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CESTA ROKEM 2009…

…rok 2009 jsme odstartovali na nové adrese a začali jsme využívat krásné, velké 
prostory v Písecké ulici, poblíž Flóry na Praze 3.

Když se ohlédnu zpět, s uspokojením mohu říci, že jsme opět nezaháleli a připravili 
jsme pro děti a rodiče pestrou paletu aktivit, kurzů a přednášek. Našly si k nám 
cestu rodiny nejen z Prahy 3, ale i z jiných městských částí. Líbilo se jim u nás a na 
naše aktivity, do herny nebo na kurzy se opakovaně vracely. O jejich spokojenosti 
svědčí statistika návštěvnosti v našem centru. V roce 2009 se k nám opakovaně 
přihlásilo na kurzy 41,8% rodin stávajících, které se už našich aktivit účastnily, 
a 58,2% rodin nových. Také dotazníková šetření nám pomohla rozpoznat, jaké 
jsou silné nebo naopak slabé stránky naší činnosti. Ze 190 dotázaných rodičů bylo 
188 velmi spokojených s naší nabídkou, což dokazuje, že rodiny s dětmi, které k 
nám přicházejí, naši práci oceňují. Tato „spokojená odezva“ náš pracovní tým 
velmi potěšila a podnítila nás k další kreativitě a píli.  

Naše spolupráce s Městskou částí Praha 3, jmenovitě s paní starostkou Milenou
Kozumplíkovou a s panem místostarostou Jiřím Matuškem, se prohloubila 
a zdárně pokračovala po celý rok 2009. Oba místní zastupitelé aktivně podporovali
naše centrum se stále „objemnějším“ programem. Oslavili jsme společně druhé
Palečkovy narozeniny, díky finančnímu příspěvku MČ Prahy 3 - konkrétně Nadaci
Jaroslava Foglara - jsme mohli v srpnu zorganizovat finančně dostupný Letní 
příměstský tábor s Foglarovou tematikou Rychlých šípů. Jejich podpory a vůle 
pomáhat neziskovému sektoru, konkrétně našemu Rodinnému centru Paleček,
si velice ceníme a děkujeme za ni!

Naši činnost v roce 2009 také velmi podpořilo Ministerstvo práce a sociálních 
věcí v rámci dotačního řízení na podporu rodiny. Bez této finanční podpory by 
naše aktivity nebyly možné. Podpora MPSV je pro nás životně důležitá a též za 
ni děkujeme.

Organizátory konference „Evropa přátelská dětem“, která byla pořádána pod 
záštitou Michala Kocába, tehdejšího ministra pro lidská práva a menšiny ČR 
u příležitosti českého předsednictví v Radě EU, zaujaly naše přednášky o aktivním 
otcovství a v dubnu bylo Rodinné centrum Paleček pozváno k účasti na této 
konferenci, aby prezentovalo tyto své aktivity. Pozvání pro nás bylo velkou 
inspirací a takovým malým osobním oceněním naší práce. 

Také náš Klub rodičů pokračoval ve své činnosti. Pod jeho vedením jsme 
uspořádali několik tvořivých dílen pro maminky. Na podzim nechybělo 
tradiční pouštění draků v parku Ladronka, ani Mikulášská, na kterou jsme se 
všichni celý rok těšili, protože tato akce se stala symbolem společného setkání 
celého pracovního týmu Rodinného centra Paleček - maminek zakladatelek, 
dobrovolníků, našich lektorek a v neposlední řadě také našich dětí a rodin. Byla, 
a stále je, to jedinečná příležitost k zastavení se a připomenutí si, že to byly právě 
spřátelené maminky se svými rodinami, díky kterým se Paleček zrodil.  

3



 Projekt ANTIOCH Výroční zpráva 2009

Já osobně hledím na uplynulý rok 2009 s pokorou a zároveň s pocitem dobře vykonané 
práce. Dostát všem cílům bylo náročné a dosažení těchto cílů jsme museli věnovat 
nekonečné hodiny práce, mnoho trpělivosti a mnoho energie. Ráda bych na závěr 
tohoto úvodu poděkovala a zmínila přínos všech, kdo se na činnosti pro Palečka podílel.  

Děkuji Miroslavě Vlčkové, zakladatelce a mé předchůdkyni v řízení Palečka za to, že 
mne oslovila a dala mi důvěru a šanci převzít vedení centra. Mirka byla a je můj velký 
vzor, můj rádce. Je neutuchající studnicí nápadů a jen díky ní je Paleček tím, čím je. 
Mirka se v roce 2009 ujala velice těžkého úkolu a tím je finanční řízení organizace a psaní 
grantů. Bez ní by Paleček nemohl fungovat.

Katce Willheimové, naší PR manažerce a webové administrátorce centra, děkuji za 
realizaci krásných webových stránek a newsletterů, díky kterým se k vám dostávaly 
všechny informace o dění v našem centru. Moc si cením Katčina pracovního nasazení, 
její kreativity a spousty energie, kterou Palečku v uplynulém roce věnovala.  

Zuzaně Klinkové, naší nové PR manažerce, děkuji za to, že Palečka šířila do podvědomí 
lidí a médií. Zuzka navázala spolupráci s několika časopisy a stará se vzorně o to, aby 
se tato spolupráce prohlubovala. Velice si cením jejího odhodlání bojovat za zájmy 
Palečka a jejího otevřeného přístupu k práci a lidem.

Ivě Hampejskové a Martě Haramulové, našim nenahraditelným koordinátorkám 
registrací, děkuji za jejich obětavou a bezchybnou práci, za nekonečné hodiny, které 
trávily u počítače a za milý přístup ke klientkám centra v kteroukoliv denní i noční dobu.

Jiřince Lalákové a Janě Strýčkové, našim úžasným vedoucím herny, děkuji za ohromnou 
trpělivost a za každodenní milý úsměv, který přetrvá navzdory dětskému smíchu, pláči 
i křiku, a který je jejich denním chlebem.

Romaně Baborové a Sylvii Shamekh, koordinátorkám Klubu rodičů a všem 
dobrovolníkům, které Klub rodičů sdružuje, děkuji za úžasnou dobrovolnou práci, kterou 
pro Palečka vykonali. Za organizaci výletů a všech akcí Klubu rodičů, které v roce 2009 
proběhly.

Děkuji paní Janě Vinické, která se starala o čistotu centra. Moc si toho ceníme.

Děkuji všem našim sponzorům, partnerům a přátelům RC Paleček.

A na závěr děkuji samozřejmě Vám, naše milé mámy, děti a tátové! Děkuji za to, že jste 
nám v roce 2009 zachovali přízeň, za to, že jste se k nám opakovaně vraceli a také za 
to, že Vás zajímali a bavili aktivity, které jsme Vám nabízeli. Nejvíc Vám ale děkuji za to, 
že jste byli v našem Rodinném centru spokojeni a šťastni! Pevně doufám, že se spolu 
budeme vídat i v nadcházejícím roce 2010 a moc se na Vás všechny těším.

