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1. Úvodní slovo   
 
 
     Vážení a milí,  
 
     dovolte mi krátký úvod k této výroční zprávě za rok 2017. Cílem a především smyslem 
výročních zpráv organizací, jakou je náš spolek, je vyhodnocení a doložení činnosti za celý, a to 
již minulý, kalendářní rok. Takové shrnutí umožňuje každému, včetně mě samotné, nahlédnout 
na celoroční práci s odstupem a nadhledem a utváří tak dobrý prostor pro zhodnocení našeho 
snažení. Zde vám tedy předkládám výsledky naší práce tak, jak je ve svém nejlepším vědomí a 
svědomí dokážu zapsat, posouzení již nechám na vás samých. 
 
     S úctou a pochopením všem rodičům a prarodičům, kteří věnují svůj čas, aby trpělivě a 
svědomitě, avšak nikoliv bez nutných chyb, vedli své děti k vzájemnému respektu, porozumění a 
lásce v rodině.  
      
  
  
 

2. Východiska a cíle naší práce  
 

     V roce 2017 oslavilo naše centrum 10 let od svého 
založení. Za tu dobu se bezesporu podařilo vytvořit prostor 
pro stálou a kvalitní službu pro rodiny s nejmenšími dětmi. 
Naše centrum je malé, ale milé, jako naše město. Naší vizí 
je nabízet podporu těhotným ženám, poradenství 
v oblastech péče o novorozence, výchovy a péče o děti, 
posilovat rodiče v jejich snaze být dost dobrými rodiči a 
prožívat zdravé vztahy. Považujeme za důležité soustředit 
se na podporu rodin již před narozením dítěte a v prvních 
letech jeho života, aby jeho přijetí na svět bylo vědomé a 
plné, posilovat význam rodičovství a rodiny jako zázemí pro 
růst a vývoj.  

 
     Při přípravě programu jsme se snažili reagovat na 
potřeby a zájmy rodin a přitom se držet myšlenek, kterým 
jako rodiče i odborníci v jednom věříme. Nabízeli jsme 
program, který, jak věříme, podporoval spokojenost dítěte s 
jeho jedinečnými vlastnostmi, schopnostmi a dovednostmi 
a umožňoval jeho všestranný rozvoj. Program, který vytváří 

zázemí pro pocit spokojenosti také u rodiče, který pak dokáže vychovávat své dítě v lásce. 
Takové dítě a takový rodič jistě v budoucím životě ocení a zúročí chvíle společně strávené 
v Radovánku.  

 
 

     Cíle naší práce, které jsme si stanovili pro rok 2017: 
 

 Podpora zvládnutí rodičovské role a příprava na rodičovství 

 Podpora rozvoje rodičovských kompetencí  

 Podpora naplňování potřeb všech členů rodiny 

 Podpora zdravého vývoje dítěte 

 Podpora mezigeneračních vazeb a aktivní zapojení otců do péče o dítě  

 Prevence sociálního vyloučení rodiče na rodičovské dovolené  
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3. Cílová skupina  
 
     Hlavní cílovou skupinou našich služeb byli rodiče s dětmi do 4 let a těhotné ženy. Program pro 
rodiče s dětmi využívaly především matky s dětmi, dále babičky s dětmi, občas jsme u nás vítali 
i otce s dětmi. Některý z programů byl určen také pouze pro samotné rodiče či prarodiče, rodiče 
s dětmi různého věku, vychovatele a učitele. Programu se účastnily převážně rodiny 
z Heřmanova Městce a okolních obcí, ale i rodiny ze vzdálenějších míst. Celkem jsme evidovali 
návštěvníky z neuvěřitelných 62 obcí a měst. Ve službách bylo evidováno 278 jednotlivých rodin. 
Tyto rodiny využily některé z nabízených programů jednorázově či opakovaně. Z tohoto počtu 
využilo možnost členství ve spolku Radovánek 53 rodin. Celkový počet kontaktů s rodinou byl 
3747. Lze tedy říci, že v roce 2017 došlo oproti roku předchozímu opět k nárůstu zájemců o 
program a služby Radovánku, což nás samozřejmě těší.   
 
