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Úvod 

 

Centrum pro rodinu Rudňáček, z. s. působí v Rudné pro rodiny s dětmi již dvanáctým rokem. 

Za svou dobu působení má za sebou velkou řadu akcí zaměřené nejen pro aktivní život rodin s 

dětmi v Rudné, nabídkou volnočasových aktivit či služeb v péči o dítě, ale nabízí i spoustu 

dalšího… 

 

Na základě kladných ohlasů a v neposlední řadě podpory z řad klientů, můžeme konstatovat, 

že naše centrum stále pozitivně působí na dění v Rudné, a tím máme prostor a možnost, 

nabízet smysluplnou činnost a to nejen pro nevšední život v našem městě.   Věřím, že i okolí a 

všichni, kdo navštěvují naše centrum a veřejné akce se o tomto mohli přesvědčit.  

 

I v tomto roce mám příjemný pocit z klima, které vládne nadále celým Rudňáčkem, velkou 

oporou tím je i stabilní tým, který zde působí. Cítím zde pozitivní náladu, která se přenáší 

nejen na děti. Věřím, a snažíme se o to, aby u nás v centru bylo stále hodně radosti, chuť 

k činnostem, které nabízíme, smysluplných zážitků a krásně strávených chvil.  

 

Každý rok je pro nás zkouškou, jak zvládneme pokrýt náklady, co si můžeme dovolit, co 

uspořádat. I v roce 2018 jsme žádali finanční prostředky na základě vyhlášených výzev, 

dotací. Našemu centru se podařilo pro tento rok získat finanční prostředky a bylo podpořeno 

pro celoroční činnost Ministerstvem práce a sociálních věcí a městem Rudná, obcí Drahelčice. 

Na dotaci ze Středočeského kraje jsme nedosáhli a po delší době, jsme nebyli krajem 

podpořeny.   

 

I v tomto roce nadále využíváme prostory pro naše centrum - KLUB Rudňáček, který jsme od 

jara 2017 začaly využívat. Máme tak prostor nabízet širokou škálu aktivit. Prostor využíváme 

v celé míře během celého dne a díky těmto prostorům můžeme nabízet a rozšiřovat naše 

služby.   

 

Velké poděkování patří všem dobrovolníkům, kteří působí – byli přítomni na veřejných akcí 

pořádané naším centrem. Je to neskutečná síla a energie, kterou předávají a věnují Rudňáčku. 

Bez těchto lidí, abychom nemohli uspořádat a organizovat žádnou akci, jejich nasazení je pro 

nás velmi důležité a je samozřejmě nedílnou součástí celého týmu.  

 

Nejsme výdělečným komerčním podnikem, ale nájmy, platy, energie, hračky, výtvarné a 

sportovní potřeby, inzerci a mnoho jiného prostě zaplatit musíme. 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. I na dále se budeme snažit udržet ceny na takové úrovni, abychom mohli nabízet a 

rozšiřovat všechny služby. 

 

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

nám pomáháte. Vaší podpory si opravdu vážíme. 

 

Děkujeme i za vaše podněty pro další činnost našeho centra. 

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

 Centrum pro rodinu Rudňáček, z.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.  

 Dětská skupina Krteček 

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

čas). 

 Pro širokou veřejnost přednášky, besedy, rukodělné kurzy.  

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

možnost seberealizace při podílení se na chodu centra.  

 Vstupné dostupné všem (např. herna 30,- Kč).  

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

vstupného na vybrané akce CPR a mnoho dalších výhod (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 
 

Centrum pro rodinu Rudňáček podpořené městem Rudná částkou 63.000,- Kč a 

prostory Spolkového domu.  

 

priorita 1 - provozní náklady centra 56.000,- Kč (spotřeba energie, inzerce, odměny pro děti 

na jednorázové akce, spotřební a výtvarný materiál ....) 

priorita 2 - Rudenské kolečko 7.600,- Kč - jednorázová akce ( finanční prostředky na zajištění 

akce, odměn pro soutěžící ..) 

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

volnočasové aktivity - 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 

 

 

 

Centrum pro rodinu Rudňáček podpořené Ministerstvem práce a sociálních věcí 

částkou 105.952,- Kč.  
2018 - projekt - Podpora rodiny v rámci CPR Rudňáček 

Oblast preventivní aktivity na podporu rodiny - projekt směřoval k předcházení negativních 

jevů v rodině, zvládnutí řešit obtížné situace v rodině, tím nabízet především zvyšování 

rodičovských kompetencí formou přednášek, besed, kurzů pod vedením psychologa, 

logopeda, porodní asistentkou, záchranářem. Dále možnosti individuálních konzultací s 

odborníkem v místě bydliště.  

V rámci projektu bude poskytnuta dotace, která byla využita na materiálové + nemateriálové 

náklady, energie, ekonomické služby, inzerce, a především mzdové náklady odborníků. 
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Centrum pro rodinu Rudňáček podpořené Ministerstvem práce a sociálních věcí - ESF 

 

2016 – 2018  podpora z Operačního programu Zaměstnanost - MPSV - o poskytnutí dotace na 

realizaci projektu Zařízení péče o děti Rudňáček - Dětská skupina 
Zařízení péče o děti Rudňáček registrační číslo: CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0000730 prioritní 

osa OPZ: 1.2 Rovnost žen a mužů ve všech oblastech, a to i pokud jde o přístup k zaměstnání 

a kariérní postup, sladění pracovního a soukromého života a podpora stejné odměny za 

stejnou práci. 

V rámci tohoto projektu jsme získali finanční pokrytí a oprávnění k poskytování služby na 

základě zápisu do evidence poskytovatelů vedené u MPSV. 

Právní předpisy související s poskytováním služby v péče o dítě v dětské skupině dle zákona 

č. 247/2014 Sb, hygienické požadavky na prostor pro skupinu do 12 dětí - vyhláška č. 

410/2005 Sb.  

Tento program byl zahájen 1. 4. 2016 - ukončen byl 31. 3. 2018 

 

Navazující projekt:  

2018 - 2020 podpora z Operačního programu Zaměstnanost - MPSV - o poskytnutí dotace na 

realizaci projektu Zařízení péče o děti Rudňáček - Dětská skupina Krteček Rudná  

Zařízení péče o děti Rudňáček,  registrační číslo: CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_073/0008487. 

Tento program byl zahájen 1. 4. 2018 - bude ukončen 31. 3. 2020. 

 

Centrum pro rodinu Rudňáček podpořené obcí Drahelčice částkou 10.000,- Kč.  

