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1. Píše se rok 2020… 
 
   Psaní této „speciální“ výroční zprávy připadá na období konce školního roku, kdy jsme již 
všichni roční pandemickou situací tolik vyčerpání, že se jen obtížně hledá energie. Vládní opatření 
pro spolkovou činnost jsou nyní přísnější, než když jdete do restaurace, tak nemáte chuť ani nic 
organizovat, natož hodnotit uplynulý rok. Řešení se ale našlo samo. V roce 2020 nebyl 
v Radovánku pořádný pravidelný program, zato jsme byli neustále nuceni svým rodinám 
vysvětlovat situaci. Nic proto lépe nevystihne tento rok a jeho krkolomná a měnící se období než 
právě úvodní slova k našim programům. Dovolte mi tedy ke zhodnocení naší činnosti v roce 2020 
využít několik lehce upravených citací: 
 
   Leden začal téměř jako normální rok. Vyúčtovali jsme projekty z roku 2019 a naplánovali rok 
nový. Velkou neznámou pro nadcházející rok se stalo oznámení předsedkyně spolku Gabriely 
Jirouskové o záměru ukončit své působení v předsednictví spolku. Na březen se proto 
naplánovala Valná hromada spolku, ke které již bohužel nedošlo a kvůli všem omezením nakonec 
proběhla až v červnu a on-line. V programu na měsíc duben stálo: „Vážení rodiče, prarodiče, 
přátelé, z důvodu mimořádných událostí, které se dotýkají nás všech, nepřipravil Radovánek na 
měsíc duben žádný, pevně daný program. Přesto však na vás na všechny myslíme a plánujeme 
aktivity na dobu obnovení naší činnosti. Jak všichni již jistě cítíme, není zcela jasné, kdy budeme 
moci opět být spolu, sdílet své nové zkušenosti a pokračovat v našem společném úsilí. Přeji vám 
všem pevné zdraví a pevné nervy doma s dětmi“. 
 
   Následoval měsíc duben a my, leč zavření doma a po zrušení všech plánovaných akcí, 
neztrácíme naději. „Vážení přátelé, myslím na vás, jak novou životní situaci zvládáte? Asi každý 
podle svého, že? Já někdy lépe, někdy hůře. Život je stálé učení, děti to znají dobře, teď se 
musíme i my rodiče učit o trochu víc, než jsme zvyklí, hlavně trpělivosti. Nejlepší však je, nebýt 
na to nikdy sám a své zkušenosti moci sdílet a předávat ostatním. Rádi bychom vám proto nabídli 
možnost společného setkávání on-line. Zatím nevíme, kdy bude možné naše rodičovské centrum 
otevřít, možná 25.5., možná 8.6.? Proto s námi buďte v kontaktu.“ 
 
   A vše pokračovalo. „Vážení čtenáři, milí přátelé, ráda bych Vás touto cestou informovala o 
současné „prostorové“ situaci našeho rodičovského centra Radovánek, o které někteří z vás 
určitě již slyšeli. Ještě v měsíci dubnu jsme si mysleli, že nejhorší, co nás může potkat, je 
karanténa. Ve stínu současných povodní však bledne i 
měsíc stará zpráva o vystěhování našeho centra 
z Jonášovy ulice 726, o které jsem vás chtěla dnes 
informovat. Osud nám posílá různé životní zkušenosti a 
věří nám, že se se vším vyrovnáme s pokorou a se ctí. 
V úterý 5. 5. nám bylo oznámeno, že rada města bude 
projednávat návrh paní ředitelky MŠ Jonášova na 
zřízení dalšího prostoru pro mateřskou školu právě tam, 
kde nyní sídlí a funguje již 12 let naše rodičovské 
centrum. Máme Vás, naše rodiny, rádi a známe vaše 
problémy, které vám způsobuje nedostatek míst pro 
vaše děti v mateřských školách, osobně to dobře 
známe, proto plně respektujeme potřebnost města 
upřednostnit nabídku školek a ukončit naši činnost 
v Jonášově ulici. Zároveň se však domníváme, že 
služby pro rodiče s nejmenšími dětmi jsou neméně 
důležité. Požádali jsme proto o co možná nejdelší lhůtu 
na hledání řešení, abychom nastalou situaci byli vůbec 
schopni zvládnout a nemuseli ukončit činnost 
rodičovského centra v našem městě. Ano, situace 
přicházejí někdy jinak, než je čekáme. Někdy jsou 



