatnosti                    :  0 
• Úvěry, půjčky                                            :  0 
• Stav drobného majetku k 31.12.2014 vedeného v operativní evidenci: 

115.927, - Kč
• Ostatní majetek neuvedený v rozvaze : 0 

Kateřina Bohatá 
Předseda spolku 

Praha 05.02.2015 




