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Úvod 

 

Další rok uběhl jako voda. Rok 2013 byl pro nás další zkouškou, z našich řad odešla 

zakladatelka našeho centra paní Ilona Johnová Koukalová a pro nás to znamenalo zvolit si 

novou předsedkyni našeho sdružení a podívat se na vše trošku jinýma očima.  

 

Byla jsem zvolena předsedkyní o.s. a tím jsem dostala i možnost sestavit si svůj pracovní tým 

– tzv. výkonnou radu složenou z paní Michaely Adamové, Martiny Iblové a Lenky Vítkové. 

Mohu za sebe říct, že tento tým spolupracoval velmi pestře a z pohledu celého roku soudím, 

že jsme odvedly velký kus práce. Věřím, že i okolí a všichni, kdo navštěvují naše centrum a 

veřejné akce se mohly o tomto přesvědčit. Mám dobrý pocit i z klima, které vládne celým 

Rudňáčkem. Cítím zde pozitivní náladu, která se přenáší nejen na děti.  Věřím, že i nadále 

budeme moci s radostí a chutí předávat spoustu krásně strávených chvil….. 

 

Rok 2013 byl pro nás i další zkouškou. V roce 2013 jsme se museli postarat sami o sebe a to 

na základě vlastních finančních příjmů, podpory města Rudná a  sponzorských darů. Bohužel 

jsme nebyli podpořeni žádnou další dotací.  

 

Toto vše jsme zvládli. Musím poděkovat všem dobrovolníkům, kteří působili na všech 

veřejných akcí, hlavně i vedoucím příměstského tábora. Na základě této dobrovolnické 

činnosti jsme získali finance na základě příspěvků od uživatelů a tím mohli pokrýt velkou část 

ročních nákladů a zvládnout tento rok. Další velké plus vidím i v zavedení rezervačního 

systému – rezervací  na jednotlivé volné aktivity, kde při neobsazení daného termínu aktivita 

neproběhla a my jsme nemuseli vynakládat finanční náklady pro tuto lekci.  

 

Přesto, že jsme nebyli podpořeni dotacemi, dokázali jsme udržet všechny vstupy a ceny za 

naše služby. Pravda bylo to i zavedením pololetního vstupného na pravidelné aktivity, ale 

věřte, že si v takovéto chvíli nemůžeme dovolit otevřít aktivitu, která nebude dostatečně 

obsazena.  

Nechceme a nejsme výdělečným komerčním podnikem, ale nájmy, platy, energie, hračky, 

výtvarné a sportovní potřeby, 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. 

 

Jaroslava Průchová  
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1. Představujeme CPR Rudňáček, o.s. 
 

 Centrum pro rodinu Rudňáček, o.s  je místo pro rodiče i prarodiče s dětmi, kde mohou 

společně trávit svůj volný čas, využívat nabízené programy nebo jen zázemí, 

obohacovat své dovednosti nebo se aktivně podílet na přípravě programů a chodu 

centra.  

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

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

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

 Centrum posiluje mateřskou roli ženy ve společnosti. 

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

cítění dětí. 

 Pomáháme rodičům na mateřské/rodičovské dovolené rozvíjet své jazykové znalosti, a 

tím usnadňujeme jejich zapojení do pracovního procesu.  

 Centrum formou besed a individuálních konzultací s odborníky podporuje zvyšování 

rodičovských kompetencí.  

 Centrum 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 mnoha dárců a sponzorů.  

 Nabízíme možnost seberealizace a přivýdělku pro rodiče na MD/RD. 

 

2. Nabídka CPR Rudňáček 
 

 Herna plná zajímavých hraček. 

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

školní věk.  

 Předškolička, klubík – pravidelná péče o děti s programem bez přítomnosti 

nejbližších. 

 Příměstské tábory v době prázdnin. 

 Vzdělávací kurzy pro rodiče s hlídáním dětí.  

 Pro širokou veřejnost přednášky, besedy, rukodělné kurzy. 

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

čas). 
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 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 centra, ale člen užívá slevy 

vstupného na vybrané akce CPR a mnoho dalších výhod (např. 10 % sleva 

v BeBeFoto, rodinná vstupenka do ZOO zdarma, půjčovné v knihovně centra zdarma, 

pořádání dětské oslavy v herně 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 
 

Mateřské centrum Rudňáček podpořené městem Rudná částkou 16.500,- Kč a prostory 

Spolkového domu.  

Tento projekt představuje jádro činnosti centra – 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 kampaní a akcí pro širokou veřejnost 

v Rudné a okolí. Ty jsou z velké části realizovány prostřednictvím dobrovolné výpomoci 

rodičů nebo na základě dobrovolného vstupného.  

Koordinátor projektu Jaroslava Průchová 

 

Mateřské centrum Rudňáček a příměstský tábor v Rudné – podpořené městem Rudná , 

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  se pokusilo 

rodičům vyjít vstříc a o letních prázninách 2013 zorganizovalo již čtvrtý ročník příměstských 

táborů pro děti ve věku 3 – 10 let. 

 

Koordinátor projektu Jaroslava Průchová  

 

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 – 7 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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Dětský klubík  

Nový projekt určený pro děti od 2 let. Děti do dětského klubu dochází pravidelně na 2,5 hod. 

Program je určen pro děti bez přítomnosti nejbližších. Dítě si zvyká na zapojení do kolektivu, 

poznává první kamarády a učí se zvládat odloučení od matky – rodičů.  

 

Koordinátor projektu Jaroslava Průchová  

 
 

Vzdělávání  

Tento projekt spočívá v organizaci kurzů AJ pro rodiče na MD a RD, AJ pro děti 

předškolního věku a v organizaci besed a kurzů s odborníky.   