 

nepříjemné, ale všichni čelíme změnám. Až voda opadne, tak se na to hned vrhneme, vše 
naplánujeme, a nakonec si snad všichni po jarním maratonu konečně užijeme léto!“   
 
   Léto bylo fajn. V září se začalo blýskat na lepší časy, avšak v duchu přílišného optimismu. 
„Máme za sebou úspěšný pětidenní Letní pobyt rodin v Olešnici v Orlických horách s účastí bez 
mála stovky účastníků. Už teď se těšíme na další ročník, ale předtím nás čeká ještě spousta 
práce se stěhováním do nových prostor. Za laskavé iniciativy Marka Výborného nám vedení 
města přislíbilo bezbariérový prostor v 1. patře MFC na nám. Míru v Heřmanově Městci. Pokud 
vše půjde podle současných představ, tak provoz stávajícího centra bude trvat do konce měsíce 
listopadu. V měsíci prosinci bude Radovánek uzavřen z důvodu stěhování a od ledna zahájíme 
provoz v novém. Vzhledem ke složitosti celé operace přesunu a k blížícím se hrozbám virových 
nákaz, prosíme všechny zájemce o náš program, aby pozorně sledovali náš web a FB. Rádi 
bychom si pro následující období ponechali pomyslnou svobodu měnit program dle momentálních 
okolností. Tímto děkujeme za pochopení a vaši přízeň a přejeme poklidný podzim.“  
 
   Aby pak v listopadu zase bylo hůř. „Situace není pro nikoho lehká a všechny nás učí více a 
rychleji se přizpůsobovat okolnostem života, být trpělivější a pokornější, než bychom si často 
přáli. Všem našim příznivcům se omlouváme za omezený provoz, ale věřte, že nás to nijak netěší. 
Posláním našeho spolku je nám, rodinám s malými dětmi, nabízet útočiště a oporu při péči o děti, 
rodinu a vztahy, což se nám bez přívětivého prostoru našeho centra tak úplně nedaří. Nabízíme 
vám v tuto chvíli alespoň možnost potkávání se ve světě on-line při besedách či sdílení, založili 
jsme pro vás i novou facebookovou skupinu RC Radovánek on-line, tak vás do ní srdečně zveme. 
Rok 2020 je plný turbulencí. Někdy nevím, co dříve řešit, zda nová proti epidemiologická opatření, 
žádosti o nové prostory pro naše centrum či se učit se svými dětmi při distanční výuce. Věřím a 
ze srdce nám všem přeji, abychom tím vším prošli bez úhony, nepřišli o svou životní sílu či 
neprodělali na krizi kabát a v roce příštím mohli dál provozovat naše malé rodičovské centrum 
bohatší o zkušenosti z letošního roku.“  
    
   V prosinci jsme se na pár dní mohli potkat alespoň v omezeném režimu venku, abychom již 
v novém roce, ani po něm, prakticky už vůbec neotevřeli.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

2. Kdo jsme a jaké máme cíle 

     Rodičovské centrum Radovánek z.s. je neziskový spolek rodičů, který má záměr posilovat 
komunitní život a podporovat vzájemnou svépomoc rodin s dětmi. Náš spolek provozuje 
rodičovské centrum, kde vytváří místo pro setkávání a sdílení, společnou aktivitu rodičů s dětmi, 
vzdělávání a poradenství pro rodiče. Nabízíme a rozvíjíme smysluplný prostor pro podporu rodiny 
a rodinných vztahů a vytváříme příležitosti pro posilování kompetencí rodičů i zdravý vývoj dětí. 
Cíle práce, které si každoročně stanovujeme do projektových záměrů se ve svém definování 
proměňují, ale jejich podstata zůstává stejná, tedy primární prevence v oblasti podpory rodiny a 
její stability.  