Jana Lišková
Ředitelka Rodinného centra Paleček
Koordinátorka projektu MPSV
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Projekt ANTIOCH o.s. je neziskovou organizací, jejímž posláním je prostřednictvím 
přátelského setkávání poskytovat širokou škálu vzdělávacích programů veřejnosti 
České republiky, organizovat koncerty a další kulturní akce, jakož i poskytovat 
humanitární pomoc veřejnosti a skupinám občanů České republiky, kteří takovou 
pomoc potřebují. „Jsme přesvědčeni, že každý člověk má právo na důstojnost 
a kvalitní život, a chceme rozvoj těchto hodnot v České republice podpořit“, říká 
Miroslava Vlčková, předsedkyně Výkonného výboru Projektu ANTIOCH o.s. 

Své poslání naplňujeme prostřednictvím následujících aktivit:
organizováním aktivačních činností pro rodiny s dětmi 
vzdělávacími programy, kurzy a semináři pro rodiny s dětmi
Montessori vzdělávacími aktivitami pro rodiče a děti
vzdělávacími programy, kurzy a semináři pro partnery a manželské páry
vzdělávacími programy pro pedagogické pracovníky a lektory
pořádáním kulturních a vzdělávacích akcí pro veřejnost 
koordinováním služeb prevence sociálního vyloučení pro rodiče pečující o děti
pronájmem nebytových prostor k pořádání společenských, kulturních a vzdělávacích akcí
činností poskytování služeb pro rodinu

Kontakt Projektu ANTIOCH o.s.: 
Sídlo:  Uralská 10, Praha 6, 160 00
Provozovna:  Písecká 17, Praha 3, 130 00
IČO:  26623081
Číslo bankovního účtu:  0214419309 / 0800
Mobil:  + 420 603 434 978,  + 420 775 101 242,  + 420 775 103 100
Web:  www.rcpalecek.cz 

Občanské sdružení je registrováno u Ministerstva vnitra dne 18.3. 2003, j.č.: VS/1-1/53 266/03-R.

O PROJEKTU ANTIOCH O.S.
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ČINNOST PROJEKTU ANTIOCH O.S.
V ROCE 2009
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DĚTSKÝ DEN VE STROMOVCE 
V roce 2009 uspořádalo sdružení Antioch již sedmou oslavu Mezinárodního dětského 
dne, tentokrát pod názvem „DĚTSKÝ DEN VE STROMOVCE EKO-BIO Stromovka“. Akce 
se konala v pondělí  1. června 2009 od 14 hodin u Šlechtovy restaurace. 

Nejen pro děti, ale i pro jejich rodiče, byla připravena naučně-poznávací stezka 
přírodou Stromovky se zajímavými stanovišti a dalšími hravými disciplínami, kde si děti 
mohly namalovat obrázek vodovkami na téma „Strom, který mám rád“, cestou 
potkaly živá zvířátka, vzduchem se proháněli draví ptáci, jejichž jména děti hádaly, 
anebo předvedly svou zručnost v tvořivých dílnách, bubnovaly na autentické africké 
bubny a zkusily si, jak chytit rybu při opravdovém rybolovu. Možnost vyzkoušet si 
hasičský útok na „vlastní kůži“ se nevyhnul ani letošnímu ročníku Dne dětí, tato akční 
zábava přinesla úsměv nejednomu malému návštěvníkovi. K pobavení dětí a rodičů 
přispělo dětským programem Divadlo Buchty a loutky s pohádkou „O neposlušných 
kůzlátkách“ a Divadlo z kufru s pohádkou „Kašpárek a princezna“. Spoustu zábavy si 
děti také užily ve skákacím paláci. 

Dětský den byl i letos velmi úspěšný, k čemuž přispěla nejen vysoká účast (přišlo přibližně 
3 000 rodin s dětmi), ale také hezké počasí a dobrá organizace celého pracovního 
týmu. 

                                             
                        Projekt podpořil Magistrát Hl. města Prahy.
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Rodinné centrum Paleček je členem Sítě mateřských center. 

V roce 2009 pořádalo RC Paleček následující programy:

KURZY PRO RODIČE S DĚTMI
program pro rodiče s dětmi ve věku 6 týdnů - 6 let 

KLUB RODIČŮ
program pro dobrovolníky – matky i otce - a jejich dobrovolnou práci pro RC Paleček 

KURZY PRO RODIČE
vzdělávací program pro aktivní vzdělávání rodičů v oblasti výchovy dětí 

PÉČE O RODINU
praktický vzdělávací program pro muže-tatínky, páry a pro manželské páry, program 
realizován ve spolupráci s o.p.s. Komenského institut v Praze 

JAZYKOVÁ VÝMĚNA
program umožňující českým rodičům v bezpečném prostředí rodinného centra 
konverzovat v cizím jazyce (hlavně v Aj) a rodičům cizojazyčným naopak konverzovat 
v Čj 

INTERNETOVÁ KNIHOVNA
informace o rodičovství a manželství; recenze cizojazyčných knih, které zatím nebyly 
přeloženy do Čj 

DĚTSKÁ HERNA
program, umožňující rodičům překonávat svoji sociální izolaci, kterou trpí v době na MD 
a RD prostřednictvím pobytu v prostorné herně, kde rodiče sdíleli své zkušenosti, radosti 
a strasti rodičovství a posilovali se navzájem ve výkonu své rodičovské role

RODINNÉ CENTRUM PALEČEK
Rodinné centrum Paleček bylo založeno za účelem poskytování 
bezpečného a stimulujícího prostředí pro rodiny s dětmi ve věkové 
kategorii od 6 týdnů do 6 let, kde rodiče se svými malými dětmi mohou 
aktivně a kvalitně trávit společný volný čas a setkávat se ve společnosti 
dalších rodin s dětmi za účelem překonávání sociální izolace. RC 
Paleček disponuje prostornou hernou s vyhrazeným místem pro 
miminka a batolátka, organizuje kurzy pohybové, hudební, jazykové, 
výtvarné a Montessori kurzy, pro rodiče pořádá zajímavé přednášky 
a semináře. Poskytuje také plně vybavenou kuchyňku, do centra je 
bezbariérový přístup. 
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V roce 2009 RC Paleček navštívilo více než 590 rodin s dětmi. V tomto roce 
zorganizovalo Rodinné centrum Paleček celkem 83 pravidelných kurzů a kroužků, 
z toho 29 pravidelných kurzů v kurzovém období leden - březen, 28 kurzů v období 
duben - červen a 26 kurzů v období září - prosinec. Tyto kurzy navštěvovalo 
pravidelně v průměru 200-250 rodičů s dětmi jedenkrát týdně.  