 

4. Pravidelná činnost a služby  
 
    Pravidelná činnost a služby našeho centra jsou zastřešeny projektem s názvem „Spokojená 
máma s tátou = šťastné děti“. Tento projekt tvořil v roce 2017 více jak 90% celé naší činnosti a 
zahrnoval pravidelný týdenní program i mimořádné aktivity. Projekt byl realizován a koordinován 
díky dotačnímu programu MPSV Rodina. Významným partnerem projektu je také Pardubický kraj 
se svým Programem podpory prorodinných aktivit a Město Heřmanův Městec.  
 
    V rámci pravidelného i mimořádného programu jsme zájemcům nabízeli řadu aktivit různého 
typu:  
 

 Klub rodičů s dětmi (Prostor pro sdílení a 
setkávání rodičů s dětmi, řízené pohybové, 
hudební či výtvarné aktivity, volná herna)  

 Odborné poradenství a vzdělávání (individuální 
a skupinové, besedy, kurzy, semináře) 

 Program pro těhotné a kojící ženy (profylaxe 
k porodu a cvičení, laktační poradna, individuální 
poradenství, besedy) 

 Svépomocné skupiny (platforma pro setkávání 
zájmových skupin rodičů a prarodičů) 

 Aktivity pro celé rodiny s dětmi (akce mimo 
rodičovské centrum, výlety, letní pobyt, kulturní 
akce pro veřejnost) 

 Krátkodobý dohled nad dětmi (v rámci 
vzdělávání a programu pro rodiče s více dětmi)  

 Konzultační a informační činnost (informace 
pro rodiče, poradenství, síťování) 

 
                   
  
       
  V dále uvedeném přehledu naleznete týdenní rozvrh pravidelného programu, který byl 
realizován po dobu celého roku s omezením o letních prázdninách. K drobným změnám 
v programu došlo pak s novým školním rokem 2017/2018.  
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P
O 

KLUB RODIČŮ S DĚTMI 
9,00 – 12,00 
volná herna 

KLUB RODIČŮ S DĚTMI 
15,00 – 17,00 
volná herna 
 

 

 KLUB RODIČŮ S KOJENCI 
CVIČENÍ 10,00 – 11,00 
sdílení, cvičení, poradenství 

TVOŘIVÁ DÍLNA 
KERAMIKA PRO DĚTI  
A RODIČE 15,00 – 17,00 
 

PROFYLAXE K PORODU 
CVIČENÍ PRO TĚHOTNÉ 
18,00 - 20,00 

U
T 

KLUB RODIČŮ S DĚTMI 
9,00 – 12,00 
volná herna 

KLUB RODIČŮ S DĚTMI 
15,00 – 18,00 
volná herna (1. pol.) 
DESKOVÉ HRY (2. pol.) 

SVÉPOMOCNÁ SKUPINA 
VEČERY S MEDITACÍ 
1 x měsíčně 18,00 - 20,00 

 TVOŘIVÁ DÍLNA 
ŠIKOVNÉ RUČIČKY  
LADÍME SPOLU 10,00 – 11,00 

SVÉPOMOCNÁ SKUPINA 
CVIČENÍ SENIORŮ  
14,00 – 15,00 
 

 

S
T 

KLUB RODIČŮ S DĚTMI 
9,00 – 12,00 
volná herna (2. pol.) 

KERAMIKA PRO PŘEDŠKOLÁKY 
15,00 - 16,00 

SVÉPOMOCNÁ SKUPINA 
KREATIVNÍ DÍLNA PRO 
DOSPĚLÉ 
1 x 14 dní 18,00  

Č
T 

KLUB RODIČŮ S DĚTMI 
9,00 – 12,00 
volná herna 

KLUB RODIČŮ S DĚTMI 
15,00 – 18,00  
volná herna (1. pol.) 
 

 

 KLUB RODIČŮ S BATOLATY 
CVIČENÍ 10,00 
sdílení, cvičení, hry 

MUZIKOTERAPEUTICKÉ 
BUBNOVÁNÍ PRO RODIČE 
S DĚTMI OD 8 LET  
1 x za 14 dní (2. pol.) 