 

Koordinátor projektu Jaroslava Průchová  

 

Recyklohraní  

V říjnu se CPR Rudňáček zapojilo do programu Recyklohraní aneb ukliďme si svět. 

„Recyklohraní je školní recyklační program pod záštitou MŠMT České republiky, jehož cílem 

je prohloubit znalosti žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožnit jim osobní 

zkušenost se zpětným odběrem baterií a použitých drobných elektrozařízení.“ 

(www.recyklohrani.cz).  

Rudňáček se zapojil do programu Recyklohraní jednak výukou výše uvedené problematiky v 

rámci předškoličky, dále sběrem starých baterií a elektrozařízení, ale hlavně plněním úkolů, 

které jsou v rámci tohoto programu vyhlašovány. Vzhledem k tomu, že je náročnost úkolů 

rozdělena pro různé stupně předškolních a školních zařízení, mohly se do úkolů zapojovait i 

naše děti z předškoličky. V průběhu roku jsme splnili několik úkolů, za které jsme získali 

body. Tyto body bude možné následně vyměnit za ceny v podobě psacích a kancelářských 

potřeb, hraček a her, knih a dalších zajímavých věcí, které využijeme jako odměny v 

předškoličce a na dalších akcích CPR Rudňáček. 

 

 

 

Způsob financování projektů: 

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

z velké části financovány z velké části vlastními zdroji,  částečně pak příspěvkem od města 

Rudná a z darů od uživatelů CPR Rudňáček. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.recyklohrani.cz/
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4. Personální obsazení 
Do provozu MC se zapojilo 23 lektorek, z velké části maminek na MD. Podělily se o službu 

v herně (dobrovolnická činnost) a vedení kroužků či lekcí (dohoda o provedení práce, ŽL). 

Společně pak nadšeně organizovaly akce jako karneval nebo sportovní či dětské dny. 

 

- Adamová Michaela – člen výkonné rady, vedení předškoličky, příměstských táborů, 

organizace programu pro děti, 

- Drvotová Magda – vedení předškoličky, lektor Kuchtíku, Přírodňáčku, organizace 

programu pro děti 

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

děti 

- Fraňková Marie  – lektorka kuchtíku, vedení klubíku, vedení předškoličky, organizace 

programu pro děti, 

- Havelková Šárka – lektorka Přírodňáčku, Angličtiny pro děti, organizace programu 

pro děti, 

- Hemberová Jitka – vedení předškoličky, lektorka cvičení dětí 3 – 5 let, organizace 

programu pro děti, 

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

- Hrdličková Lucie – lektorka pohybové aktivity Zumbíček pro děti, Zumblení pro 

dospělé, 

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

organizace programu pro děti, PR (tvorba propagačních materiálů, letáků, www 

stránek ) 

- Jakobová Zuzana – vedení předškoličky,  

- Johnová Koukalová Ilona Mgr.– předsedkyně o.s.,  

- Juhászová Katarina – vedení předškoličky, vedení klubíku, organizace programu pro 

děti, 

- Lejsková Jana – vedení předškoličky 

- Pavlovská Hana – lektorka cvičení rodičů s dětmi, cvičení miminek 

- Pražáková Pavla – lektorka zdravotního cvičení SM systém 

- Průchová Jaroslava – předsedkyně o.s., člen výkonné rady, koordinátorka projektů,  

organizace programu pro děti, vedení předškoličky, klubíku 

- Stryková Jitka – keramika pro děti i dospělé,  

- Surjomartono Dita Mgr. – vedení besed, přednášek, psycholog, 

- Šabatová Anna – vedení lekcí HŠ Yamaha, 

- Tománková Aneta – vedení předškoličky,  

- Tony McMahon – AJ s rodilým mluvčím,  

- Uhrová Pavla – cvičení pro těhotné, předporodní příprava, 

- Vítková Lenka – člen výkonné rady, koordinátor jednorázových akcí, organizace 

programu pro děti,  

- Vraštiaková Radmila – vedení předškoličky, organizace programu pro děti 

- Vrbská Martina – cvičení rodičů s dětmi, vedení klubíku, organizace programu pro 

děti 
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Příměstský tábor byl stejně jako předchozí roky 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 také maminky na MD s odborným vzděláním. 

 

 

 

- Michaela Adamová 

- Alžběta Jonáková 

- Martina Vrbská 

- Petra Vančurová  

- Lucie Prchlá 

- Tereza Tůmová 

- Helena Fojtíková 

- Aneta Tománková 

- Lukáš Daniel 

- Eva Manochová 

- Tereza Jinochová 

- Alice Mosová 

- Michaela Broženská 

- Monika Bauerová 

- Lenka Náthová 

- Lucie Tůmová 

- Adéla Tůmová 

- Lucie Crot 

- Radmila Vraštiaková 

- Zdena Štulcová 

- Barbora Kušková 

- Kateřina Juhaszová 

- Lucie Lovíšková 

- Marina Vágnerová 

- Radka Huňatová  

- Marie Fraňková  

- Hana Jandošová  

- Jindřiška Černá  

- Karolína Černá 

- Lucie Petráňová 

- Ludvíková Kateřina 

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

nástěnce u pošty, na autobusové zastávce Rudná - škola, dále pak v místním měsíčníku Život 

v Rudné, na veřejných nástěnkách (7 ks po celém městě), na internetových stránkách 

www.rudnacek.mistecko.cz, a na webových stránkách města Rudná. 

 

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

v jejich obcích. 

 

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, Vítání nového školního roku nebo po letákové akci. 