 
   Cíle, které jsme si stanovili pro rok 2020: 
 
Prevence důsledků sociálního vyloučení rodiče na mateřské/rodičovské dovolené 
Podpora zvládnutí rodičovské role včetně přípravy na rodičovství 
Posilování rodičovských kompetencí 
Podpora kvality vztahů v rodině 
Předcházení krizovým situacím v rodině 
 

 
3. Cílová skupina služby 

 
     Naší cílovou skupinou je rodina. V poslední době se stále více ukazuje její přesah do komunity, 
jejíž význam pro kvalitu života stále častěji vnímáme a zažíváme na vlastní kůži. Mezi naše 
návštěvníky v roce 2020 patřili již tradičně převážně rodiny s dětmi do 6 let z Heřmanova Městce 
a okolních spádových obcí a těhotné ženy. Na programu Rodičovského centra Radovánek z.s. 
bylo během roku evidováno 204 jednotlivých rodin včetně jednotlivců, které se jednorázově či 
opakovaně účastnily programu centra. Z celkového počtu bylo aktivních 50 rodin, které 
navštěvovali naše centrum častěji a využili možnosti půlročního předplatného. Celkově však 
nutno konstatovat, že z důvodu opatření uzávěry našich služeb poklesl zájem o služby o 30 % 
s tím, že většinu aktivit stihli rodiny využít především v první čtvrtině roku a o prázdninách.   
 

4. Aktivity a dílčí projekty 
 
     Naše centrum nabízelo jak pravidelný, tak mimořádný program. Program byl z důvodu 
vládních opatření v průběhu roku omezen v celkové délce téměř 6 měsíců (březen-květen a 
říjen-prosinec), což způsobilo snížení počtu rodin v programu na 80 % loňského roku. I během 
otevření se z důvodu dalších omezení snížil počet návštěvníků a celkový počet kontaktů 
s rodinou se tím dostal v roce 2020 na 50 % předešlého roku. Některé aktivity, jako keramika pro 
předškoláky se již v podzimních měsících znovu neotevřely. Naplánované programy se průběžně 
rušily, některé se přesouvaly do on-line prostředí, jiné ven či se uskutečnily v centru s menším 
počtem lidí. Snažili jsme se alespoň o větší komunikaci v on-line prostředí a nabízeli i podpůrné 
poradenství jiných organizací existujících v on-line prostředí. V jarních měsících vznikla 
v Radovánku nová on-line podpůrná skupina rodičů. V době uzavření služeb pro skupinové 
aktivity jsme nabízeli prostory centra alespoň pro individuální aktivitu jednotlivých členských rodin, 
tzv. svépomocné skupiny. 
 
     Rok 2020 nám přinesl pro naší organizaci také minimální zisky a nutnost hradit provozní a 
mzdové náklady z úspor organizace. Věříme ale, že díky vztahům, které rodiny v komunitě okolo 
rodičovského centra vybudovaly a stále budují, sehrálo naše centrum důležitou roli při 
překonávání obtíží, kterým jsme museli všichni čelit. 
 
 
 



 

PRAVIDELNÝ ŘÍZENÝ PROGRAM k 31. 12. 2020 
 

 DOPOLEDNE ODPOLEDNE VEČER 

P
O 

RODIČE S DĚTMI 
SVÉPOMOCNÉ SKUPINY RODIČŮ 
9,00 – 12,00 
 
 

KLUB RODIČŮ S VÍCE DĚTMI 
SDÍLENÍ, KERAMIKA  
15,00 – 17,00 

PROFYLAXE K PORODU  
CVIČENÍ PRO TĚHOTNÉ  
ODBORNÉ PORADENSTVÍ 
17,30 – 19,30 

Ú
T 

KLUB RODIČŮ S BATOLATY 
SDÍLENÍ, HRA, PORADENSTVÍ 
9,00 – 12,00  
 
ŠIKOVNÉ RUČIČKY 
LADÍME SPOLU 
10,00 – 11,00  
 

CVIČENÍ PRO SENIORY 
SVÉPOMOCNÉ SKUPINY RODIČŮ 
14,00 – 15,00 
 
RODIČE S DĚTMI 
SVÉPOMOCNÁ SKUPINA 
15,00 – 18,00 

 