SVÉPOMOCNÁ SKUPINA 
JÓGA PRO DOSPĚLÉ  
18,00 – 20,00 (2. pol.) 
 

 VZDĚLÁVÁNÍ RODIČŮ 
ODBORNÉ BESEDY  
1x měsíčně 10,00   

S RADOVÁNKEM VEN 
1 x měsíčně 15,00 – 18,00 
 
 

 

 CHVILKA S POHÁDKOU  
1x měsíčně 10,00   

SVÉPOMOCNÁ SKUPINA 
RODIČE O VÝCHOVĚ  
1 x 2 měsíce (1. pol.) 
 

 

P
A 

  SVÉPOMOCNÁ SKUPINA 
ŽENSKÝ KRUH 
1 x za 2 měsíce (2. pol.) 
 

   LAKTAČNÍ PORADNA  
1 x měsíčně 17,00 – 19,00 

S
O 

 
VZDĚLÁVACÍ SEMINÁŘE PRO RODIČE 4 x ročně  
 

 

N
E 

 
MUZIKOTERAPEUTICKÁ RELAXACE 1 x ročně  
 

 

 

 

     V roce 2017 bylo mimo pravidelný týdenní program realizováno dalších 67 mimořádných akcí. 
Z toho 52 akcí proběhlo v Radovánku a 15 akcí mimo něj. Některé větší akce mimo naše centrum 
byly realizovány ve spolupráci s T. J. Sokol v Heřmanově Městci. Souhrnný seznam a data 
jednotlivých akcí jsou k nahlédnutí na našich stránkách www.rcradovanek.cz. Dle obsahu je lze 
rozdělit na: 
 

42x Vzdělávací semináře, besedy, workshopy, diskusní skupiny a semináře 

25x Mimořádné akce pro celou rodinu se sportovní, kulturní či tvůrčí náplní 
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5. Mimořádné projekty a aktivity                          
 
     
      Oslava 10. výročí založení Radovánku 
 
     Na jaře 2017 mělo naše Rodičovské centrum 
Radovánek z.s. výročí 10 let od svého vzniku. Při této 
příležitosti jsme uspořádali několik mimořádných akcí pro 
rodiny i širokou veřejnost. Zahradní slavnost, divadlo pro 
děti a víkendový pobyt pro rodiny v ekocentru Paleta 
v Oucmanicích. Divadelní představení podpořilo také 
Město Heřmanův Městec mimořádnou dotací.    
 
      
     Spolupráce se sdružením seniorů Aktivní přístup k životu (APŽ) 
 
     Také v roce 2017 byl uskutečněn záměr dlouhodobé spolupráce s místním sdružením seniorů. 
Mezi členy tohoto sdružení patří i prarodiče navštěvující Radovánek. Jsme vděční za příležitost 
spolupodílet se na posilování vztahů mezi generacemi v rodinách. Během roku docházelo 
ke vzájemné propagaci činnosti, zvaní prarodičů i dalších seniorů na naše akce. Svépomocná 
skupina seniorů z APŽ využívala prostory rodičovského centra k relaxaci.   
   
     Dny pro rodinu 
     
     V květnu a červnu 2017 se naše centrum již 
tradičně zapojilo do mimořádného projektu města a 
zájmových organizací z Heřmanova Městce pod 
názvem Dny pro rodinu. Projekt finančně a 
organizačně zaštítilo Město Heřmanův Městec, 
pracovníci Radovánku se přípravě a realizaci svých 
akcí věnovali dobrovolně. Radovánek uspořádal 
výlet pro rodiny s dětmi na Kolínskou řepařskou 
drážku a podpořil svou účastí akci Pohádkový les 
v zámeckém parku.   

   
   Respektovat a být respektován 
 
     Věříme, že děti potřebují hranice, ale také respekt ke svým emocím a potřebám. Proto již 
čtvrtým rokem nabízelo naše centrum ve spolupráci se společností energeia o.p.s. z Heřmanova 
Městce kurzy o výchově pro rodiče Respektovat a být respektován a O krok dál s R+R, které 
podporují zdravý vývoj lidské osobnosti. Záměrem tohoto dlouhodobého projektu je podpořit 
rodiče a pedagogy v přijetí principů respektující výchovy a jejich zavádění do praxe. V roce 2017 
prošlo kurzy 47 osob. Děkujeme všem za spolupráci a ochotu sdílet. 
 