 

6. Vyhodnocení jednotlivých kroužků      

 

Volná herna 

Volná herna byla využívána jako již v loňských letech. Cíleně je využívána především 

maminkami dětí do 2 let věku, příp. maminkami s malými dětmi, které čekají na staršího 

sourozence. Volná herna byla k dispozici v pondělí a středu  v odpoledních hodinách. 

 

Pro páteční dopoledne nabízíme  hernu v prostorách Sport Wellnes Clubu Zuzana. Tuto hernu 

máme zaměřenou i na sportovní prvky.  
 

   
 
 

 

http://www.rudnacek.mistecko.cz/
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Cvičení pro děti ve věku 2 měsíce – 5 let 

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

skupinkách od 2 měsíců do 3 let. Od roku 2012 se nám osvědčilo rozdělit aktivitu na čtyři 

věkové skupiny: 

-   2 měsíců – 10 měsíců – v nabídce 2x týdně 

- 10 měsíců – 18 měsíců, 

- 18 měsíců – 24 měsíců, 

- 2 – 3 roky .  

 

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. 

 

Další skupinkou je cvičení dětí od 3 – 5 let, které pobíhá bez doprovodu rodičů. Pod vedením 

zkušené lektorky rozvíjí dovednosti v pohybových nebo míšových hrách a trénují i základní a 

jednoduché gymnastické prvky. 

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

molitanové kostky, trampolínky, obruče, překážkové dráhy… ) 

 

Cvičení probíhá na základě rezervace přes rezervační systém, pro jednotlivé skupiny. Cvičení 

probíhá pravidelně při počtu rezervací minimálně 4 dětí 1x týdně. 

Taneční aktivity pro děti  

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

otevřeny 4 rozlišné lekce. Probíhaly v tělocvičně ZŠ 5. května  nebo v prostorách herny.  

Taneční aktivity – rozdělení do 4 skupin: 

1. skupina – začátečníci  1h/týdně  4 - 6 let 

2. skupina – pokročilí   1h/týdně 4 – 6 let  

3. skupina – pokročilí  2h/týdně 5 – 7 let  

4. skupina – mederní tanec  2h/týdně 6 – 11 let 

    
 

Cílem tanečků je naučit děti správnému držení těla, vnímání rytmu a základům gymnastiky. 

Hodina se skládá ze sportovní rozcvičky, nácviku gymnastických prvků (chůze, poskoky, 

kotouly, práce rukou), procvičování při hudbě a závěrečného nácviku drobné choreografie. 

U moderního tance je cílem naučit děti základům moderního scénického tance s prvky 

gymnastiky, akrobacie, baletu. Tancování variací a choreografií. Příprava pro soutěže a 

vystoupení. 
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Hudební škola Yamaha 

Spolupráce s HŠ Yamaha začala v únoru 2009 a zpívání s Yamahou se rychle stalo nedílnou 

součástí programu CPR. V první polovině roku 2013 byly otevřeny dvě lekce: Robátka pro 

děti od  4 – 18 měsíců a První krůčky k hudbě pro děti od 18 měsíců do 4 let. Z důvodu 

většího zájmu byla od září rozšířena výuka na 3 hodiny/ týdně.  

Cvičení pro těhotné 

Cvičení pro nastávající maminky je vedeno porodní asistentkou a je zaměřeno na správné 

držení těla, posílení svalstva a příjemné protažení. Velká část hodiny probíhá na velkých 

gymnastických míčích. Cvičení probíhá v herně pravidelně 1x týdně. 

Porodní asistentka nabízí budoucím maminkám i přednášku s besedou. Ta se koná na základě 

zájmu budoucích maminek 2 – 3x do roka.  Maminky se zde dozví důležité informace o 

porodu, poporodním stavu, o péči o novorozeně. Beseda je určena i budoucím tatínkům.  

Keramika pro rodiče s dětmi i pro dospělé 

Kroužek keramiky se v CPR těší velké oblibě. Na základě poptávky ze strany rodičů školních 

dětí jsme v roce 2013 otevřeli: 

 1 skupinku pro rodiče se dětmi,  

 2 skupinku pro děti od  5 let začátečníci  

 3 skupinku pro děti od  6 let pokročilý  

- 2 a 3 skupinka je schopna tvořit samostatně bez zásadní pomoci dospělého. Na 

aktivitu dochází každý týden až 10 dětí. 

Děti si vyzkouší práci s keramickou hlínou a spolu s rodiči pokaždé vytvoří originální 

výrobek. Úkolem lektorky je motivovat, pomáhat a radit - každý týden účastníkům ukáže 

hotový výrobek, který si mohou vyrobit, ale jeho konečná podoba je plně v rukou dětí a 

rodičů. Tato aktivita probíhá pravidelně 1x týdně. 
 

     
 

Keramika pro dospělé je oblíbená večerní aktivity, která probíhá 1x za 14 dní. 

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.). 
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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 a zvládnout přechod a odpoutání od rodičů - matky. Hlavním cílem 

kroužku je připravit děti na pobyt ve školce, naučit je řádu a 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).  

 

 
 

Průměrná návštěvnost je 12 – 13 dětí bez doprovodu rodičů denně. Předškolička probíhá 5x 

týdně, z čehož pondělí – čtvrtek nabízíme 7 hodinový program s obědem a odpoledním 

spánkem, v pátek pak nabízíme pouze dopolední docházku s obědem. 

 

Angličtina pro rodiče na MD a RD 

Angličtina pro rodiče na RD se v CPR již svou tradici.  