JEDNOTLIVÉ KURZY, KTERÉ RODIČE S DĚTMI NAVŠTĚVOVALI V ROCE 2009:

PALEČCI
kurz pro děti od 1 – 2 let
kurz pro děti od 2 – 3 let 
“Palečci“ rozvíjeli pohybové dovednosti chodících dětí, soustředění na delší činnost, 
spolupráci v kolektivu formou básniček, říkanek a písniček, hrou na hudební nástroje. 
Konec hodiny byl vždy věnován tzv. desetiminutovce pro maminky – povídalo se na 
různá aktuální témata.

DŽUNGLOVÁNÍČKO
kurz pro děti od 2 – 4 let 
“Džunglováníčko“, ve kterém děti používaly Orffovy dřevěné hudební nástroje a africké 
bubny byl plný energie, vířivé hudby, písní, dupání, rytmů, rejů, pohybu, barevných 
šátků a fangliček. V kurzu se poznávala barevná hudba pro nejmenší. 

ANDĚLÍČCI
kurz pro děti od 0 – 1 roku 
“Andělíčci“, ve kterém lidové říkanky a zpívánky posilovaly kontakt, pozornost a rytmus 
miminek, za doprovodu hudebních nástrojů. Nechybělo malé protažení pro maminky.

BATOLÁTKA s prvky MONTESSORI
kurz pro děti od 6 – 12 měsíců
kurz pro děti od 1 – 1,5 roku  
“Batolátka s prvky Montessori“ plné písniček, říkanek a hrátek pro rodiče s nejmenšími 
dětmi obohacené o prvky Montessori pedagogiky. Vedle písniček, říkanek a hrátek 
rozvíjejících cit pro hudbu a rytmus se účastníci seznamovali s jedinečným pohledem 
Montessori pedagogiky na nejrannější fázi lidského života. Společně s dětmi objevovali 
jejich přirozené schopnosti a nalézali způsoby, jak jim poskytnout co nejvíce respektu 
a podpory na jejich vlastní a neopakovatelné cestě za poznáním světa. Kurz byl 
koncipován jako prožitkový a informační zároveň. Během kurzu se pracovalo 
s Montessori pomůckami určenými pro nejrannější dětský věk.

BATOLÁTKA
kurz pro děti od 6 – 12 měsíců
kurz pro děti od 1 – 1,5 roku 
“Batolátka“, kde se hrálo s dětmi formou básniček, říkadel a písniček nebo cvičení na 
balónech v souladu s jejich psychomotorickým vývojem. Každá hodina obsahovala 
informace pro rodiče o výchově, hru na hudební nástroje, tvoření dle ročních období, 
malování, rozvíjení hrubé i jemné motoriky, smyslů a řeči.

KURZY PRO RODIČE S DĚTMI
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PÍSNIČKA
kurz pro děti od 1,5 – 2 let
kurz pro děti od 2 – 3 let
“Písnička“ se zaměřila na základní hudební výuku pro nejmenší – básničky, písničky, 
říkanky, zkoušení hraní na hudební nástroje, utužování návyku koncentrace na trvalejší 
činnosti, utužování návyku spolupráce v dětském kolektivu.

BALET PRO NEJMENŠÍ
kurz pro děti od 2 – 4 let 
“Balet pro nejmenší“ vyučoval základy baletu a klasické pohybové výchovy. Centrum 
bylo pro tento kurz nově vybaveno zrcadly v kurzové místnosti. Učitelka baletu je 
zkušenou tanečnicí, hovoří plynule španělsky, anglicky a učí se komunikovat česky 
(manžel je Čech). Kurz byl přístupný pro děti všech těchto jazykových skupin.

ANGLIČTINA HROU
kurz pro děti od 2 – 4 let
kurz pro děti od 3 – 6 let 
“Angličtina hrou“ byla určena rodičům s dětmi, kteří formou hry a dramatu s pomocí 
loutky kamaráda Cookieho, chtěli seznámit své děti se základními zvuky a slovy 
anglického jazyka.

VÝTVARNÁ DÍLNA
kurz pro děti od 1,5 – 2 let
kurz pro děti od 2 – 3 let
“Výtvarná dílna“ pro nejmenší děti byla přizpůsobena omezené schopnosti takto 
malých dětí soustředit se. Výuka vedla k rozvoji jemné motoriky malých dětí, která má 
v pozdějším věku velký vliv na schopnost psaní, učení základních návyků soustředění 
na práci a pobytu v dětském kolektivu a další dovednosti. V kurzu děti malovaly, lepily, 
stříhaly, vyráběly malé dárky, stříkaly barvou a pracovaly s různými materiály. Z každého 
kroužku si děti odnesly malý výrobek. 

PALEČCI (palečkova netradiční rozcvička)
kurz pro děti od 2 – 4 let
“Palečci“ nabízeli pohybové sestavy z různých koutů světa. Děti zde cvičily, zpívaly, 
tančily a nebo zkoušely hudební nástroje a oblíbené africké bubínky. Kurz byl určen pro 
maminky, tatínky, ale také babičky, jelikož se v něm protahovalo tělo i duch v rytmu 
zpěvu a tance. 

HEJBNI KOSTROUCHEM
kurz pro děti od 2 – 5 let
“Hejbni kostrouchem” byl pohybový kroužek, velice dynamický, kde děti zdolávaly 
opičí dráhu, běhaly, skákaly, anebo používaly balony.
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ZAČÍNÁME S MONTESSORI
kurz pro děti od 1,5 – 2 let
kurz pro děti od 2 – 3 let 
„Dítě není prázdná nádoba, kterou naplňujeme naším věděním a která nám musí být 
za všechno vděčná. Ne, dítě je stavitelem člověka a neexistuje nikdo, kdo by nebyl 
stvořen dítětem. Kterým každý z nás jednou byl.“ 

Už více než sto let uplynulo od chvíle, kdy Marie Montessori otevírala v Římě své první 
zařízení pro děti. Navzdory obecně přijímaným názorům, že děti jsou povrchní, zjistila, že 
mají daleko větší smysl pro detail než dospělí. Proti názoru, že jsou nepořádné, postavila 
opakovaně potvrzená zjištění, že dítě miluje ba přímo vyžaduje pořádek. Lidé věří, že 
koncentrace u dětí je malá, a přesto se nejednou ukázalo, že při určitých činnostech se 
děti relativně dlouho soustředí tak, že naprosto nevnímají svoje okolí. Povrchní vykladači 
někdy tvrdí, že základem Montessori přístupu je ponechat dítěti naprostou volnost. 
Každý, kdo takový přístup na dětech vyzkoušel a je schopen objektivně hodnotit 
výsledky, dojde k závěru, že samotná volnost a neomezování vedou dítě k sobectví 
a k neschopnosti přizpůsobit se. Svoboda a volnost jsou však ve výchovné koncepci 
Montessori klíčovými pojmy. Jejich uplatnění musí být však cílené a systematické. 
 