 

V rámci podpory jsme získali finanční prostředky ve výši 10.000,- Kč, prostředky byly 

využity na celoroční činnost - na provozní náklady centra  ( odměny pro děti na jednorázové 

akce, spotřební a výtvarný materiál ....) 

Tento projekt představuje - volná herna s programem, který tvoří různé volnočasové aktivity - 

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.  

Koordinátor projektu Jaroslava Průchová 

 

Centrum pro rodinu Rudňáček podpořené Tříkrálovou sbírkou 38.826,- Kč.  

 

V rámci sbírky jsme získali finanční prostředky ve výši 38.826,- Kč, prostředky byly využity 

na celoroční činnost - na provozní náklady centra  ( pomůcky pro práci s dětmi, spotřební a 

výtvarný materiál ....) 

Tento projekt představuje - volná herna s programem, který tvoří různé volnočasové aktivity - 

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

Koordinátor projektu Jaroslava Průchová 

 

Způsob financování projektů a aktivit v průběhu celého roku: 

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

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

od sponzorů a od uživatelů CPR Rudňáček. V roce 2018 jsme byly finančně podpořeny 

v dotačních projektech u MPSV.  
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4. Personální obsazení 
Do provozu centra se zapojilo 27 lektorů v průběhu školního roku a dalších 25 lektorů v době 

letních prázdnin.  Z velké části maminky na MD, studenti. Podělily se o a vedení kroužků či 

lekcí (DPČ, DPP, ŽL), dále pak formou dobrovolné činnosti společně organizovaly akce pro 

širokou veřejnost. 

 

- Adamová Michaela – člen výkonné rady, pečující osoba v Dětské skupině Krteček, 

lektor příměstských táborů, organizace programu pro děti, 

- Burianová Blanka – vedení kurzu Jóga pro dospělé, 

- Cehulová Martina – lektor Klubíku, Kuchtíku, lektor příměstských táborů, organizace 

programu pro děti, 

- Cehula Daniel – lektor Kuchtíku, lektor příměstských táborů, organizace programu 

pro děti, 

- Fraňková Marie – člen výkonné rady, pečující osoba v Dětské skupině Krteček, vedení 

Klubíku, organizace programu pro děti, Burza, 

- Havelcová Václava – komunikační dovednosti, logopedie 

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

- Henychová Lenka – taneční aktivity pro děti 7  – 11 let, 

- Horáková Eva - taneční aktivity pro děti 3 – 11 let, balet, 

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

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

stránek ) 

- Juhászová Katarina – člen výkonné rady, pečující osoba v Dětské skupině Krteček,  

vedení Klubíku, organizace programu pro děti, jednorázové akce, 

- Kočárníková Martina - lektorka Angličtiny pro děti, 

- Kolářová Marta - lektorka Předškoláčku, logopedie, 

- Kušková Jitka – keramika pro děti i dospělé, Letní keramická dílna 

- Nývltová Barbora – lektor výtvarných dílen pro školáky, 

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

- Parýzková Vladimíra – lektor jogohrátek pro děti, Pilátes 

- Polišenská Veronika – psycholog, vedení besed, poradenství  

- Procházková Šárka – lektorka Němčiny pro děti, 

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

pečující osoba v Dětské skupině Krteček, lektor flétny, organizace programu pro děti, 

- Studená Soňa – lektorka Klubíku, pečující osoba v Dětské skupině Krteček, 

- Šabatová Anna – vedení lekcí HŠ Yamaha, 

- Tlapáková Daniela – vedení besed, Setkání žen v kruhu, inspirátorka 

- Uhrová Pavla – Těhotenské konzultace + cvičení pro těhotné, předporodní příprava, 

laktační poradenství, přednášky, besed, individuální poradenství  – porodní asistentka, 

- Vanišová Kateřina - lektor jogy a jogohrátek pro děti, 

- Vraštiak Radmila – lektor klubíku, lektor Montessori pracovničky, pečující osoba 

v Dětské skupině Krteček, lektor příměstských táborů, organizace programu pro děti  
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Příměstský tábor byl stejně jako předchozí roky koncipován jako klasický letní příměstský 

dětský tábor zaměřený na týdenní tématické bloky. Vedení jednotlivých oddílů se ujaly 

studentky VŠ či SŠ ( praktikanti)  nebo paní učitelky z MŠ, dohledem nad zdravím dětí se 

ujaly také maminky na MD s odborným vzděláním. 

 

 

- Michaela Adamová 

- Barbora Stryková 

- Jitka Kušková 

- Radka Huňatová  

- Jindřiška Černá  

- Karolína Černá 

- Sára Součková 

- Magdaléna Černá 

- Daniel Cehula 

- Martina Cehulová  

- Anna Matějovská  

- Adéla Angerová  

- Tereza Beranová  

- Hana Jandošová 

- Tereza Fryaufová 

- Klára Javorská  

- Petra Kozáková  

- Denisa Křenová  

- Barbora Martinčíková  

- Lucie Martinčíková  

- Jan Mráček 

- Ilona Mráčková 

- Klára Pavlovská 

- Veronika Pavlovská 

- Taťána Voroblová  

 

 

 

 

 

 

5. Dobrovolníci  
Děkujeme všem dobrovolníkům, kteří se během celého roku účastnili našich akcí a pomohli 

nám při organizaci a přípravě.  

 

Adam Jakub, Adamová Kateřina, Adamová Michaela, Adéla Angerová, Antropius Veronika, 

Budilová Lenka, Burková Petra, Cafourková Kateřina, Cehula Daniel, Cehulová Martina, 

Finstr Filip, Finstrová Nela, Fraňková Marie, Havelková Šárka, Hemberová Jitka, Henychová 

Lenka, Ibl Ondřej, Iblová Martina, Jandošová Hana, Juhászová Katarina, Kozáková Petra, 

Krátká Barbora, Krátká Milena, Křenová Denisa, Liška Matěj, Liška Pavel, Lukavská Anna, 

Marková Kristýna, Matějovská Anna, Musil Jan, Musilová Anna, Pausa Gabriela, Pokorná 

Markéta, Průchová Jaroslava, Studená Soňa, Suessemilchova Alice, Uhrová Pavla, Vraštiak 

Radmila. 
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6. Prezentace CPR 
Činnost CPR je prezentována na nástěnce přímo v prostorách centra a na venkovní nástěnce 

Spolkového domu, na nástěnce u pošty, na autobusové zastávce Rudná – škola a Rudná – U 

kina, 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. 