Tato angličtina byla rozdělena na dvě skupiny: 

1. Angličtinu s rodilým mluvčím – konverzace pod vedením Tonyho McMahona  

2. Angličtinu pro maminky na MD – pod vedením jazykové školy Helen Doron – Kristýny 

Pregerové z Rudné jsme otevřely na základě poptávky od září 2013 a probíhala pravidelně 

v blocích 2 hodin /týdně. 

Angličtina pro děti 4 – 6 let 

Kroužek jsme poprvé nabídli v listopadu 2008. 

Tento rok jsme Angličtinu pro děti otevřely v první polovině roku 2013 pod vedením lektorky 

Heleny Fojtíkové a od září pod vedením lektorky Šárky Havelkové. Děti se formou her, 

říkanek, písniček seznamují se základy anglického jazyka.  

Lek 
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Příměstský tábor 

V roce 2010 jsme poprvé nabídli vlastní koncept příměstského 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. 

I v roce 2013 jsme vytvořili základní koncept týdenních turnusů tzv. příměstského tábora pro 

děti od 3 – 10 let. 

Tábory trvaly po dobu 6 prázdninových týdnů a děti v rámci táborových her zažily spoustu 

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

V každém turnusu bylo cca 43-46 dětí. 

 

Témata táborových turnusů byly: 

1. turnus: Cesta z hlubin až do oblak, 

2. turnus: Na divokém západě, 

3. turnus: Bylo, nebylo a vlastně bylo, 

4. turnus: Asterix a Obelix, 

5. turnus: Tajemní rytíři Středověku, 

6. turnus: Alenka v říši divů. 

 

Celkem jsme nabídli 270 míst. 

 

   

Příměstský hudební tábor  

V týdnu od 8. 7. do 14. 7. 2013 probíhal 1. ročník příměstského hudebního tábora pod 

vedením Mgr. Jindry Černé. Rudňáček i jeho okolí se po celý týden rozezníval muzikou všech 

druhů a žánrů, protože malí muzikanti nadšeně zpívali a muzicírovali od rána do večera. 

Všichni účastníci tábora vytvořili orchestr, aby si mohli společně zahrát třeba Vivaldiho Jaro 

a Smetanovu Vltavu nebo zazpívat nejen lidové písničky, ale i části Truvérské mše od Petra 

Ebena. To, co muzikanti zvládli během hudebního tábora připravit, s úspěchem předvedli na 

koncertě v Domově seniorů v Rudné, kde babičky a dědečkové velmi ocenili nejen šikovnost 

muzikantů, ale také jejich slušné chování a příjemné vystupování. Vyvrcholením tábora byl 
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sobotní závěrečný koncert v kostele Stětí svatého Jana Křtitele v Rudné, který si přišli 

poslechnout místní obyvatelé i rodiče všech účastníků tábora. Táborníci přivítali mezi sebou 

také báječné hudební hosty. Nechybělo ani spousta her a dostatek pohybu, tradiční táborák 

s opékáním buřtíku (a oblíbených hadů z kynutého těsta) a také výlet na prohlídku do  

Solvayových lomů a odtud do Svatého Jána pod Skalou. Všichni účastníci si tábor 

pochvalovali a těší na pokračování v příštím roce. 

Tento hudební tábor navštívilo 14 dětí. 

 

Přírodňáček  

Jedná se o kroužek, který se nám podařil otevřít i v dalším roce (otevřeli jsme ho v říjnu 

2012). Přírodovědný kroužek pro nejmenší děti od 3 – 6 let. Děti se zde seznamují s přírodou, 

poznávají stromy, květiny, zvířata. Pracují a tvoří s přírodními materiály, hrají naučné hry, 

relaxují. O tento kroužek je velký zájem, probíhá 1x týdně v prostorách CPR Rudňáček. 

 

V 1.pololetí 2013  navštěvovalo tento kroužek pravidelně 1x týdně 9 dětí pod vedením Magdy 

Drvotové. V 2. pololetí 2013  navštěvovalo tento kroužek pravidelně 1x týdně 6 dětí pod 

vedením Šárky Havelkové. 

Kuchtíček 

…..aneb,  když děti vaří od 3 – 6 let. 

 

Tato aktivita probíhá od září roku 2012. Děti se zde učí zábavnou formou a v kolektivu 

pracovat s různým kuchyňským náčiním (přiměřeně věku), prostírat a stolovat, rozpoznávat 

suroviny, dozvědět se o surovinách nějaké zajímavosti nebo jen to, z čeho vlastně jsou. Učí se 

také uklízet po sobě.  

 

V 1.pololetí 2013  navštěvovalo tento kroužek pravidelně 1x týdně 7 dětí pod vedením Magdy 

Drvotové a Kateřiny Cafourkové. V 2. pololetí 2013  navštěvovalo tento kroužek pravidelně 

1x týdně 7 dětí pod vedením Marie Fraňkové a Kateřiny Cafourkové. 

Zumblení pro maminky a Zumbíček pro děti  

Nabízená pohybová aktivita pro děti i dospělé, která probíhá 1x týdně v tělocvičně ZŠ 

5.května v Rudné, pod vedením lektorky Lucie Hrdličkové.  

Na základě předcvičení se děti učí vnímat a pohybovat dle choreografie do rytmu hudby.  
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Dětský klubík 

Nová aktivita, která byla spontálně otevřena v květnu 2013 na základě velké poptávky z řad 

rodičů o další místa v předškoličce. 

Klubík byl otevřen v prostorách Sport wellnes clubu Zuzana na zkušební dobu květen, červen 

2013. Z důvodu velkého zájmu jsme tuto aktivitu zařadili do naší současné nabídky. 

Od září 2013 děti  do dětského klubu  dochází pravidelně 2x týdně – úterý a čtvrtek na 

2,5hod. program bez přítomnosti nejbližších. Program je určen dětem od 2 let. Dítě se zde 

zvyká na zapojení do kolektivu, poznává první kamarády a učí se zvládat odloučení od matky 

– rodičů. 