“Začínáme s Montessori“ byl určen pro vyškolené rodiče, kteří se rozhodli umožnit 
svým dětem poznat do hloubky Montessori metodu. Smyslem kurzu bylo umožnit dítěti 
pracovat v připraveném prostředí, jež je odpovědí na jeho senzitivní fáze, ve kterých 
má vnitřní potřebu “něco” se naučit (období lezení po schodech, období uchopování 
malinkých předmětů, období zavírání a otevírání dveří, období rozvazování a zavazování 
tkaniček atd.). Dítě se v takovém prostředí přirozeně vyvíjí a projevuje svá skrytá tajemství. 
Děti se v kurzu společně s rodiči praktickým způsobem seznamovali s Montessori filosofií. 
Lektorka měla v kurzu funkci nestranného pozorovatele a respektujícího pomocníka. 

KURZOVÁ OBDOBÍ V RC PALEČEK PROBÍHALA TAKTO:

ROZVRH KURZŮ V OBDOBÍ OD  5. 1. 2009 do 27. 3. 2009 

Den: 9.00-9.45 10.00-10.45 11.00-11.45 12.00-12.45 13.00-13.45 14.00-14.45 15.00-15.45 16.00-16.45 17.00-17.45

Po HEJBNI KOS-
TROUCHEM P9 
K. E. Klimešová

HEJBNI KOS-
TROUCHEM P10 
K. E. Klimešová

PÍSNIČKA P11 
H. Gabrielová

PÍSNIČKA P12 
H. Gabrielová

OBSAZENO 
PÍSNIČKA P15 
M. Willheimová

OBSAZENO 
PÍSNIČKA P16 
M. Willheimová

OBSAZENO 
PÍSNIČKA P17 
M. Willheimová

Út OBSAZENO 
Batolátka U10 
K. Oplištilová

OBSAZENO 
Palečci U11 
K. Oplištilová

MAMI-MIMI KLUBÍČEK
K. Oplištilová

OBSAZENO 
PALEČCI U15 
A. Štěrbová

OBSAZENO 
PALEČCI U16 
A. Štěrbová

St OBSAZENO 
BATOLÁTKA S9 
K. Kovářová

  
BATOLÁTKA S10 
K. Kovářová

PÍSNIČKA S11 
L. Krutská

PÍSNIČKA S12 
L. Krutská

ANG. HROU S14 
Lucie Krutská

OBSAZENO 
ANG. HROU S15 
Bohdana Malik

OBSAZENO 
ANG. HROU S16 
B. Malik

Čt
OBSAZENO 
VÝTVARNÁ 
DÍLNA C9 
K. Fleková

  
OBSAZENO 
VÝTVARNÁ 
DÍLNA C10 
K. Fleková

OBSAZENO 
PALEČCI C11 
A. Štěrbová

PALEČCI C12 
A. Štěrbová

OBSAZENO 
ZAČÍNÁME  
S MONTESSORI 
C15 
V. Lehotská

OBSAZENO 
ZAČÍNÁME  
S MONTESSORI 
C16 
V. Lehotská

Pá

 
 
KIDS IN MOTION  
Kurz pořádá občanské sdružení Class Act, o. s.
Bohdana Malik

OBSAZENO 
ZAČÍNÁME  
S MONTESSORI 
P15 
K. Balcarová

ZAČÍNÁME  
S MONTESSORI 
P16   
K. Balcarová

 

     

Pro děti s účastí rodičů

Pro děti bez účasti rodičů

Koordinátorka registrací Iva Hampejsková, e-mail: ivaham@centrum.cz 
Více informací na www.rcpalecek.cz/kurzy.htm

1. od 5.1.2009 - 27.3.2009
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2. od 30.3.2009 - 20.6.2009

Pro děti s účastí rodičů

Pro děti bez účasti rodičů

ROZVRH KURZŮ V OBDOBÍ OD  30. 3. 2009 do 20. 6. 2009 

Koordinátorka registrací Iva Hampejsková, e-mail: ivaham@centrum.cz 
Více informací na www.rcpalecek.cz/kurzy.htm

Den: 9.00-9.45 10.00-10.45 11.00-11.45 12.00-12.45 13.00-13.45 14.00-14.45 15.00-15.45 16.00-16.45 17.00-17.45

Po HEJBNI KOS-
TROUCHEM P9 
K. E. Klimešová

HEJBNI KOS-
TROUCHEM P10 
K. E. Klimešová

OBSAZENO 
PÍSNIČKA P11 
H. Gabrielová

* 
PÍSNIČKA P12 
H. Gabrielová

OBSAZENO 
PÍSNIČKA P15 
M. Willheimová

OBSAZENO 
PÍSNIČKA P16 
M. Willheimová

* 
PÍSNIČKA P17 
M. Willheimová

Út * 
Batolátka U9 
K. Oplištilová

OBSAZENO 
Batolátka U10 
K. Oplištilová

OBSAZENO 
Palečci U11 
K. Oplištilová

MAMI-MIMI 
KLUBÍČEK
K. Oplištilová

PALEČCI U15 
A. Štěrbová

PALEČCI U16 
A. Štěrbová

* 
PALEČCI U17 
A. Štěrbová

St * 
BATOLÁTKA S9 
K. Kovářová

* 
BATOLÁTKA S10 
K. Kovářová

PÍSNIČKA S11 
L. Krutská

* 
ANG. HROU S12 
L. Krutská

OBSAZENO 
ANG. HROU S14 
Lucie Krutská

OBSAZENO 
ANG. HROU S15 
Bohdana Malik

OBSAZENO 
ANG. HROU S16 
B. Malik

Čt *VÝTVARNÁ 
DÍLNA C9 
K. Fleková

  
OBSAZENO 
VÝTVARNÁ 
DÍLNA C10 
K. Fleková

* 
PALEČCI C11 
A. Štěrbová

PALEČCI C12 
A. Štěrbová

ZAČÍNÁME  
S MONTESSORI 
C14 
V. Lehotská

OBSAZENO 
ZAČÍNÁME  
S MONTESSORI 
C15 
V. Lehotská

OBSAZENO 
ZAČÍNÁME  
S MONTESSORI 
C16 
V. Lehotská

Pá
 
 
KIDS IN MOTION  
Kurz pořádá občanské sdružení Class Act, o. s.
Bohdana Malik

ZAČÍNÁME  
S MONTESSORI 
P14 
K. Balcarová

OBSAZENO 
ZAČÍNÁME  
S MONTESSORI 
P15 
K. Balcarová

ZAČÍNÁME  
S MONTESSORI 
P16   
K. Balcarová

 

     