      

    Muzikoterapie 
 
    Výjimečným projektem našeho centra byla možnost pro všechny 
zájemce poznat a zapojit se do programu muzikoterapeutických 
relaxací a kroužku muzikoterapeutického bubnování pod vedením 
lektorky Evy Motyčkové a za finanční podpory společnosti energeia 
o.p.s..  
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6. Tým  

Rada spolku:  Gabriela Jirousková, předsedkyně rady spolku (statutární zástupce)  
Ivana Krbcová, místopředsedkyně rady spolku (statutární zástupce) 

Dozorčí rada:  Bc. Jana Krejčíková, Ing. Andrea Ryčlová, Ing. Jan Kachlík (do září 2017), 
Olga Prokopová, Dis. (od září 2017) 
 
Pracovníci rodičovského centra na HPP: 
 
Mgr. Lenka Balogová, 0,5 úvazek  
koordinátorka projektů rodičovského centra, aktivizační pracovnice pro práci s rodinou, lektorka 
programu vzdělávání rodičů, vedení svépomocných skupin  
 
Pracovníci rodičovského centra na DPP: 
 
Ivana Krbcová, aktivizační pracovnice pro práci s 
rodinou, lektorka programu pro rodiče s batolaty, 
lektorka programu tvůrčích dílen „Šikovné 
ručičky“, Letní pobyt rodin, vedení svépomocných 
skupin, pokladnice  
Gabriela Jirousková, lektorka programu pro 
rodiče s kojenci, Profylaxe k porodu a cvičení pro 
těhotné, individuální poradenství pro těhotné a 
kojící ženy, vedení svépomocných skupin  
Hana Steinerová, aktivizační pracovnice pro 
práci s rodinou 
Jiřina Pecková, lektorka programu tvůrčích dílen 
„keramika“ 
Bc. Eva Hrdličková, lektorka programu Laktační poradna pro těhotné a kojící ženy 
Mgr. Martina Peřinová, lektorka programu tvůrčích dílen „Ladíme spolu“ 
Ing. Stanislava Vaníčková, lektorka programu tvůrčích dílen „Ladíme spolu“ 
Mgr. Zdenka Schreierová, lektorka programu vzdělávání rodičů 
Ludmila Chvojková, úklid 
Blanka Čížková, účetní 
 
Externí lektoři programů a vzdělávání: 
Mgr. Eva Motyčková, Muzikoterapeutické bubnování 
Bc. Iva Kotorová, lektorka programu Letní pobyt rodin 
Erika Slavíková, První pomoc a prevence úrazů dětí 
Mgr. Jana Hrázská, Respektující výchova v praxi ZŠ 
Lucie Čapková, Přírodní obuv 
Mgr. Jan Hlaváč, Lesní mateřské školky  
Monika Stybalová, Látkové pleny  
Mgr. Vlaďka Bartáková, Výchova kluků 
Lucie Suchá Groverová, Život ve svých rukou 
Mgr. Iveta Horáková, Vývojové úkoly dětí prakticky 
Mgr. Evžen Nový, Agrese je ok 
Bc. Kateřina Hrbáčková, Psychosomatika dětských nemocí 
Mgr. Kopecká Jana, Pracovně-právní poradenství 

 
Externí kontaktní pracovníci svépomocných skupin: 
Blanka Hyhlíková, Večery s meditací  
Marie Minaříková, Kreativní dílna  
Iva Šimonková, Jóga      
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7. Zpráva o hospodaření        

Náklady  popis celkem 

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

43.134,00 

Spotřeba energie  elektřina, vodné, stočné, plyn 17.619,50 

Opravy a 
udržování 

 0,00 

Cestovné cestovné zaměstnanců, cestovné na výlety 366,00 

Náklady na 
reprezentaci 

občerstvení na program  5.972,00 

Ostatní služby 
telefon, webové stránky, nájemné, poštovné, 
ekonomické služby, kurzy a semináře pro rodiče, letní 
pobyt rodin, srážková voda, doprava, ostatní služby  