Čtenářský kroužek 

Aktivita pro dospělé, která probíhá 1x za měsíc.  

Zdravotní cvičení SM Systém 

Od září 2013 jsme nabídli zdravotní cvičení pod vedením Pavly Pražákové. Z důvodu malého 

zájmu  - nepravidelnosti návštěv jsme ho byli nuceni v průběhu roku ukončit. 

 

 

7. Vyhodnocení jednotlivých akcí 

Karneval 

23. 2. 2013 se v rudenské sokolovně uskutečnil již tradiční dětský 

karneval. Na všechny návštěvníky čekala spousta zábavy, písniček, 

dárečků. I letos nás organizátory trochu zaskočily nemoci a 

plánované odjezdy na hory spojené s jarními prázdninami, a tak 

nás zbylo opravdu málo. Přesto se nám podařilokarneval připravit a 

nachystat. Celkem si přišlo užít toto odpoledne 87 dětí. Na pomoc 

jsme si přivolali „profesionálního baviče“ – klauna, který dětem 

nedal chvilku oddechu a každou volnou chvilku vyplnil 

písničkami, tanečky nebo soutěží. Na úplný závěr dostaly všechny 

děti od klauna pozornost a všemdětem, které vydržely  až do 

konce, vymodeloval z balonků dle jejich přání - kytičku, pejska, 

meč a další jiné výtvory. Děti byly nadšeny a s úsměvem 

odcházely domů. V průběhu karnevalu se hodnotilo 5 

nejkrásnějších masek. Porota složená z rodičů vybrala tyto: Indiánku, Klauna, Ovečku, 

Mušketýra, Hasiče. Pro děti byly nachystané dárky v podobě plyšových hraček, diplomů a 

sladkostí – Dort, Chodské koláče a čokolády. Na karnevalu se předvedli i tanečnice – děvčata 

z tanečního kroužku CPR Rudňáček pod vedením lektorky Lenky Henychové. Vystoupení se 

moc povedlo a tanečnice sklidily zasloužený potlesk. Ani letos děti z karnevalu neodcházely s 

prázdnou. Podařilo se nám připravit 300 cen do tomboly.  
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Velikonoční posezení 

24. 3. 2013, poslední neděli Velikonoční, připravilo CPR 

Rudňáček pro děti a jejich rodiče Velikonoční posezení. Využili 

jsme všech prostor Spolkového domu, abychom mohli rodinám s 

dětmi nabídnout bohatý program plný tvoření a zábavy. K naší 

radosti byla účast opravdu velká. Celkem přišlo 48 dětí v 

doprovodu rodičů či prarodičů. V přízemí bylo možné si zakoupit 

výrobky s velikonoční tématikou vytvořené nejen maminkami 

Rudňáčku, ale své výtvory zde představili i mimo jiné žáci 

Základní školy Rudná, 5. Května a Základní a mateřské školy 

Chrášťany. A opravdu bylo z čeho vybírat - háčkovaná vajíčka a 

hračky, dřevěné hračky, keramika, velikonoční a jarní věnce, 

slepičky, malovaná vajíčka a spoustu dalšího z vlastnoručních 

výrobků dětí.. Nechybělo zde ani drobné občerstvení. Tentokrát 

zde mohli všichni zdarma ochutnat zejména tradiční velikonoční mazance a jidáše. V 1. patře  

– v prostorách Rudňáčku si mohly děti vyzkoušet zdobení perníčků a také zde byly 

připraveny omalovánky s velikonoční tématikou a pro nejmenší děti byla k dispozici herna. V 

2. patře si mohli všichni vyrobit beránka jako zápich do květináče, udělat slepičku na vajíčko, 

ozdobit vajíčka různými technikami, zasít osení do housenky z obalů na vajíčka a uplést 

pomlázku. Pevně věříme, že s námi děti i rodiče strávili další příjemné odpoledne a že jim 

vlastnoručně vyrobená i zakoupená výzdoba zpříjemnila období Velikonoc. Zároveň bych 

touto cestou chtěla poděkovat všem dobrovolníkům, kteří pomohli s přípravami a organizací 

této akce.  Poděkování patří všem dobrovolníkům: Lence Vítkové – kompletní organizace této 

akce, Jitce Hemberové, Jitce Strykové, Marii Fraňkové, Katce Juhaszové, Magdě Drvotové, 

Markovi Drvotovi, Martině Vrbské, Martině Iblové, Katce Cafourkové, rodině Kozákové, 

Šárce Havelkové, Míše Adamové a všem ostatním. 

Čarodějnický rej  

Dne 30.4. se uskutečnil novou veřejnou akci na Náměstí Svobody 

(před hasičárnou) v Rudné, ČARODĚJNICKY REJ. Rej byl 

oficiálně zahájen v podvečerní čas v 17.hodin. Byl zde připraven 

zajímavý program nejen pro děti. Dobrovolníci z řad Rudňáčku 

spolu s SDH Rudná přichystalo 10 stanovišť  s úkoly - zaměřené k 

tématu čarodějnic. Děti plnily úkoly, jako slalom na koštěti, lov 

netopýrů, prolézání pavučinou, míchání lektvarů, hod a závod 

havěti, kouzelný pytlík, skok v pytli, vymalování čarodějnických 

obrázků a v neposlední řadě dozdobení velké čarodějnice, kterou s 

hasiči slavnostně upálili v 18.30hod. 