V tomto kurzu je možné navštěvovat 
jednotlivé lekce bez předchozí registrace, 
jednotlivé vstupné se platí na recepci

*

3. od 31.8.2009 - 16.12.2009

Pro děti s účastí rodičů

Pro děti bez účasti rodičů

ROZVRH KURZŮ V OBDOBÍ OD  31. 8. 2009 do 16. 12. 2009 

Koordinátorka registrací Marta Haramulová, 

 

e-mail: kurzyprodeti@rcpalecek.cz
Více informací na www.rcpalecek.cz/kurzy.htm

Den: 9.00-9.45 10.00-10.45 11.00-11.45 12.00-12.45 13.00-13.45 14.00-14.45 15.00-15.45 16.00-16.45 17.00-17.45

Po
OBSAZENO 
PALEČCI P9 
Mgr. Arnoštka 
Štěrbová

OBSAZENO 
DŽUNGLO-
VÁNÍČKO P10  
Mgr. A. Štěrbová

DŽUNGLO-
VÁNÍČKO P11  
Mgr. Arnoštka 
Štěrbová

BATOLÁTKA 
MONTESSORI 
P15 Mg.A Klaudie 
Kovářová

OBSAZENO 
BATOLÁTKA 
MONTESSORI 
P16 Mg.A Klaudie 
Kovářová

Út  
BATOLÁTKA U9 
Mgr. K. Oplištilová

OBSAZENO  
BATOLÁTKA U10 
Mgr. K. Oplištilová

OBSAZENO 
PALEČCI U11 
Mgr. K. Oplištilová

PÍSNIČKA U15 
Hana Gabrielová

PÍSNIČKA U16 
Hana Gabrielová

 
PÍSNIČKA U17 
Hana Gabrielová

St
BALET PRO 
NEJMENŠÍ S9 
A. M. 
Přichystalová

BALET PRO 
NEJMENŠÍ S10 
A.M.Přichystalová

PÍSNIČKA S11 
Lucie Krutská

ANGLIČITNA 
HROU S12 
Lucie Krutská

ANGLIČITNA 
HROU S14 
Lucie Krutská

OBSAZENO 
ANGLIČTINA 
HROU S15 
Lucie Krutská

Čt VÝTVARNÁ 
DÍLNA C9 
Kateřina Fleková

  
OBSAZENO 
VÝTVARNÁ 
DÍLNA C10 
Kateřina Fleková

OBSAZENO 
PALEČCI C11 
Mgr. Arnoštka 
Štěrbová

PALEČCI C12 
Mgr. Arnoštka 
Štěrbová

ZAČÍNÁME  
S MONTESSORI 
C14 
Mgr. Veronika 
Posar

ZAČÍNÁME  
S MONTES-
SORI C15 Mgr. 
Veronika Posar

ZAČÍNÁME  
S MONTESSORI 
C16 
Mgr. Veronika 
Posar

Pá
 
 
KIDS IN MOTION  
Kurz pořádá občanské sdružení Class Act, o. s.
Bohdana Malik

 

      

V tomto kurzu je možné navštěvovat 
jednotlivé lekce bez předchozí registrace, 
jednotlivé vstupné se platí na recepci

*
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Klub rodičů, tedy dobrovolné sdružování rodičů, kteří navštěvují RC Paleček, 
i v roce 2009 úspěšně a velmi kreativně plnil svou roli a pro své členy opět 
organizoval mnoho zajímavých i zábavných akcí. Členem Klubu rodičů se mohl 
stát každý, kdo má Palečka rád, chce se aktivně podílet na jeho chodu a setkávat 
se při té příležitosti se svými přáteli - ostatními rodiči a dětmi. Klub rodičů měl v roce 
2009 přibližně 25 členů, kteří se starali o to, aby RC Paleček byl i nadále vnímán 
jako „naše rodinné centrum, které jsme spolu vybudovali“. O tom, že se jim dařilo, 
se můžete přesvědčit sami – stačí nahlédnout do programu akcí, které se uskutečnily. 

Bohužel se tento rok RC Paleček rozloučilo s Deb Kretchman, která vedla v rámci Klubu 
rodičů Angličtinu pro dobrovolnice. Deb se vrátila domů, proto se tato setkávání musela 
přerušit. Za její činnost v Klubu rodičů jí děkujeme.

SBĚR OBLEČENÍ A HRAČEK PRO CHARITU
14. února 2009
Sběr nepotřebného oblečení a hraček, které chtěli členi Klubu rodičů věnovat 
potřebným (např. charitě, dětským domovům apod.). Tatínkové zajistili balení
a transport.

DRUHÉ NAROZENINY PALEČKA
10. března 2009
Své druhé narozeniny oslavilo RC Paleček v nových prostorách na nové adrese – 
Písecká 17, Praha 3, Vinohrady. Kromě klientů rodinného centra, členů Klubu rodičů 
a zaměstnanců centra, byli na oslavu pozváni také starostka a místostarosta MČ 
Prahy 3 – Milena Kozumplíková a Jiří Matušek. Narozeninové veselí zahájilo vystoupení 
malých Palečků, pokračovalo loutkovým vystoupením „Karkulka“ Divadla z kufru 
a překvapením byl ethnocatering – na palečkovské hostině se objevily tradiční pokrmy 
z jiných zemí, např. z Afghánistánu - a dva narozeninové dorty, které slavnostně nakrojila 
Milena Kozumplíková a popřála Palečku mnoho štěstí a úspěchu do dalších let.  

KLUB RODIČŮ
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VÝLET DO IQ PARKU V LIBERCI
15. března 2009
Návštěva výstavy her a poznání spojená s návštěvou Aqua parku. Doprava byla ve 
vlastní režii, anebo autobusem Student Agency.

VELIKONOČNÍ TVOŘIVÁ DÍLNA
28. března 2009
Pod vedením profesionální floristky Dagmar Volné si účastnice dílny vytvořily společně 
s dětmi jarní a velikonoční dekorace. 

PYŽAMKOVÁ NOC V PALEČKU
4. dubna 2009
Tatínkové vzali v sobotu odpoledne své děti do parku Parukářka na dětské hřiště 
a večer přespali společně v RC Paleček, kde promítali „mrňatům“ pohádky a hráli
s nimi další dětské hry. V neděli se pak všichni rozloučili a odebrali domů. 

DRAKIÁDA V PARKU LADRONKA
24. října 2009 
Rodiče společně s dětmi strávili sobotní odpoledne v pražském parku Ladronka 
pouštěním vlastnoručně vyrobených originálních dráčků a poté se všichni 
občerstvili v nedaleké restauraci.