 

CPR Rudňáček má ve své databázi kolem 1490 e-mailových adres na které pravidelně 

rozesíláme informace o pořádaných a naplánovaných akcích 1-2x do měsíce. (v současné 

chvíli dochází k aktualizaci kontaktů – zpracování osobních údajů). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.rudnacek.mistecko.cz/
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7. Vyhodnocení jednotlivých aktivit      

Angličtina pro děti 7 - 9 let 

Děti se formou her, říkanek, písniček seznamují se základy anglického jazyka. Komunikace 

probíhá převážně v anglickém jazyce. Zde docházeli pravidelně 2 dětí v 17 lekcí. 

Tato aktivita probíhala pod vedením Šárky Havelkové. 

Angličtina pro děti 5 - 7 let  

Děti se formou her, říkanek, písniček seznamují se základy anglického jazyka. Komunikace 

probíhá převážně v anglickém jazyce. Na aktivitu docházelo pravidelně 8 dětí v 17 lekcích.  

Tato aktivita probíhala pod vedením Šárka Havelková  

Angličtina pro děti 3 – 5 let  

Na základě zájmu probíhala i angličtina pro děti menší na dobu 45 min. Kam docházelo 

pravidelně 7 dětí ve 20 lekcích. Aktivita probíhala v Klubu Rudňáček.  

Tato aktivita probíhala pod vedením Martina Kočárníková   

 

Všechny skupiny angličtiny probíhaly v 1. Pololetí. Od září 2018 byly zrušeny z důvodu 

odchodu lektorek do zaměstnání. 

 

Cvičení pro děti ve věku 2 měsíců – 3 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  

- 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. 

 

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

probíhá pravidelně při počtu rezervací minimálně 4 dětí 1x týdně, přihlášení je volně 

přístupné pro všechny zájemce o cvičení v dané věkové skupině. 

 

 

  Měsíc           ( 2-10měsíců ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Počet dětí navštěvující aktivitu v daném měsíci  16 9 11 10 10 4    12 12 2 

 Počet dospělých 16 9 11 10 10 4      12 12 2 

 Počet  všech  vstupů 33 12 22 14 17 8    17  2 
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  Měsíc         (10-18měsíců)          1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Počet dětí navštěvující aktivitu v daném měsíci  11 6 16 9 5 3    11 19 12 

 Počet dospělých 11 6 16 9 5 3    11 19 12 

 Počet  všech  vstupů 26 7 32 12 7 3    17 38 19 

 

 

  Měsíc                  (18-24 měsíců) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Počet dětí navštěvující aktivitu v daném měsíci  11 4 6 13 14 8    14 7 3 

 Počet dospělých 11 4 6 13 14 8    14 7 3 

 Počet  všech  vstupů 21 8 11 20 34 16    21 19 3 

 

  Měsíc               (2-3 roky)    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  

Počet dětí navštěvující aktivitu v daném měsíci  19 7 12 5 8 9    10 9 9  

 Počet dospělých 19 7 12 5 8 9    10 9 9  

 Počet  všech  vstupů 35 7 18 8 15 15    13 18 14  

 

V měsíci září cvičení neprobíhalo z důvodu nemoci lektorky. 

 

Dětský klubík 

Aktivita, která byla spontálně otevřena v květnu 2013 na základě velké poptávky z řad rodičů 

o další místa v předškoličce. 

Klubík se v roce 2017 přestěhoval do nového prostoru nazvaného Klub Rudňáček, kde 

probíhá většina aktivit. Aktivita probíhá pravidelně 3x týdně dopoledne – pondělí, úterý a 

čtvrtek na 3,5 hod. program bez přítomnosti nejbližších. Pro velký zájem jsme Klubík rozšíříli 

i na odpolední program 3,5hod. 

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. 

Služba je zaměřená na pomoc rodičům při začleňování dítěte do kolektivu s návazností na 

přípravu vstupu do zaměstnání či vykonávání částečného úvazku apod.  Dítě poznávalo a 

postupně se začleňovalo do kolektivu vrstevníků bez přítomnosti rodičů, vznikal prostor pro 

postupnou socializaci dítěte na základě volnější adaptace – volná hra, částečně řízená, 

přizpůsobená individuálním potřebám dítěte.  

Aktivita probíhala v průběhu celého školního roku (mimo letních prázdnin) 3x týdně, 

 ve 3,5 hodinových blocích. 

Tuto aktivitu vedla Marie Fraňková , Katarina Juhaszová , Radka Vraštiak a  další lektorky. 

Aktivita probíhá na základě pravidelné rezervace místa s možností využití další volné 

kapacity. 

 

Dětský klub  - děti do 2 – 4 let, jedná se o aktivitu, kterou navštěvují dle potřeb stálé děti. 

Aktivitu navštívilo celkem 57 dětí - 29 chlapců a 28 děvčat,  na základě pravidelné docházky 

či využití volné kapacity.  
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  Měsíc                   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  

Počet dětí navštěvující aktivitu v daném 
měsíci  23 20 25 31 31 32   23 26 23 23  

                 

 Počet  všech  vstupů 103 63 121 125 131 124   89 117 122 101  

 

 

Dětská skupina Krteček 

Zařízení péče o děti Rudňáček - Dětská skupina. V rámci tohoto projektu získáme oprávnění k 

poskytování služby na základě zápisu do evidence poskytovatelů vedené MPSV. Právní 

předpisy související s poskytováním služby v péče o dítě v dětské skupině dle zákona č. 

247/2014 Sb, hygienické požadavky na prostor pro skupinu do 12 dětí - vyhláška č. 410/2005 

Sb. 

Je určen pro děti od dvou let věku do zahájení povinné 

školní docházky a je zaměřena na zajištění potřeb dítěte, na 

výchovu, rozvoj schopností, kulturních a hygienických 

návyků dítěte.  

Služba je poskytována v pracovní dny v době: pondělí až 

pátek: 8.00 – 16.00 hod. 

Provoz DS Krteček byl zahájen 1. 4. 2016. 

Cílem projektu je rozšíření služeb péče o dítě v místě 

realizace Rudná a okolí a zlepšit tak podmínky pro 

zaměstnanost žen - rodin s dětmi.  

V rámci tohoto projektu vzniklo zařízení, které slouží 

rodinám s dětmi. Projekt je zaměřen na zlepšování podmínek zaměstnaných rodičů na 

pracovním trhu, proto má pozitivní dopad na rovné postavení žen a mužů. Díky projektu 

dochází ke zlepšení rovného postavení žen a mužů na pracovním trhu, a to zejména z důvodu 

nedostatečné kapacity zařízení zajišťující péči o dítě. 