Účast předčila naše očekávání. Měli jsme nachystáno 100 

soutěžních kartiček, ale na konec se soutěžení zúčastnilo cca 130 

dětí. Po splnění všech úkolů dostali malé čarodějnice a čarodějové 

Čarodějnický výuční list, který však platí pouze po dobu jednoho roku. To tedy pro všechny 

znamená, že 30. 4. 2014 je nutné zkoušku znovu z opakovat. Při předání výučního listu 

soutěžící dostaly buřta a malou sladkost. Velké poděkování patří Martině Vrbské za 

kompletní přípravu této akce a všem dobrovolníkům.  
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Světový týden respektu k porodu 2013  
20.–26. 5. 2013 – festival o těhotenství, porodu a rodičovství 

 

 

Dětský olympijský den 

V sobotu 25. 5. 2013 jsme se probudili do deštivého rána. Přes 

nepřízeň počasí se všichni dobrovolníci 1.ročníku Dětského 

olympijského dne, sešli v 9.hodin na atletickém hřišti u ZŠ Rudná. 

Tou dobou ještě lehce pršelo, nicméně vše se připravilo tak, aby 

akce mohla alespoň ve zkrácené podobě proběhnout. V 9. 30 se 

začali scházet první závodníci s jejich doprovodem, aby se 

zaregistrovali na chystaný závod. Při registraci se závodníci 

rozdělovali do kategorií dle věku: kategorie žabky: 2 - 3 roky, 

kategorie zajíci: 3 - 4 roky, kategorie opičky: 5 - 6 let, kategorie 

klokani: 7 - 8 let. Všichni závodníci získali Průkaz olympionika a 

startovací číslo. Každá kategorie měla vlastního "průvodce", který 

se "svou kategorií" obcházel patřičná sportovní stanoviště a snažil 

se o zachování naplánovaného časového harmonogramu. Vlastní 

závod byl zahájen v 10.hodin. Byl zažehnut olympijským ohněm. A hurá – přestalo pršet!! 

Každá kategorie plnila svůj víceboj.  Žabky - Trojboj: krátký běh (40m), skok z místa a hod 

kriket. míčkem. Zajíci - Trojboj: krátký běh (45m), zaječí trojskok z místa a hod kriket. 

míčkem. Opičky - Čtyřboj: krátký běh (50m), dlouhý běh, opičí trojskok z místa, hod kriket. 

míčkem. Klokani - Pětiboj: krátký běh (55m), dlouhý běh, klasický skok do dálky, trojskok z 

místa a hod kriket. míčkem. Za každou sportovní disciplínu dostávali závodníci body, na 

jejichž základě proběhlo vyhlášení vítězů, v každé věkové kategorii bylo vyhlášeno 1. - 3. 

místo. Vítězům byli předány medaile a ceny.   

Zvláštní poděkování patří Martině Iblové a Martině Vrbské za přípravu celé akce.  

Poděkování patří všem dobrovolníkům, kteří se podíleli na přípravě a zorganizování tohoto 

dopoledne: Iloně Šimíkové, Lence Wallenfelsové, Michalu Adamovi, Dáše Viktorové, 

Zuzaně Svobodové, Jitce Černíkové, Tomáši Fliegerovi, Daniele Jirečkové, Markétě 

Popelkové, Marii Fraňkové, Jindrovi Iblovi, Katce Komínkové a Hance Jandošové.  
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Vítání prázdnin (aneb Vítání školního roku) 

Na konci června již tradičně organizujeme Vítání prázdnin, tento 

rok jsme se rozhodli o zrušení této akce z důvodu konání více akcí 

v tomto týdnu - Školní akademie, Den dětí v Chráštanech, Den dětí 

pořádané SDH Rudná a otevření nového hřiště LIDL.  

Na základě zrušení akce Vítání prázdnin, jsme letos uspořádali 

hned první zářijovou středu 4. 9. 2013 odpoledne pro děti plné 

soutěží a zábavy s názvem „Vítání školního roku“.  

Cílem bylo pobavit děti, a dětem i rodičům představit aktivity a 

kroužky, které CPR Rudňáček nabízí pro tento školní rok. 

Samozřejmě jsme pro děti přichystali i lákavé odměny v podobě 

sladkostí, samolepek, CD s pohádkami a jiné. Počasí nám přálo, 

takže o návštěvníky nebyla nouze. Odpoledne s CPR Rudňáček 

navštívilo okolo 100 dětí – menších i těch větších. 

Všichni si mohli vyzkoušet rozmanité úkoly a činnosti: 

- Lektorky kroužku Kuchtíček aneb když dětí vaří – Kateřina Cafourková a Marie 

Fraňková – si pro děti připravily kvíz v podobě poznávání rozličných potravin a za 

odměnu si děti mohly vlastnoručně vyrobit (a samozřejmě následně i sníst) obložený 

chlebíček. 

- Martina Iblová nabídla hned několik činností z výtvarné dílny – barevná matematika 

aneb míchání barev (děti počítaly příklad např.. červená + modrá = fialová atd...), dále 

si mohly vytvořit a nazdobit kornout na bonbony, u dalšího stolečku bylo možné si 

míchání barev vyzkoušet, dále děti měly k dispozici velký papír na volné  malování a 

pro úplně nejmenší bylo poznávání barev a kreslení do mouky... 

- Další tvořivé stanoviště bylo představením kroužků keramiky, které vede Jitka 

Stryková - Kušková. Děti si zde mohly vyzkoušet práci s hlínou a vymodelovat si z ní 

libovolná zvířátka a jiné předměty. A výtvorů vzniklo opravdu hodně. 