MIKULÁŠSKÁ BESÍDKA
4. prosince 2009
Mikulášská nadílka pro malé i velké za doprovodu anděla i čerta... a „nebeského 
rautu“, který přichystaly všechny maminky Klubu rodičů! Děti zpívaly písničky 
a rodiče si vychutnávali atmosféru blížících se Vánoc a konce roku 2009 a nejen 
to – z rautových dobrot sklidil úspěch domácí bramborový salát Lucky Bransten 
a dozlatova usmažené řízečky Jitky Klinkové.

PŘEDNÁŠKA SPOLEČNOSTI DITA TÁBOR
9. prosince 2009 
Přednáška na téma „technicky vyspělý dětský textil“ – prezentace českých výrobků 
pro kojence, dětského textilu a jiného dětského vybavení. 

DIVADÉLKO Z KUFRU: GLORIA
14. prosince 2009
V předvánočním čase pro RC Paleček přichystalo Divadélko z Kufru vánoční pohádku 
„Gloria – Biblický příběh o příchodu Marie a Josefa do Betléma a narození Ježíška“. 
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V roce 2009 se v Rodinném centru Paleček konaly tyto přednášky pro rodiče:
MANŽELSTVÍ A PARTNERSTVÍ JAKO BLÍZKÝ VZTAH
První přednášku ze série O manželství a partnerství na téma „Co vyžaduje blízký vztah 
a jaké mu klademe překážky?“ přednášel Ing. Pavel Raus, M.A. Clin. Psy, M.A. Theol.
Termín konání: 14. ledna 2009, 22. září 2009

OTEC, KTERÝ ROZUMÍ POTŘEBÁM SVÝCH DĚTÍ
Přednáška ze série Otcovské kompetence, pro otce, kteří chtěli být lepšími táty, protože 
pro většinu mužů jsou jejich děti důležité, ale ne všichni chápou, co od nich jejich děti 
potřebují. Přednášel Ing. Pavel Raus, M.A. Clin. Psy, M.A. Theol.
Termín konání: 20. ledna 2009

KOMUNIKACE I. - ZÁKLADY KOMUNIKACE V MANŽELSTVÍ
Druhou přednášku ze série O manželství a partnerství na téma „Jak spolu mluvit, jak se 
slyšet a cítit porozumění?“ přednášel Ing. Pavel Raus, M.A. Clin. Psy, M.A. Theol.
Termín konání: 21. ledna 2009, 30. září 2009

OTEC, KTERÝ NA SOBĚ PRACUJE
Přednáška ze série Otcovské kompetence, pro otce, kteří chtěli být lepšími táty, aneb 
co mohl udělat muž, který jako otec zápasil s nejistotou, s nedostatkem času, se svým 
strachem a nevěděl přesně, co má s dětmi dělat a necítil se na to, aby se angažoval v 
životě svých dětí. Přednášel Ing. Pavel Raus, M.A. Clin. Psy, M.A. Theol.
Termín konání: 27. ledna 2009

KOMUNIKACE II. - KOMPLIKOVANÁ KOMUNIKACE V MANŽELSTVÍ
Třetí přednášku ze série O manželství a partnerství na téma „Hlavní chyby a rozdíly ve 
způsobu komunikace mužů a žen?“ přednášel Ing. Pavel Raus, M.A. Clin. Psy, M.A. Theol.
Termín konání: 28. ledna 2009, 6. října 2009 

Kurz o výchově dětí: RESPEKTOVAT A BÝT RESPEKTOVÁN
1. seminář - Jak postupovat při oprávněných požadavcích vůči druhým (dětem, 
dospělým). Přednášely: PhDr. Dobromila Nevolová, PhDr. Jana Nováčková, CSc. ze 
Společnosti pro mozkově kompatibilní vzdělávání.
Termín konání: 2. února 2009, 9. března 2009, 19. října 2009

OTEC, KTERÝ MÁ VZOR
Přednáška ze série Otcovské kompetence, pro otce, kteří chtěli být lepšími táty, kteří 
chtěli poznat vlastní autentičnost a ne jen kopírovat výchovu svého otce, který jim byl v 
dospívání vzorem. Přednášel Ing. Pavel Raus, M.A. Clin. Psy, M.A. Theol.
Termín konání: 3. února 2009

KONFLIKTY V MANŽELSTVÍ
Čtvrtou přednášku ze série O manželství a partnerství na téma „Konfliktů se nemusíme 
jen obávat…“ přednášel Ing. Pavel Raus, M.A. Clin. Psy, M.A. Theol.
Termín konání: 4. února 2009, 13. října 2009

KURZY PRO RODIČE
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Kurz o výchově dětí: RESPEKTOVAT A BÝT RESPEKTOVÁN
2. seminář - Výchova, vzdělávání a základní lidské potřeby. Sebeúcta - duševní 
“imunitní systém” naší osobnosti. Přednášely: PhDr. Dobromila Nevolová, PhDr. 
Jana Nováčková, CSc. ze Společnosti pro mozkově kompatibilní vzdělávání.
Termín konání: 9. února 2009, 16. března 2009, 26. října 2009

OTEC, KTERÝ MÁ PLÁN
Přednáška ze série Otcovské kompetence, pro otce, kteří chtěli být lepšími táty 
proto, aby jejich předsevzetí nezůstala pouze v jejich mysli, ale stala se skutečností. 
Aby mohli tátové realizovat, museli mít plán. Přednášel Ing. Pavel Raus, M.A. Clin. 
Psy, M.A. Theol.
Termín konání: 10. února 2009

KRIZE V MANŽELSTVÍ
Pátou přednášku ze série O manželství a partnerství na téma „Konec nebo příležitost 
dostat se dále? Připravme se na krizi dříve, než přijde...“ přednášel Ing. Pavel Raus, 
M.A. Clin. Psy, M.A. Theol.
Termín konání: 11. února 2009

Kurz o výchově dětí: RESPEKTOVAT A BÝT RESPEKTOVÁN
3. seminář - Jak jednat s dětmi nebo s dospělými, kteří dávají najevo negativní 
pocity. Přednášely: PhDr. Dobromila Nevolová, PhDr. Jana Nováčková, CSc. ze 
Společnosti pro mozkově kompatibilní vzdělávání.
Termín konání: 16. února 2009, 23. března 2009, 2. listopadu 2009

Kurz o výchově dětí: RESPEKTOVAT A BÝT RESPEKTOVÁN
4. seminář - Konflikty mezi dětmi, vytváření návyků. Přednášely: PhDr. Dobromila 
Nevolová, PhDr. Jana Nováčková, CSc. ze Společnosti pro mozkově kompatibilní 
vzdělávání.
Termín konání: 24. února 2009, 6. dubna 2009, 14. října 2009, 9. listopadu 2009