S
T 

KLUB RODIČŮ S KOJENCI  
SDÍLENÍ, HRA, PORADENSTVÍ 
9,00 – 12,00  
 
CVIČENÍ S KOJENCI 
10,00 – 11,00  
 

RODIČE S DĚTMI 
SVÉPOMOCNÉ SKUPINY RODIČŮ 
14,00 – 17,00 

KREATIVNÍ DÍLNA 
SVÉPOMOCNÁ SKUPINA 
18,00 – 20,00, 1 X 14 DNÍ  
 
CESTA K SOBĚ 
SVÉPOMOCNÁ SKUPINA 
17,00 – 20,00, 6 X ROČNĚ 

Č
T 

KLUB RODIČŮ S BATOLATY 
SDÍLENÍ, HRA, PORADENSTVÍ 
9,00 – 12,00 
 
CVIČENÍ S BATOLATY 
CHVILKA S POHÁDKOU 
BESEDY PRO RODIČE 
10,00 – 11,00 
 

PROGRAM PRO RODIČE S VÍCE 
DĚTMI S RADOVÁNKEM VEN 
15,00 – 17,00, 1 X MĚSÍČNĚ  
 
RODIČE S DĚTMI 
SVÉPOMOCNÉ SKUPINY RODIČŮ 
13,00 – 16,00 

SPONTÁNNÍ TANEC 
SVÉPOMOCNÁ SKUPINA 
18,00 – 20,00 1 X MĚSÍC 
 
SKAUTI V RADOVÁNKU 
SDÍLENÝ PROSOTR 
SVÉPOMOCNÁ SKUPINA 
16,30 – 18,00 

P
Á 

DOUČOVÁNÍ DĚTÍ SE SVP 
SDÍLENÝ PROSOTOR S AMALTHEA 
Z.S. 
9,00 – 12,00 

RODIČE S DĚTMI 
SVÉPOMOCNÉ SKUPINY RODIČŮ 
14,00 – 17,00 

LAKTAČNÍ PORADNA 
17,00 – 19,00, 1 X MĚSÍČNĚ   
 
 

   
 
MIMOŘÁDNÝ PROGRAM 
 
     V roce 2020 bylo realizováno 40 
mimořádných akcí. Z celkového počtu bylo 
26 akcí z oblasti vzdělávání a odborného 
poradenství (odborné besedy pro rodiče, 
diskusní skupiny rodičů, poradny pro těhotné a 
kojící ženy). Dalších 14 akcí nabízelo program 
pro celé rodiny s dětmi kulturního, sportovního 
či tvůrčího charakteru, a to převážně venku. 
Některé větší akce mimo prostory centra byly 
realizovány ve spolupráci s T. J. Sokol 
Heřmanův Městec. Souhrnný seznam s daty 
jednotlivých akcí jsou k nahlédnutí na našich 
stránkách www.rcradovanek.cz. 
 
 

http://www.rcradovanek.cz/


 

DÍLČÍ PROJEKTY 
 
     Pravidelná činnost centra byla zastřešena a financována především projektem s názvem „Od 
počátku společně“, který byl úspěšně podán v roce 2020 v žádosti o datace na MPSV a 
Pardubický kraj.  
 
     V roce 2020 se nám kvůli omezením služeb nepodařilo realizovat ani jeden náš pravidelný 
kurz o výchově pro rodiče Respektovat a být respektován, který pořádáme díky spolupráci se 
společností energeia o.p.s. již 7 let. To znamenalo pro naše centrum i jistou finanční ztrátu. 
 
     Svépomocná skupina sdružení seniorů APŽ využívala prostory našeho rodičovského centra 
k setkávání a relaxaci. Mezi členy tohoto sdružení patří i prarodiče navštěvující se svými vnoučaty 
program Radovánku. Jsme vděční za příležitost spolupodílet se na posilování vztahů mezi 
generacemi.  

   
     V roce 2020 byl realizován druhý projekt spolupráce s partnerskou neziskovou organizací 
KONEP (Koalice nevládek Pardubicka), určený k podpoře rodičů vracejících se na trh práce po 
mateřské dovolené Štěstí přeje aktivním a dobře připraveným. V rámci projektu proběhlo 12 
vzdělávacích seminářů pro rodiče spojené s hlídáním dětí v prostorách RC Radovánek.  
 