116.844,50 

Mzdové náklady DPP, DPČ, HPP 274.529,00 

Ostatní osobní 
náklady 

sociální a zdravotní pojištění 42.188,00 

Ostatní náklady pojištění, příspěvky, bankovní poplatky 2.690,00 

Náklady celkem  503.343,00 

 
 

Výnosy  Popis celkem 

Členský příspěvek Poplatek za členství v RC Radovánek 27.300,00 

Účastnický 
poplatek 

Příjmy z poplatků za program (jednorázový vstup na 
program, kurzy a semináře pro rodiče, keramika, 
svépomocné skupiny, letní pobyt rodin)  

194.417,00 

Vlastní činnost Prodej výrobků na vánočním jarmarku 4.340,00 

Dary Individuální dary 20.000,00 

Přijaté úroky úroky z běžného účtu 16,00 

Provozní dotace Město Heřmanův Městec, Podpora spolkové činnosti  65.000,00 

Provozní dotace  Pardubický kraj, Program podpory prorodinných aktivit 23.000,00 

Provozní dotace  MPSV, Projekt Spokojená máma s tátou = šťastné děti  183.576,00 

Výnosy celkem  517.649,00 

Hospodářský výsledek pro rok 2017 14.306,00 
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8. Poděkování donátorům a partnerům  

 

     Činnost Radovánku v roce 2017 nejvíce podpořila státní správa a samospráva, bez kterých 
by naše aktivita, tak jak je nastavena, nebyla možná. Pilířem primárně podpůrných služeb pro 
rodiny je zachování jejich nekomerčního nízkoprahového charakteru. Děkujeme Ministerstvu 
práce a sociálních věcí za jejich podporu v rámci dotačního programu Rodina, Městu Heřmanův 
Městec za poskytnutí prostor a dotace z programu Podpory spolkové a komunitní činnosti. 
Pardubickému kraji děkujeme za dotaci z programu Podpory prorodinných aktivit. Upřímné 
poděkování patří také společnosti energeia o.p.s. z Heřmanova Městce, která dlouhodobě 
podporuje naši činnost a realizuje s námi kurzy o výchově pro rodiče a vychovatele.  
     V roce 2017 se nám mimo jiné i díky aktivitě samotných rodičů podařilo oslovit a získat finanční 
prostředky od firemních dárců. Děkujeme. Finanční podpory si vážíme a snažíme se ji využít co 
nejlépe. 
 

 
 

    
    

 

 
  

     
     Děkujeme všem lidem, kteří se zapojili do činnosti našeho spolku, ať už jako návštěvníci, 
pracovníci, dobrovolníci, či kolegové ze služeb, a byli naší hybnou sílou. Lidem, bez jejichž 
osobitosti a energie by naše centrum nebylo tím, čím je. 

9. Kontakt 

RODIČOVSKÉ CENTRUM RADOVÁNEK  
zapsaný spolek 
 
Jonášova 726, Heřmanův Městec, 538 03 
IČO: 285 52 318  
Č. účtu: KB 115-4952140287/0100 
www.rcradovanek.cz 
www.facebook.com/rcradovanek/ 
rcradovanek@centrum.cz 
724 042 304 
Gabriela Jirousková, tel: 725 372 998 
Ivana Krbcová, tel: 723 152 866  
 

10. Slovo závěrem    

     Věříme ve smysl míst, jako jsou rodičovská či mateřská centra. Ti, kdo k nám přicházejí, cítí a 
sdílí, myslím, podobné pocity. Je úžasné sledovat, jak se již od početí a v běhu času proměňuje 
a naplňuje citová vazba mezi dítětem a rodičem. Dovolte mi v letošní výroční zprávě jednu 
nevyžádanou radu nakonec. Milé maminky, milí tatínci, prarodiče. To, co do vašeho vztahu 
s dítětem vložíte na jeho začátku, se vám bude vracet a zrcadlit celý váš další společný život. 
Prosím, nespěchejte proto na sebe, ani na vaše děti, protože malé jsou pouze jednou .   
          S úctou  

            Lenka Balogová  
koordinátorka centra 

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