- Šárka Havelková si připravila si za přírodňáček „expozici“ příroda všemi smysly. Děti 

mohly mimo jiné vyzkoušet svůj hmat(pro odvážné) - tajemná krabice, do které 

musely děti sáhnout až na dno, aby si vylovily bonbon; chuť(pro hladové) - talíř s 

opravdovými šneky, slimáky a miska s gumovými žížalami; čich(pro zdravé, bez 

rýmy) - pět čichových hádanek - poznávali česnek, levanduli,...; zrak (pro pokročilé)- 

cca deset živých hmyzáků, taková minizoo; a sluch (pro nejmenší) - obrázky 

jednoduchých zvířátek, děti měly dělat jejich zvuky. 

- Své zastoupení zde měly i sportovní činnosti – Lenka Henychová (lektorka tanečních 

kurzů) s dětmi vyzkoušela na žíněnce jejich ohebnost a hbitost v podobě kotrmelců, 

hvězd a holubičky. 

- Martina Vrbská s Jitkou Hemberovou (obě lektorky cvičení dětí v CPR Rudňáček) 

vyzkoušely zdatnost dětí při slalomu s míčkem na lžíci. 

- Své stanoviště měla i angličtina, kterou nově CPR Rudňáček nabízí ve spolupráci 

s lektorkou Kristýnou Prágerovou z jazykové školy Helen Doron. 

- A aby toho nebylo málo, bylo připraveno ještě skákání v pytli pod vedením Michala 

Adama a Jakuba Adama a házení míčků do koše pod dohledem Obelixe a Kateřiny 

Juhaszové. 



 

 

 

 

18 

 

6. ročník závodu O Rudenské kolečko 

V sobotu 21.9. se konal již 6. ročník RUDENSKÉHO KOLEČKA.  

Závod se konal v rámci oslav 125 let založení Sboru Dobrovolných 

Hasičů Rudná, v ul. Na Drahách. Od 10. hodin byla registrace 

závodníků, kteří byli rozděleni do osmi kategorií. Počasí nám tento 

rok přálo více než loni, a tak závodit přišlo více než 100 lidí. To 

jsme zjistili záhy, při nedostatku startovacích čísel. (Připraveno 

jsme jich měli totiž právě 100).  

Závod nám odstartovaly odvážné maminky, které běžely 

s kočárky, následovali malé děti na plastových motorkách, dále 

děti na odrážedlech a kolech s postraními kolečky, pokračovala 

kola od 12’až kola 24‘. Poté proběhlo předávání medailí a cen. 

Následovala ještě poslední disciplína, která byla určena pro 

všechny dospěláky, kteří mají rádi recesi – jízda na šišatém kole, 

z dílny Zdeňka Chalupy. Na příští rok nám Zdeněk přislíbil již kola dvě, jelikož o disciplínu 

byl velký zájem.   

Na závěr patří poděkování všem sponzorům: městu Rudná za finanční dotaci, pekárně 

Vrbských za krásné koláče pro vítěze, Zdeňkovi Chalupovi – Bike Tuningu  za přípravu dráhy 

a navigaci závodníků, hasičskému sboru a dobrovolníkům z CPR Rudnáček -  Martině 

Vrbské, Lence Vítkové, Kateřině Cafourkové, Čeňkovi Černíkovi, panu řediteli Kasalovi za 

zapůjčení startovacích čísel, a všem lidem bydlících v prostorách konání akce – za 

shovívavost a za to, že nechali svá auta tento den doma, čímž přispěli k bezpečnosti celé akce.  

Přednášky na téma zdravý životní styl, psychologie a zdraví 
dětí 

V roce 2013 jsme se pokusili obohatit program centra o další zajímavé kurzy a přednášky pro 

rodiče.  

Série besed je velice úzce spojena se zdravím a výchovou dětí.  

 

Kurz první pomoci 

Kurz první pomoci zaměřený na akutní stavy u malých dětí (0-6 let) proběhl 9. 2. 2013 a 30. 

11.  2013 od 9:00 do 13:00hod. 
 

Témata besed, které jsem připravili a nabídli v roce 2013 s psychologem Mgr. Ditou 

Surjomartono  od 20.00 hodin.  

 16.1. 2013 – Dětské fobie  

 13.2. 2013 – Sourozenecké konstelace 

 17.4. 20113 – Partnerské neshody a jejich vliv na dítě 

 21.11. 2013 – Spánek dítěte  

 

Přednáška – Předporodní příprava s porodní asistentkou Pavlou Uhrovou proběhla: 

29.3. 2013 

9.10. 2013 

 



 

 

 

 

19 

 

17.4. 2013 – proběhla ochutnávka a prezentace Rodino, k večeři!  

14.11. 2013 – proběhla beseda na téma: Tajemství ženského pánevního dna, mýty a omyly při 

jeho posilování 

29.11. 2013 – proběhla beseda na téma: Děti a výživa  

Burza dětského zboží 

Jarní burza dětského oblečení  proběhla 16. 3. 2013 a  říjen??? ……. 

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

vždy na jaře a na podzim. O tyto burzy je velký zájem jak ze stran prodávajících tak i 

kupujících. Pravidelně nabízíme okolo 100 registrovaných čísel prodávajících.  