 
    Mezi pravidelné a 
oblíbené akce našeho 
centra patří akce Letní 
pobyt rodin, na kterou 
se všichni vždy předem 
moc těšíme. Jsme rádi, 
že v létě došlo 
k uvolnění opatření a 
pobyt se mohl konat. 
Vyrazili jsme v termínu 
12. – 16. srpna v počtu 
37 rodičů a prarodičů a 
51 dětí do 12 let do 
horské chaty Juráška 
v Olešnici v Orlických 
horách.  
Na táboření se vždy 
vzájemně poznáváme 
s dalšími členy rodin a 
užíváme si společných 
aktivit.  
      
 
     V roce 2020 vzrostla důležitost podpory svépomocných skupin rodičů, které patří svým 
významem mezi naše důležité činnosti. Schopnost a ochotu samotných rodičů se aktivně 
zapojovat do budování vztahů v komunitě nejen rodičů s dětmi považujeme za zásadní pro její 
rozvoj.  
  
     Nemalý význam pro podporu komunity v Heřmanově Městci měla i spolupráce se Skautským 
střediskem Leknín z Heřmanova Městce a chrudimskou organizací Amalthea z.s., kteří 
využívali zdarma prostory našeho centra pro své neziskové programy na podporu rodiny.  
 
 



 

5. Tým pracovníků centra 

     V roce 2020 pracovaly všechny pracovnice v rodičovském centru opět pouze na DPP. Tento 
trend se jeví, i s ohledem na tento náročný rok, pro tak malou organizaci s nízkými a nejistými 
příjmy, jako udržitelný. Práce v rodičovském centru může být pro zájemce doplněním jejich 
dalších činností, kterou budou vykonávat se zájmem o místní komunitu. V roce 2020 došlo 
k výměně členů na pozicích vedení spolku. Role předsedy a místopředsedy spolku opustily na 
vlastní žádost Gabriela Jirousková a Ivana Krbcová. Děkujeme jim srdečně za dlouholetou práci 
ve vedení spolku.  

 
Rada spolku:  Mgr. Lenka Balogová, předsedkyně rady spolku (statutární zástupce)  
                         Mgr. Radka Jelínková, místopředsedkyně rady spolku (statutární zástupce) 
Dozorčí rada: Bc. Jana Krejčíková, Ing. Andrea Ryčlová, Olga Prokopová, Dis.  
 
 
Pracovníci rodičovského centra na DPP: 
Mgr. Lenka Balogová, koordinátorka programů 
rodičovského centra, projektový management, 
podpůrná pracovnice rodin, lektorka programů pro 
rodiče   
Ivana Krbcová, podpůrná pracovnice rodin, 
pokladní, lektorka programů pro rodiče s dětmi  
Mgr. Radka Jelínková, podpůrná pracovnice rodin, 
lektorka programů pro rodiče a rodiče s dětmi 
Gabriela Jirousková, lektorka programů pro těhotné 
ženy, rodiče a rodiče s kojenci  
Jiřina Pecková, lektorka programu pro rodiče 
s dětmi  
Bc. Eva Hrdličková, lektorka programu pro těhotné 
a kojící ženy 
Michaela Jušková, lektorka programu pro rodiče 
Mgr. Ludmila Pavlíková, lektorka programu pro 
rodiče 
Ludmila Chvojková, úklid prostor 
Hana Steinerová, podpůrná pracovnice 
Blanka Čížková, účetnictví 
Ondrej Balog, projektový management  
 
 
 
 
Kontaktní pracovníci svépomocných skupin: 
 
Ivana Krbcová, cvičení pro seniory 
Marie Minaříková, kreativní dílna  
Kateřina Zvoníčková, rodiče s dětmi 
Julie Švorcová, rodiče s dětmi 
Stanislava Vaníčková, rodiče s dětmi 
Aleš Jelínek, skauti v Radovánku 
Gabriela Jirousková, Cesta k sobě 
Bronislava Burdová, spontánní tanec 
 