Dětskou skupinu   -  navštěvovalo celkem 37 dětí - 21 chlapců a 16 děvčat  

 

 

Flétničky pro děti 5 - 15 let 

Od září 2015 probíhá kroužek flétniček pravidleně pro děti předškolního věku a děti ZŠ.  

Děti se učí od prvních tónů na zobcovou flétnu. Nenásilně a hravě se seznámí s potřebnými 

základy hudební teorie, zahrají první noty. Po čase zvládnou intonaci i rytmus.  

Hra jednoduchých skladbiček, lidových písní, individuální či skupinová hra – sólo, dueta atd.. 

Probíhali 2xtýdně na základě individuelních lekcí. 

1.skupinu navštěvovalo 5-7 dětí v 15 lekcích, od září 6-7 dětí 11 lekcích 

2.skupinu navštěvovalo 6 dětí v 15 lekcích, od září 7-9 dětí ve 12 lekcích 

Tato aktivita probíhala pod vedením Jaroslavy Průchové. 
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Herna 

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

maminkami dětí do 1 roku. Hlavní herna byla k dispozici páteční dopoledne v prostorách 

Klub Rudňáček. Tuto hernu máme zaměřenou i na sportovní prvky. 

Služba se zaměřuje na prevenci sociálního vyloučení, formou volné herny jsme nabídli 

matkám či rodinám s dětmi prostor pro vznik spontánních svépomocných skupin, navázání 

nových mezilidských vztahů v důsledku poznávání nové životní situace – vývoj a výchova 

dítěte. Na základě sdílení osobních poznatků a vnímání okolních postřehů při komunikaci 

s dítětem či postojů: dítě – matka. 

Herna byla rodinám k dispozici a přístupná každý pátek v průběhu školního roku od 9:30 – 

12:00 hod. 

 

  Měsíc                   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Počet dětí navštěvující  

aktivitu v daném měsíci  44 26 20 14 4 6   14 11 29 11 

Počet rodičů navštěvující  

aktivitu v daném měsíci 40 20 20 14 4 6   14 11 27 11 

 Počet  všech  vstupů 72 32 24 25 4 6   17 13 40 18 

 

 

Volnou hernu v centru a Klubu Rudňáček nabízíme též k možnosti pro využití dětských oslav, 

které jsou možné uspořádat ve dny pátek – neděle.  

 

 

Volnou hernu jsme zpestřili a rozšířili v kombinaci s hernou s programem. 

 

Herna s programem – Recyklo-hravá dílna 
 

Aktivita na podporu aktivního trávení volného času dětí a rodičů, kdy děti mají prostor volné 

herny a k dispozici je jim program vedený lektorem s prvky výtvarnými, hudebními, či 

sportovními prvky. Aktivita probíhala pouze 3x v jarních měsících v době od 10:00 - 

12:00hod.   

 

  Měsíc                   1 2 3 4 5 6 

Počet dětí navštěvující  

aktivitu v daném měsíci  - - 17 4 7 - 

Počet rodičů navštěvující  

aktivitu v daném měsíci - - 15 4 7 - 

 Počet  všech  vstupů - - 17 4 7 - 
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Herna - Tvoření pro nejmenší  

Výtvarná aktivita s hernou pro rodiče s dětmi byla otevřena v 

únoru roku 2010. 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.) s volnou hernou pro 

děti. Na aktivitu docházelo do 10dětí.  

Obě aktivity vedla Martina Iblová, z důvodu nástupu do 

zaměstnání, od září 2018 tato aktivita neprobíhali. 

 

  Měsíc                   1 2 3 4 5 6 

Počet dětí navštěvující  

aktivitu v daném měsíci  - 12 9 8 5 - 

Počet rodičů navštěvující  

aktivitu v daném měsíci - 12 9 9 5 - 

 Počet  všech  vstupů - 17 19 14 8 - 

 

 

 

Tvoření s pohádkou 

Výtvarné tvoření provází výtvarné pohádky a tvůrčí hraní, které povzbudí a naladí fantazii 

všech malých výtvarníků. Během tvoření se děti seznámí s různými výtvarnými technikami 

vhodnými pro daný věk. Důraz je kladen na samotný tvůrčí proces, podporuji dětskou 

přirozenost. Aktivita bez rodičů. 

Tuto aktivitu navštěvovalo v 1.pololetí 10 dětí ( v 16 lekcích) a v 2.pololetí 11dětí (v 10 

lekcích). 

 
 
Montessori pracovnička - hernička  

Motem Montessori pedagogiky je "Pomoz mi, abych to dokázal 

sám." 

V naší pracovničce - herničce mají děti možnost rozvíjet své 

schopnosti, podle svých aktuálních potřeb. K dispozici jsou 

činnosti z praktického života, pro rozvoj smyslového vnímání i 

logického myšlení. Dítě si při práci zlepšuje jemnou motoriku a 

schopnost soustředění, učí se vzájemnému respektu a smyslu pro 

pořádek. Rodič a lektor působí jako průvodce a pozorovatel. 

Probíhá pravidelně 1x týdně v Klubu Rudňáček na základě 

rezervace místa. 
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  Měsíc                   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Počet dětí navštěvující  

aktivitu v daném měsíci  7 6 5 - 3 4   6 12 9 2 

Počet rodičů navštěvující  

aktivitu v daném měsíci 7 6 5 - 3 4   6 12 9 2 

 Počet  všech  vstupů 9 8 8 - 3 6   7 15 9 4 

 

               

Hudební škola Yamaha 

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

součástí programu CPR. V roce 2018 byly otevřeny tři lekce v každém pololetí: 1. lekce: 

Robátka pro děti od 4 – 18 měsíců a 2. lekce: První krůčky k hudbě pro děti od 18 měsíců do 

4 let. Výuka probíhala 3 hodiny/ týdně pravidelně každé úterý a v každé skupině bylo 10 dětí.  

 

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 2018 otevřeli: 

Jednu skupinku pro rodiče s dětmi, kterou navštěvovalo 10 dětí a 10 rodičů na základě 

pravidelné docházky. 

Od druhého pololetí probíhaly dvě skupiny: 

1 skupina pro rodiče s dětmi – skupinu navštěvovalo 8 dětí v doprovodu ve 13 lekcích. 

2 skupina pro děti od 6 let – skupinu navštěvovalo 9 dětí ve 13 lekcích. 

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. 

Lektor Radmila Vraštiak 

 

Jitka Kušková – dále nabízela jednorázové keramické dílny, které probíhaly v jednotlivých 

lekcích v sobotu 1x za měsíc, kde máme evidováno 126 vstupů  v průběhu celého roku. 