Kurz o výchově dětí: RESPEKTOVAT A BÝT RESPEKTOVÁN
5. seminář – Rizika trestů a co na místo nich. Seminář učil rozlišovat přirozené 
důsledky trestu a nabízel vhodné postupy v situacích, kdy se dítě zachovalo 
nesprávně. Přednášely: PhDr. Dobromila Nevolová, PhDr. Jana Nováčková, CSc. 
ze Společnosti pro mozkově kompatibilní vzdělávání.
Termín konání: 20. dubna 2009, 1. prosince 2009 

Kurz o výchově dětí: RESPEKTOVAT A BÝT RESPEKTOVÁN
6. seminář - Jak projevit uznání a ocenění (co místo pochval a odměn). Seminář 
nabízel způsoby, jak vyjadřovat uznání a ocenění a podporovat rozvoj pozitivních 
vlastností. Přednášely: PhDr. Jana Nováčková a PhDr. Dobromila Nevolová, CSc. ze 
Společnosti pro mozkově kompatibilní vzdělávání.
Termín konání: 4. května 2009, 8. prosince 2009
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KDYŽ RODÍ MUŽ 
V RC Paleček se konala přednáška na témata nová role otce, porod z hlediska 
muže, muž a péče o kojence, partnerský vztah a rodina a praktické tipy 
a rady. Přednášku zorganizovala nezisková organizace Liga otevřených mužů ve 
spolupráci s RC Paleček. 
Termín konání: 2. června, 24. září 2009

TÝDEN DĚTÍ S BETYNKOU A NESTLÉ 
V RC Paleček proběhlo zajímavé povídání s nutriční specialistkou v oblasti dětské 
výživy MUDr. Sabinou Legnerovou, která působí ve společnosti Nestlé, dále se 
účastníci dověděli mnoho zajímavých informací o „zelených potravinách“ od 
Ivany Grmelové. Na přednášku také dorazila známá cvičitelka Hanka Kynychová 
a maminky dostaly spousty dárečků pro sebe i své děti (např. dětské výživy, časopis 
Betynka apod.)
Termín konání: 12. června 2009

OTEC, KTERÝ JE PŘÍTOMEN V ŽIVOTĚ SVÝCH DĚTÍ
Série otcovských seminářů POKROČILÉ OTCOVSKÉ KOMPETENCE. 
Přednášel Ing. Pavel Raus, M.A. Clin. Psy, M.A. Theol.
Termín konání: 5. října 2009 

OTEC, KTERÝ JE SÁM SEBOU - AUTENTICKÝ OTEC
Série otcovských seminářů POKROČILÉ OTCOVSKÉ KOMPETENCE. 
Přednášel Ing. Pavel Raus, M.A. Clin. Psy, M.A. Theol.
Termín konání: 7. října 2009 

OTEC, KTERÝ JE PŘIPRAVENÝ
Série otcovských seminářů POKROČILÉ OTCOVSKÉ KOMPETENCE. 
Přednášel Ing. Pavel Raus, M.A. Clin. Psy, M.A. Theol. 
Termín konání: 8. října 2009 

OTEC, KTERÝ ZVLÁDÁ SVŮJ STRES
Série otcovských seminářů POKROČILÉ OTCOVSKÉ KOMPETENCE. 
Přednášel Ing. Pavel Raus,
M.A. Clin. Psy, M.A. Theol.
Termín konání: 12. října 2009 
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V programu Péče o rodinu se RC Paleček zaměřilo na oblasti manželství, 
partnerství a rodičovství, které jsou obsaženy v každém vztahu mezi mužem 
a ženou. Sérii seminářů O manželství, partnerství a rodičovství centrum nabízelo
v programu Kurzy pro rodiče, kde jsou také všechny vyjmenovány. Tento 
program byl realizován ve spolupráci s Komenského institutem v Praze, o.p.s.

JEDNALO SE O TYTO PŘEDNÁŠKY: 
1. Manželství a partnerství jako blízký vztah
2. Krize v manželství
3. Komunikace v manželství
4. Jak vytvořit bezpečný domov pro zdravý vývoj našich dětí

JAZYKOVÁ VÝMĚNA
Jazyková výměna je službou pro rodiče, kteří si rádi v přátelském prostředí 
osvěžili své jazykové konverzační schopnosti. Kladla si za cíl pomoci českým 
a zahraničním maminkám postupně překročit jazykovou bariéru a komunikační 
rozdíly u obou jazyků. Koordinátorka této služby spárovala vždy dvě maminky, 
česky a anglicky mluvící, které se v RC Paleček sešly na hodinu a vzájemně se 
zdokonalovaly v anglické a české konverzaci.

INTERNETOVÁ KNIHOVNA

Internetová knihovna Rodinného centra Paleček funguje ve spolupráci 
s Komenského institutem a s našimi dobrovolnicemi, které zde publikovaly 
výtahy z českých a anglických knih, zaměřujících se na mateřství a výchovu 
dětí. Knihovna nabízela odborné informace o rodičovství a manželství, vydané 
v anglickém jazyce, které u nás nejsou dosud publikované. Do tohoto projektu 
se mohl kdokoliv a kdykoliv dobrovolně zapojit.

DĚTSKÁ HERNA

Dětská herna sloužila široké veřejnosti po celý rok, mimo července a srpna. 
Maminkám s dětmi poskytovala zázemí, kde mohly strávit příjemný čas. Nejen, 
že si zde mohly společně popovídat, ale jejich děti zde navazovaly přátelské 
vztahy mezi sebou a postupně si tak zvykaly na společnost a sociální vazby, 
k čemuž mohly využít prostředí herny a vše, co nabízí. V roce 2009 navštívilo 
Palečkovu dětskou hernu celkem 700 různých rodin. Dětská herna byla nejvíce 
navštěvovaná v jarním, podzimním a zimním období, kdy počasí nebylo příliš 
lákavé na to, aby mohly být maminky s dětmi venku na dětských hřištích. 

PÉČE O RODINU
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DALŠÍ AKTIVITY RODINNÉHO CENTRA PALEČEK

KONFERENCE „EVROPA PŘÁTELSKÁ DĚTEM“
Organizátory konference Evropa přátelská dětem, která byla pořádána pod 
záštitou Michala Kocába, tehdejšího ministra pro lidská práva a menšiny ČR 
u příležitosti českého předsednictví v Radě EU, zaujaly naše přednášky ze série 
Otcovských kompetencí a v dubnu se Rodinné centrum Paleček této konference 
zúčastnil a svoji činnost v oblasti podpory angažovaného otcovství zde prezentovalo. 

BIO KLUB PALEČKA
RC Paleček nabízel po celý rok 2009 možnost objednat si bio zeleninu, bio ovoce 
a další výrobky ekologického zemědělství od bio zemědělce pana Karla Tachecího 
z Budyně nad Ohří.