 
 



 

6. Zpráva o hospodaření v roce 2020  

Náklady  popis celkem 

Spotřební materiál 
kancelářské potřeby, DDHM do 40 tis., hračky, knihy, materiál 
na činnost v RC, mycí prostředky  

25873,00 

Spotřeba energie  elektřina, vodné, stočné, plyn 14094,39 

Opravy a udržování  0 

Cestovné cestovné zaměstnanců, cestovné na výlety 0 

Náklady na 
reprezentaci 

občerstvení na program  1028,00 

Letní pobyt rodin Ubytování a stravování pro rodiny 143930,00 

Projekt KONEP Zajištění prostor pro vzdělávání rodičů v MFC HM 9000,00 

Ostatní služby 
telefon, webové stránky, poštovné, ekonomické služby, kurzy 
a semináře pro rodiče, srážková voda, ostatní  

10275,35 

nájem prostor Nájem prostor RC Radovánek z.s.  10000,00 

Mzdové náklady DPP, HPP 207250,00 

Ostatní osobní 
náklady 

sociální a zdravotní pojištění 0 

Ostatní náklady pojištění, příspěvky, bankovní poplatky 1430,14 

celkem  422880,88 

 

 

Výnosy  Popis celkem 

Členský příspěvek Poplatek za členství v RC Radovánek 1900 

Účastnický poplatek 
Příjmy z poplatků účastníků za program (jednorázový vstup 
na program, předplatné, kurzy a semináře pro rodiče, 
keramika, svépomocné skupiny, dobrovolné vstupné)  

71066 

Letní pobyt rodin Poplatky rodin na ubytování, stravování, program 150530 

Projekt KONEP Zajištění prostor pro hlídání dětí 12000 

Vlastní činnost Ostatní výnosy, prodej výrobků na vánočním jarmarku 1970 

Dary Individuální dary 0 

Provozní dotace Město Heřmanův Městec, Podpora spolkové činnosti  66000 

Provozní dotace  Pardubický kraj, Program podpory prorodinných aktivit 41000 

Provozní dotace  MPSV, Projekt Spokojená máma s tátou = šťastné děti  58560 

celkem  403026,00 

Hospodářský výsledek pro rok 2020 -19854,88 

 
 



 

7. Poděkování  
 
     Naše rodičovské centrum si může díky své dotační politice zachovávat nekomerční a 
nízkoprahový charakter podpůrných služeb pro rodiny. Naše poděkování patří především našemu 
městu Heřmanův Městec za poskytnutí prostor a provozní dotaci z programu Podpory spolkové 
a komunitní činnosti města, dále Pardubickému kraji za dotaci z programu Podpory prorodinných 
aktivit a MPSV za dotaci v programu na podporu rodiny. Naše vděčnost patří také společnosti 
energeia o.p.s. z Heřmanova Městce, která s námi dlouhodobě realizuje kurzy o výchově pro 
rodiče a jiné vychovatele.  
   
 
 

 
 
 
 

 
 
   Rok 2020 byl těžší, než se předpokládalo. Vědět předem, co nás čeká? Brrrr… Ale když to 
přišlo, zvládnout se to musí a co nás nezabije, to nás posílí. Závěrem jen tedy dodávám, že 
zdaleka nejsme na konci, prostory stále nemáme hotové a nová vize spolku, založená na větší 
komunitní svépomoci se teprve rodí. Uvidíme, co přinese rok 2021 a jakou transformaci přinese 
nejen našemu centru, ale celé společnosti.           

 
Ke dni 1. 6. 2021 sepsala Lenka Balogová  
 
 
 
 
 

8. Kontakt   

RODIČOVSKÉ CENTRUM RADOVÁNEK, 
zapsaný spolek 
 
nám. Míru 288 
Heřmanův Městec, 538 03 
IČO: 285 52 318  
Č. účtu: KB 115-4952140287/0100 

 
www.rcradovanek.cz 
www.facebook.com/rcradovanek/ 
mail: rcradovanek@centrum.cz 
telefon: 724 042 304 
 

http://www.rcradovanek.cz/
http://www.facebook.com/rcradovanek/