 

Kuchtíček 

 Zábavnou formou a v kolektivu se děti učí pracovat s 

různým kuchyňským náčiním (přiměřeně věku), prostírat a 

stolovat, rozpoznávat suroviny, dozvídají se o surovinách 

nějaké zajímavosti nebo jen to, z čeho vlastně jsou. Děti se 

učí připravit jednoduchá jídla. Dbáme na hygienu při vaření, 

přípravu pomůcek, děti krájí, vaří, strouhají, vštěpují si 

základy bezpečnosti v kuchyni, pracovní postupy teplé i 

studené kuchyně. Uklízí po sobě. 
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V 1. pololetí dochází 10 dětí ve 20 lekcích. 

Lektor: Michaela Adamová a Martina Cehulová 

V 2. pololetí dochází 11 dětí ve 12 lekcích. 

Lektor: Daniel Cehula a Martina Cehulová 

 

Začínáme s Němčinou  

Děti se formou her, říkanek, písniček seznamují se základy německého jazyka. 

Pro děti ve věku od 8 do 12 let 

Dochází 5 dětí v 19 lekcích ( kurz probíhal pouze v 1.pololetí 2018) 

Lektorka: Šárka Procházková 

    

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 2018 jsme vytvořili základní koncept týdenních turnusů tzv. příměstského tábora. 
 

 V termínu 9. – 13. 7. 2018 probíhala letní keramická dílna pro děti od 7 let – týdenní 

příměstský tábor zaměřený na práci s keramikou. Pod vedením Jitky Kuškové 
 

Od 23. 7. 2018 jsme pořádali týdenní příměstské tábory 

po dobu 5 týdnů. V každém týdnu jsme nabídli možnost a 

prostory cca pro 35 - 40 dětí od 3 do 11 let. Děti byly 

rozděleny do dvou oddílů – 1.oddíl pro děti 3 – 6 let a 2. 

oddíl pro děti 1. stupně.  

Souběžně v době letních 

prázdnin probíhal provoz 

Dětské skupiny Krteček, 

kde se prostřídaly v době 

letních prázdnin postupně všechny děti, které pravidelně 

v průběhu školního roku navštěvují naši dětskou skupinu, dětská 

skupina se též účastnila týdenních tematických bloků a zapojila 

se k tématům příměstských táborů. 

Tento rok jsme prožily různé cesty. Zde můžete nahlédnout pod 

pokličku našich programů. 

Turnus – Cesta pod hladinu – celodenní výlet http://www.vodni-dum.cz/ 

Turnus – Cesta do Afriky –výlet v Techmánie  Plzeň  

Turnus – Cesta do oblak – výlet http://www.letecke-muzeum-metodeje-vlacha.cz/ a letiště 

Václava Havla  

Turnus – Cesta do Středověku – výlet do Dětenic – zámek, krčma, rytířský turnaj 

Turnus – Cesta do pohádky – výlet zámek Mníšek pod Brdy  

http://www.vodni-dum.cz/
http://www.letecke-muzeum-metodeje-vlacha.cz/
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Příměstský hudební tábor  

 

V pondělí 16. 7. 2018 jsme přivítali naše dětské hudebníky na 

hudebním táboře. Spolkový dům se rozezněl velkou spoustou písniček, 

tónů a krásných hudebních seskupení. Mimo nácviků a her na své 

nástroje měly prostor a získávaly i nové vědomosti. Přivítaly mezi 

sebe hosta, perkusistu Miloše Vacíka. V úterý dopoledne jely na výlet 

do Prahy do Muzea Bedřicha Smetany, kde shlédly expozici muzea a  

hudební dílnu, odpoledne se zúčastnily tanečního kurzu v MZ Dance 

Teamu, kde se seznámili se 

základními tanečními kroky např. 

jive, chacha, waltz…. Během 

celého týdne děti zkoušely, zpívaly, 

hrály spoustu her a připravovaly se 

na dva závěrečné koncerty, které tradičně absolvovaly 

v domě Seniorů v Rudné  a v kostele sv. Stětí v Hořelicích. 

Velké poděkování patří panu Vehovskému za možnost 

prostorů a zkoušek v místním kostele a Jindřišce Černé za 

vedení a přípravu celého tábora. Hudební tábor navštěvovalo 

21 dětí. 

 

 

Taneční aktivity pro děti  

Taneční aktivity jsou ve velké oblibě. Probíhaly v tělocvičně ZŠ 5. Května a Klubu Rudňáček  

Taneční aktivity – rozdělení do 4 skupin: 

1. skupina – Tanečky 4-6 let. 1hodina týdně  

      na aktivitu docházelo 6 dětí v 17 lekcích v 1. pololetí  

Lektorka Eva Horáková  

2. skupina – Moderní tanec  1,5h/týdně 6 – 13 let let, 

        na aktivitu docházelo 11 dětí ve 22 lekcích v 1. pololetí 

Lektor Lenka Henychová  

3. skupina – Balet pro začátečníky a pokročilé – 1hodina týdně  

na aktivitu docházelo v 1.pololetí 7 dívek, v 2 pololetí 19 dívek, které byly 

rozděleny do dvou skupin.  

           Lektorka Eva Horáková  

4. skupina – Taneční přípravka MZ Dance Team pro děti 4-11 let 

v 1. Pololetí docházelo pravidelně 8 dětí ve 12 lekcích 

v 2. Pololetí docházelo 11 dětí předškolního věku a 8 školního věku  

Lektor Julie Rezková  
   

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. 
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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. 

Tvořivá dílna pro školáky 

Tato dílna byla pod vedením Barbory Nývltové. 

Aktivita probíhala ve dvou cyklech – podzimní a jarní kurz 1x měsíčně ( 4 lekce v kurzu) pro 

10 – 12 dětí školního věku. 

                 

Jóga  

Pravidelná setkání jógy pod vedením Blanky Buriánové.  

Skupinová výuka probíhá v takovém počtu lidí, který umožňuje osobní přístup. Cvičení 

nerozděluji na začátečníky a pokročilé, výuka je vedena tak, aby byla přínosná pro každého 

bez ohledu na jeho předchozí zkušenosti.  

Jóga probíhala pravidelně  každé úterý a na základě rozšíření i ve středu v podzimním a 

zimním kurzu na základě přihlášení v rezervačním systému. 

Lekce probíhaly 1xtýdně ve dvou skupinách na 1,5hod. 

Od září 2018 probíhá aktivita 2x týdně ve třech skupinách na 1,5hodiny. 