Svatomartinské posezení  

Podzimní akce s názvem Svatomartinské posezení se stala v 

Rudňáčku již tradicí. Tentokrát se konala již po třetí a to v neděli 

10. 11. 2013 od 15 hod. ve Spolkovém domě. Využili jsme opět 

všechny prostory Spolkového domu a dětem i rodičům tak nabídli 

příjemný program pro strávení nedělního odpoledne. V přízemí 

jsme přichystali občerstvení a mini trh. Opět nechyběly výborné 

svatomartinské rohlíčky upečené maminkami z Rudňáčku. Po 

vzoru loňské akce jsme zde nabízeli k prodeji výrobky žáků 

Základní školy Rudná, 5. května a Základní a mateřské školy v 

Chrášťanech. Obě školy využily výtěžek získané finance k nákupu 

dalších výtvarných pomůcek pro žáky. Háčkované a šité výrobky 

zde opět nabízela i Alice Sűssemilchová, která peníze z prodeje 

využívá k nákupu materiálu, ze kterého šije zavinovačky a jiné 

potřebné věci pro novorozenecké oddělení nemocnice např. v Hořovicích. V prvním patře pak 

byla pro děti k dispozici herna, kterou využili zejména rodiče s menšími dětmi. 

Dále si zde děti mohly  vytvořit houpacího koně z papíru. Ve druhém patře bylo připraveno 

tvoření hned několik – slané těsto, kde děti pomocí formiček a obarvených těstovin zvládly 

vytvořit opravdu zajímavé výtvory. O kousek dál na ně čekala výroba pestrobarevných 

papírových svícnů a velký úspěch měla i strašidýlka vytvořená z ruliček od toaletního papíru 

a přírodnin. V prostorách před Spolkovým domem se i přes nepřízeň počasímohly děti projet 

na bílém koníkovi jménem Grácie a nenašlo se 

snad jediné dítě, které by této možnosti nevyužilo. Věříme, že s námi strávily příjemné 

nedělní odpoledne nejen 

děti, ale i jejich rodiče. Poděkování patří všem dobrovolníkům, bez nichž by tato akce 

nemohla proběhnout. Jmenovitě – Lence Vítkové, Jarce Průchové, Míše Adamové, Jitce 

Hemberové, Katce Juhaszové, Silvii Cenerové, Marii Fraňkové, Martině Iblové, Šárce 

Havelkové, Magdě Drvotové a Katce Cafourkové. 
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Představení s vánoční dílnou - Kouzelné malování 
s čarováním  

V sobotu 14. 12. 2013 proběhlo v Sokolském domě vánoční 

odpolední posezení pro děti a dospělé. Program tohoto odpoledne 

obsahoval divadelní představení vhodné pro děti od 3 – 10let, 

vystoupení dětí z tanečních aktivit našeho centra, vánoční dílnu pro 

děti a herničku pro nejmenší. Toto odpoledne proběhlo na základě 

spolupráce finanční podpory s městem Rudná.  

 

 

 

 

 

Vítání občánků 

I tento rok jsme přivítali nové občánky v Rudné a Chrášťanech. 

 

Na základě vítání občánků jsme malou pozorností – taštičkou s překvapením (propagačním 

letáčkem – nabídkou našeho centra Rudňáčku, hračkou, pozorností a v podobě 3 vstupů na 

naše aktivity zdarma)  přivítaly a obdarovaly  nové občánky Rudné.  

 

V lednu jsme přivítali 29 dětí, v dubnu  22 dětí a v říjnu 32 dětí.  

V prosinci jsme pak nově přivítali i 12 dětí z Chrášťan. 

 

Velikonoční a vánoční tvoření  
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8. Hospodaření v roce 2013 
 

Centrum pro rodinu Rudňáček, o.s. je nezisková organizace a její fungování není možné bez 

dotací, podpory sponzorů a drobných dárců a dobrovolníků. 

 

Děkujeme všem, kteří v roce 2013 podpořili naši činnost formou finančních příspěvků a 

věcných darů a služeb: 

 

Výnosy Náklady 

Příjmy z dotací 16 500 Náklady na materiál 168.866,40 

Příjmy z členských 
příspěvků 

6 290 Náklady na služby 539.417,16 

Přijaté dary 51 610 Náklady na mzdy 679 692 

Výnosy z prodeje a 
služeb 

1 061 497 Ostatní náklady 17 329,89  

Úroky 429,67 Členství v síti MC  1000 

    

Dotace    

Úřad práce 0   

MPSV 
0 
 

  

Středočeský kraj 0   

Město Rudná 16 500   

Celkem za období 1 442 376,67  1 406 306,45 

Hospodářský 
výsledek:  

+36 070,22 
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Hospodářský výsledek – komentář 

Na výroční schůzi 19. 6.2014 bylo schváleno převedení částky 36.070,22 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 opatření pro případ, že by CPR Rudňáček nezískalo státní, krajskou nebo 

obecní provozní dotaci ve výši, která by pokryla veškeré nutné náklady. 

 

 

Slevy a drobné dary pro členy CPR Rudňáček: 

- 10% slevy na všechny aktivity organizované CPR Rudňáček 

- firma BeBeFoto svoje služby poskytuje členům CPR s 10% slevou  

- 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 výpůjčky z knihovny CPR zdarma. 
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9. Plány na školní rok 2014 
Centrum pro rodinu Rudňáček je organizací, která si za dobu své existence vytvořila 

rozsáhlou klientelu a stabilizovala svůj program. Díky tomu je možné v roce 2014 uvažovat o 

dalších projektech, kterými by mohl Rudňáček obohatit svůj program.  

 

Bude-li to možné, zachováme strukturu činnosti: 

 Cyklus psychologických a pedagogických přednášek. 

 Zopakování přednášek na téma První pomoc u dětí. 

 Spolupráci s odborníky z oblasti psychologie a logopedie.  

 

Vedle této spíše odborné činnosti uvažujeme o nových aktivitách pro děti: 

 Dětský sbor. 

 Montessori pracovnička 

 Věda nás baví  

. 

 

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: 

Jaroslava Průchová  – předsedkyně o.s. 

23. 6. 2014 
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