Pilátes 

Aktivita od 2. pololetí 2015 vedenou Vladimírou Parýzkovou. 

Cvičení inspirované jógou, tchai-chi a pilates buduje ohebnost a sílu a zanechá vás s pocitem 

klidu a ukotvení ve svém středu. Kontrolované dýchání, soustředěnost a opatrně strukturované 

série protahovacích cvičení, pohybů a póz k muzice vytváří holistické cvičení, které přivede 

vaše tělo do stavu harmonie a rovnováhy. 

Aktivita probíhala 1x týdně na základě rezervace místa v rezervačním systému.  

 

Předškoláček 

Příprava děti v předškolním věku k nástupu do 1.třídy – grafomotorická cvičení, počítání do 

5, rozvoj jemné motoriky,geometrické tvary….. 

Na aktivitu docházelo v 1.pololetí  5 dětí v 15 lekcích 

                                     v 2.pololetí 9 dětí ve 12 lekcích  

Kurz probíhal v prostoru  Klub Rudňáček. 

Lektor: Marta Kolářová 

 

Jogohrátky 

Aktivita Jogohrátky pro děti pod vedením Vladimíry Parýzkové. 

Aktivita probíhala 1 týdně, 

V 1.pololetí ve 2 skupinách  – celkem navštěvovalo aktivitu 19 dětí ve 14 lekcích. 

V 2.pololetí v 1 skupině – celkem navštěvovalo aktivitu 14 dětí ve 12 lekcích. 
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Jóga pro děti 1.supně 

V 1.pololetí probíhala jóga pro děti 1.stupně v jedné skupině kam docházelo 8 dětí ve 20 

lekcích.  

Lekce probíhaly pod vedením Kateřiny Vanišové 

 

Dětskou jógu lze charakterizovat jako určitou formu hravého cvičení s jógovými prvky.  

Jóga pro děti je speciálně přizpůsobena jejich schopnostem, fyziologii a psychomotorickému 

vývoji v daném věku. Aktivní děti jóga zklidní a naučí se koncentrovat, méně aktivní a tišší 

děti naopak povzbudí k činnosti a pomůže vybudovat sebevědomí. 

Cvičení celkově zlepšuje zdraví a zvyšuje stupeň fyzické zdatnosti, flexibility, síly a 

rovnováhy. Udržuje kostru zdravou, silnou a pružnou. Prvky dětské jógy se liší od té pro 

dospělé především jednoduchostí sestav, vyšší dynamičností a v neposlední řadě promyšlenou 

zábavnou motivací. Většinou se jedná o pozice inspirované přírodou a zvířaty, které se učí 

např. formou vyprávění příběhů. Vyzkouší si tak, jaké je to být horou, stromem, kočkou, lvem 

či kobrou. Díky této projekci působí jóga kladně i na dětskou představivost. 

 

 

 

Knihovna s odbornou literaturou 

Realizace probíhala v průběhu celého roku, na základě požadavků a potřeba klientů formou 

osobního zapůjčení knih s odbornou tématikou, zaměřené na výchovu, činnosti a práci dětí. 

Dle nabídky jednotlivých titulů.  

Knihovna probíhala formou zápůjček domů (tyto zápůjčky jsou evidovány v knize hostů) 

nebo v rámci jednotlivých aktivit, kde byly knihy k dispozici (toto evidované nemáme). Dále 

knihovnu v průběhu celého roku využívají lektoři jednotlivých aktivit a v průběhu letních 

prázdnin vedoucí oddílů příměstského tábora. 
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8. Vyhodnocení jednotlivých akcí 

Rudňáčkovský ples                             

V sobotu 27. 1. 2018 naše centrum uspořádalo pátý ročník 

Rudňáčkovského plesu. Akce se konala tradičně v rudenské 

sokolovně.  Zatancovat a užít večer si přišlo okolo 190 osob. Program 

jsme se snažili připravit zajímavý a věříme, že byl i bohatý – k tanci i 

poslechu hrálo Nocturno Radima Linharta. Program plesu se nesl v 

duchu Rebelů. Večer nám zpestřilo nejen několik tanečních 

vystoupení. Ples zahájila píseň Rebelka v podání Anny Musilové.  

První taneční předtančení zatančila děvčata z tanečního kroužku pod 

vedením Lenky Henychové. Další předtančení  bylo v podání dětské 

taneční dvojice – Jan Musil a Karolína Šimůnková taneční pár působí 

v  MZ DANCE TEAM pod vedením české trenérské taneční špičky 

Martina Dvořáka, Zuzany Šilhánové a Marie Dvořákové. Půlnoční překvapení bylo 

inspirované filmem Rebelové – na směs písniček z tohoto filmu jsme zatančily choreografii 

pod vedením Lenky Henychové. Celým večerem a svým hlasem provázel Daniel Cehula.  V 

průběhu plesu nechyběla samozřejmě ani dámská volenka či tombola a novinkou byla i soutěž 

stolů – Karaoke na známé pecky 60.let. Celý ples probíhal v příjemné atmosféře a věříme, že 

si jej všichni zúčastnění užili. Velkou zásluhu na tom mají opět dobrovolníci, kteří pomohli s 

organizací této akce a samozřejmě také všichni sponzoři, kteří nás podpořili.   

Masopustní průvod městem  

 

V sobotu 10. 2. 2018 naše centrum společně s SDH Rudná a městem 

Rudná obnovilo tradici a uspořádalo masopustní průvod městem. 

Celá akce pak bula zakončena masopustní zábavou v Sokolském 

domě. Akce se zúčastnilo opravdu veliké množství lidí a to nás 

velice potěšilo. Skotačilo se, zpívalo, 

dovádělo a společně jsme si užívali 

sobotní odpoledne.  
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Velikonoční posezení s venkovním jarmarkem 

Neděle 25. 3. 2018. Na programu bylo vnímání Velikonoc všemi 

smysly. Na zahradě na děti čekaly zábavné vajíčkové hrátky 

s kuřetem. Vajíčka byla plastová, proto bylo možné jimi házet, 

zkusit je snášet do košíčku, poznávat různé vůně nebo si zahrát 

zvukové pexeso. Na zahradě bylo ještě možné vytvořit si zahradní 

dekoraci - velikonoční zvonkohru. Před Spolkovým domem hrála 

živá hudba v podání …. Na velikonočním jarmarku příchozí 

ochutnali různé tradiční pochutiny jako pečeného beránka, 

velikonoční nádivku a jiné dobroty. Kdo netvoří doma, mohl si 

zakoupit pomlázku, jarní květinové dekorace či ručně malované 

kraslice. Ve Spolkovém domě si děti u jednoho stanoviště vyrobily 

košíček na barevná vajíčka, která získaly na dalších zastaveních. 

Přízemí bylo květinově voňavé. Sázelo se osení, vyráběly se 

květinové ozdoby do vlasů a zápichy do květináčů. První patro naopak uspokojilo chuťové 

buňky, protože na děti čekalo zdobení voňavých perníčků a výroba a ochutnávka zelených 

jednohubek a zeleného špízu. Kdo měl chuť se nechat trochu přizdobit sám, k dispozici bylo 

jarní malování na obličej, o které je každoročně veliký zájem. Pro nejmenší byla k dispozici 

hernička. V podkroví mohly děti obdivovat přáníčka vytvořená technikou quilling a techniku 

si mohly i vyzkoušet. Celý bohatý program opět zajišťovali dobrovolníci z řad maminek a 

tatínků, kterým patří náš velký dík! I přes chladnější počasí atmosféra byla jarní a věříme, že 

se u nás všem líbilo a na přicházející Velikonoce se příjemně naladili. 

 

 

Výlet do Mirákula  

 

V neděli 13.5.2018 jsme na oslavu Dni matek a rodin uspořádali 

společný výlet autobusem do zábavného parku Mirákula. 

Počasí nám přálo! Celý den si všichni úžasně užili! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

 

 

22 

 

Čarodějnický rej  

Jak se stalo tradicí i letos se 30. 4. 2018 opět k rudenské hasičárně 

dostavilo ohromné množství čarodějnic a i čarodějů. Dobrovolníci z 

řad CPR Rudňáček a SDH Rudná vše na 16:00 připravili a mohlo se 

začít. Sluníčko krásně svítilo a krátce před čtvrtou hodinou to 

vypuklo. Děti si vyzvedli kloboučky a jali se plnit připravené úkoly: 

skákání v pytli, prolézání pavučinou, hledání hmyzu ve slizu, 

alchymie, let na koštěti, trefa do netopýra, hod pařátem a ještě pár 

dalších. Nejdůležitější bylo obléknout čarodějnici, aby nám pěkně 

hořela. Všichni všechny úkoly zvládli na jedničku, takže si 

vysloužili strašidelný bonbónek a buřtíka, kterého si mohli opéct. 

Trošku jsme se báli, aby buřt byl pro každého, protože letos byla 

účast opravdu rekordní (cca 300 dětí), ale naši skvělí hasiči myslí na 

všechno a buřtů bylo dosti.  

Po programu pro naše nejmenší následovalo pálení čarodějnice. Co čert nechtěl, foukal 

zrovna v ten den pěkný vítr, takže pálení bylo celkem dobrodružné. Pár živých čarodějnic se 

trochu obávalo o svoje vlasy. Všechno nakonec dobře dopadlo, hořící hranice nám 

poskytovala dost teplíčka a hlavně jsme se rozehřáli tancem, protože nám hrála kapela 

Nextband, která je známá tím, že umí rozproudit každou zábavu.  

 

11. ročník závodu O Rudenské kolečko 

V sobotu 22. 9. 2018 se konal již 11. ročník ZÁVODU O 

RUDENSKÉ KOLEČKO. Závod pořádali společně spolky CPR 

Rudňáček a Jednotka sboru dobrovolných hasičů Rudná za 

finančního příspěvku města Rudná v ul. Na Drahách. Od 10:00 hodin 

byla registrace závodníků, kteří byli rozděleni do jedenácti kategorií. 

Závodit přišli nejen děti, ale i dospěláci či maminky s kočárky. Sešlo 

se zde 97 registrovaných závodníků. I tento rok, každý závodník 

dostal startovací číslo. Závod nám odstartovaly ti nejmenší na 

plastových motorkách, dále děti na odrážedlech, poté jsme dali 

prostor odvážným maminky, které běžely s kočárky, pokračovala 

kola od 12’až po kola střední. V průběhu závodu probíhalo 

vyhlašování jednotlivých kategorií.  

V letošním roce jsme odměnili všechny závodníky za 

účast a každý si odnesl zlatou medaili a taštičku s 

odměnou za účast v tomto závodu. Ti nejlepší z 

kategorie pak vystoupali na stupínek vítězů a získali tak 

pohár a diplom za nejlepší umístění. Na závěr celého 

závodu následovala poslední disciplína, která byla 

určena pro všechny dospěláky, kteří mají rádi recesi – 

jízda na šišatém kole, z dílny Zdeňka Chalupy.  
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Svatomartinské posezení 

Sousedská atmosféra již tradičně v bílém, stříbrném a třpytivém – 

tak by se dalo shrnout již tradiční svatomartinské posezení, které 

jsme pro vás v CPR uspořádaly v neděli 11. 11. 2018 ve 

Spolkovém domě. První atrakce ale začínala již venku. Na hřišti 

byla připravená překážková dráha sněhovou vánicí a stopovačka s 

příběhem svatého Martina. Cestou se děti dozvěděly něco o životě 

Svatého Martina a tradičních svatomartinských dobrotách: pečené 

huse a sladkých rohlíčkách. Rohlíčky pak mohli ochutnat v krásně, 

zimně nazdobeném Spolkovém domě. Ani naše tety, obsluhující 

vstup, minitrh, občerstvení a jednotlivé tvořivé dílny nezůstaly 

pozadu – bílé šaty a stříbrné paruky slušely všem! 

Výtvarné dílny letos nabídly zábavu malým, velkým, klukům i 

holkám. Děti domů odcházely s úsměvem na pomalované tváři 

(letošním hitem byly vločka či motýl), nazdobily si perníčkového koně či vystříhaly vločku s 

papíru, která poté zdobila našeho koně při lampionovém průvodu. Děti si mohly dále vytvořit 

těžítko – zasněženého koně ve skleničce, pečetní svatomartinský prsten či sněhovou ozdobu 

do vlasů. Hlavně si ale děti odnášely vlastnoručně vyrobené lampiony, které jsme okolo šesté 

společně rozsvítili. Posezení totiž opět končilo lampionovým průvodem společně s 

nasvíceným bílým koněm. 

 

Představení s vánoční dílnou 

15. 12. 2018 od 13:30 hodin 

Ve spolupráci s městem Rudná jsme pořádali oblíbenou 

předvánoční veřejnou akci v Sokolovně Rudná, kterou navštívilo 

130 dětí s doprovodem svých nejbližších. Letos jsme si adventní 

čas a čekání na Štědrý den zpříjemnili vánoční dílničkou spojenou 

s báječným představením "Princezna ze mlejna" v podání 

divadla Pegas.  Tento krásný čas si uměli užít nejen děti, ale i 

rodiče, kdy byl vidět na jejich tvářích úsměv.  
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Burza dětského zboží 

  

 

7. 4. 2018 od 10 hodin  

Akce se zúčastnilo: 

23 dobrovolníků 

100 prodávajících 

99 nakupujících 

 

 13. 10. 2018 od 10 hodin 

Akce se zúčastnilo:  

 23 dobrovolníků 

       98 prodávajících  

     165 nakupujících  

 

- celodenní akce pro rodiny s dětmi, kde si mohou nabídnout prodej a zpětně nákup potřeb a 

oblečení pro děti za symbolické ceny. 
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Přednášky na téma zdravý životní styl, psychologie a 

zdraví dětí, konzultace s odborníky 
 

V průběhu celého roku jsme měli prostor nabídnout přednášky, konzultace, kurzy pro rodiče. 

 

     
 

Řečové a komunikační dovednosti – Logopedie pro děti 

Konzultace vedené k nápravě řečových dovedností probíhaly v průběhu celého roku.  Jednalo 

se o pravidelné individuální konzultace v oblasti řečových dovedností dětí v doprovodu 

rodičů předškolního a mladšího školního věku, tyto konzultace probíhaly pravidelně v 

průběhu celého roku na základě individuálních rezervací.  

Logopedické individuální konzultace proběhly v  rozsahu 74,5 hodin, + logopedická prevence  

v počtu 41 hodin. 

Na základě možnosti o rozšíření dalšího logopeda / speciálního pedagoga jsme mohli rozšířit 

nabídku na více dní v týdnu, probíhala logopedická prevence dětí v DS Krteček a další 

rozšíření nabídky využili děti v kurzu Předškoláček – který byl určen dětem předškolního 

věku, jako příprava na vstup do školy.  

Celkem proběhlo 28 hodin a kurz navštěvovalo 14 dětí.  

  

Celkem konzultace využilo 50 klientů – dětí v počtu 115,5 hodin.  

Vedené paní Havelcovou a paní Kolářovou. 
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Těhotenské konzultace s prvky těhotenského cvičení  

Konzultace probíhaly pravidelně 1x týdně dle nahlášení – rezervace místa klientkou. 

Tyto konzultace probíhali ve skupinkách, podle počtu nahlášených klientek, pravidelně 1x 

týdně, které byly vedeny porodní asistentkou. Konzultace byly též obohaceny prvky 

těhotenského cvičení, které je zaměřeno na správné držení těla, posílení svalstva a příjemné 

protažení. Velká část konzultací probíhala na velkých gymnastických míčích.  

- celkem proběhly konzultace v počtu 43 hodin, konzultace využilo 31 klientek. 

 

Předporodní příprava 

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

zájmu budoucích maminek 3x – 4x do roka.  Maminky se zde dozví důležité informace o 

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

Lektorka dále nabízí i laktační poradenství. 

Proběhla v termínech:     

18.5.2018 2+2 klientů 

10.11.2018 4+2 klienti 

14.12.2018 6+3 klienti 

Přednášky se zúčastnilo celkem v průběhu celého roku 12 klientek + 7 otců 

 

Kurz první pomoci  

Kurz - využilo celkem 37 klientů (včetně dětí) v rozsahu 10 hodin. 

Kurz první pomoci      29. 5. 2018     8 klientů  

Kurz první pomoci pro děti               29. 5. 2018         9 klientů  

Kurz první pomoci      22. 11. 2018   11 klientů  

Kurz první pomoci pro děti               22. 11. 2018       9 klientů  

 

Beseda: 

Besedy - využilo celkem v průběhu celého 53 klientů 

 

Jak nastavit dětem hranice  - 12. 4. 2018    3 klienti  

Výchova dítěte, jeho potřeby  - 10. 5. 2018   11 klientů 

Svoboda ve výchově   - 12. 6. 2018   13 klientů 

Děti a emoce                -  3. 10. 2018   15 klientů 

Děti a stoupající emoce        - 24. 10. 2018     9 klientů 

Komunikace s rodiči          - 13.11.2018    9 klientů 

Individuální přístup a potřeby dítěte v kolektivu 27.11.2018 8 klientek. 
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Individuální konzultace psychologa, inspirátorky 

Využití konzultací v průběhu celého roku bylo celkem za 43,5 hodin. 

Využilo ho 20 klientů. 

 

Setkání žen v kruhu  
                

Setkání jsou zaměřená vždy k určitému tématu, kde se společně snaží najít nový impuls. Tyto 

setkání vedou k novému poznání a inspiraci, ale i sdílení, sounáležitost a podporu. Na základě 

možnosti individuálních konzultací, které mají hlubší přínos a z důvodu stěhování 

inspirátorky proběhlo setkání žen v kruhu pouze jedenkrát.  

Setkání využily 4 klientky.  
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9. Hospodaření v roce 2018 
 

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

dotací, podpory sponzorů a drobných dárců a dobrovolníků. 

 

Děkujeme všem, kteří v roce 2018 podpořili naši činnost formou finančních příspěvků a 

věcných darů a služeb: 

 

Výnosy Náklady 

Přijaté příspěvky (dotace 
MPSV, město, SK) 

1.669.708,00 

Náklady na spotřební 
materiál, spotřebované 
nákupy 

635.886,92 

Příjmy z členských 
příspěvků a darů 

 

69.201,00 
Náklady na služby 1.102.649,69 

Tržby z aktivit centra 1.922.026,00 
Náklady na mzdy + 
odvody 

1.894.695,00 

  
Ostatní náklady, 
příspěvky  

4.413,30 

    

    

Dotace – přijaté příspěvky    

MPSV – DS  1.500.156,00   

MPSV 
105.952,00 

  

Středočeský kraj 
0,00 

  

Město Rudná 
63 600,00 

  

Celkem za období 3.660.935,00  3.637.644,91 

Hospodářský 
výsledek:                  + 23.290,09 
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Hospodářský výsledek – komentář 

Na výroční schůzi 10. 6. 2019 bylo schváleno převedení částky 23.290,09 Kč 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 

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

veřejnost,  

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

- členům CPR umožníme výpůjčky z knihovny CPR zdarma. 
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10. Plány na školní rok 2019 
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 2019  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, právního minima   

 

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

 Rozšíření volnočasových aktivit pro děti a dospělé 

 

 

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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Děkujeme všem, kdo nás v roce 2018 
podporovali: 
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