KIDS IN MOTION
Hudba, pohyb a legrace v angličtině
kurz pro děti od 2,5 – 6 let
Kurz byl organizován ve spolupráci s občanským sdružením Class Acts, o.s. založeným 
v roce 2007 bilingvními rodinami žijícími v Praze. Zaměřoval se na sociální a kulturní 
integraci českých rodin a rodin cizinců. Kroužky vedli rodilí anglicky hovořící lektoři. 
V 10 hodin začal dramatický kroužek v angličtině pro starší děti ve věku 4-6 let, které již 
mohly v tomto jazyce komunikovat, od 11 hodin začal tradiční hudební kroužek Kids in 
Motion plný anglických písniček a říkánek pro děti od 2,5 - 4 let (byl vhodný i pro děti, které 
s angličtinou začínaly). 
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PROJEKT RODINNÉ CENTRUM PALEČEK

Podpořen dotací ve výši:  703.266,- Kč
Podpořen kým:  Ministerstvo práce a sociálních věcí
Termín zahájení projektu:  1.1. 2009
Termín ukončení projektu: 31.12. 2009

Projekt Rodinné centrum Paleček byl zaměřen na poskytnutí bezpečného a stimulujícího 
prostředí pro rodiny s dětmi ve věkové kategorii od 6 týdnů do 6 let, kde rodiče a jejich 
malé děti mohli aktivně a kvalitně trávit společný volný čas, a kde se setkávali ve 
společnosti dalších rodin s dětmi za účelem překonávání sociální izolace.

V rámci projektu Rodinné centrum Paleček jsme zorganizovali tyto aktivity:

1. Program „Kurzy pro rodiče s dětmi“: určený pro rodiče a jejich malé děti ve věku od    
    6 týdnů do 6 let
2. Program „Klub rodičů“: určený pro dobrovolníky - rodiče s dětmi, kteří se chtěli zapojit
    do činnosti centra a pro tatínky
3. Program „Kurzy pro rodiče“: vzdělávací program pro rodiče o výchově dětí
4. Program „Péče o rodinu“: ve spolupráci s o.p.s. Komenského institutem v Praze jsme
  poskytli prakticky vzdělávací program pro muže-tatínky a pro rodičovské 
    a manželské páry
5. Program „Jazyková výměna“: rodiče se setkávali za účelem konverzace v cizích      
     jazycích a navazování nových přátelských vztahů
6. Program „Internetová knihovna“: odborné informace o rodičovství a manželství v
    odborných knihách „vyvěšených“ na internetových stránkách RC Paleček v sekci
    KNIHOVNA
7. Program „Dětská herna“: kde se rodiče s dětmi mohli setkávat za účelem překonávání
    sociální izolace
8. Další aktivity Rodinného centra Paleček

V roce 2009 projekt prospěl více než 590ti rodinám s dětmi.

PROJEKT DĚTI V RODINNÉM CENTRU PALEČEK

Podpořen dotací ve výši:  300.000,- Kč
Podpořen kým:  Městská část Praha 3
Termín zahájení projektu:  1.1. 2009
Termín ukončení projektu: 31.12. 2009

V rámci projektu Děti v rodinném centru Paleček jsme zorganizovali celkem 83 
pravidelných kurzů a kroužků (29 pravidelných kurzů v kurzovém období leden - březen, 
28 kurzů v období duben - červen a 26 kurzů v období září - prosinec). Tyto kurzy 
navštěvovalo v průměru 200-250 dětí pravidelně jedenkrát týdně.

PROJEKTY 
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PROJEKT BUĎME SPOLU V RODINNÉM CENTRU PALEČEK

Podpořen dotací ve výši:  30.000,- Kč
Podpořen kým:  Nadace Arbor Vitae
Termín zahájení projektu:  1.1. 2009
Termín ukončení projektu:  31.12. 2009

V rámci projektu Buďme spolu v Rodinném centru Paleček jsme zrealizovali kurz Čeština 
hrou pro cizince, tři kurzy Angličtina hrou pro české rodiny každé kurzové období 
a program Otevřená herna pro cizince a jejich děti a uspořádali jsme multikulturní 
besídku pro cizince s dětmi žijící v Praze a české rodiny. Projekt podpořil celkem 40 
dětí, které navštěvovaly kurzy Čeština hrou a Angličtina hrou pravidelně jednou týdně 
a celkem 20 rodin cizinců s dětmi, kteří navštěvovali otevřenou hernu pro rodiny s dětmi. 
V rámci této aktivity se rodiny cizinců s dětmi měly možnost setkávat s rodinami českými. 
Multikulturní besídka podpořila celkem 10 rodin cizinců s dětmi žijícími v Praze a dalších 
20 rodin českých, které se díky setkání s cizinci měly možnost dozvědět se něco o jiných 
kulturách a zvyklostech a učit své děti toleranci a respektu k lidem jiných kulturních 
a národnostních pozadí.

PROJEKT LETNÍ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR V PALEČKU: DOBRÉ SKUTKY RYCHLÝCH ŠÍPŮ

Podpořen dotací ve výši: 70.000,- Kč
Podpořen kým:  Nadace Jaroslava Foglara
Termín zahájení projektu: 1.6. 2009
Termín ukončení projektu:  30.9. 2009

V rámci projektu Letní příměstský tábor v Palečku: Dobré skutky Rychlých šípů jsme 
v Rodinném centru Paleček v měsíci srpnu 2009 uspořádali dva turnusy týdenního 
letního příměstského tábora pro děti ve věku od 3 do 7 let. 

Tábory proběhly v těchto termínech: 

10.8. - 14.8. tábor na téma Tajemství staré Prahy
17.8. - 21.8. tábor na téma Dobré skutky Rychlých šípů

Program tábora byl organizován na základě témat týkajících se příběhů Rychlých šípů 
a děti v každém cyklu společně zpracovávaly na daná témata zajímavé projekty. 

Letní příměstské tábory poskytly dětem, které zůstaly v letních měsících v Praze, kvalitní 
program s výchovně vzdělávacími prvky v čase, kdy jejich rodiče byli v zaměstnání 
a nemohli s dětmi sami trávit čas. Témata táborů čerpala, v souladu s obdrženou dotací 
a podmínkami čerpání, myšlenky z díla Jaroslava Foglara a stavěla na hodnotách, 
které Jaroslav Foglar svojí literaturou propagoval a podporoval.
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Projekt ANTIOCH o.s. – Rodinné centrum Paleček je členem Sítě mateřských center 
a díky tomu se zapojilo do následujících celostátních kampaní, které Síť MC pořádá:

NÁRODNÍ TÝDEN MANŽELSTVÍ - KAMPAŇ SÍTĚ MC

Kampaň Národní týden manželství 2009 začala 9. února a nesla motto Sliby nejsou 
chyby. Byla příležitostí připomenout si rozmanitost a krásu manželství jako základu 
života rodiny. Formou celonárodní iniciativy partnerských organizací, politiků, médií, 
církevních společenství i jednotlivců se vážnou i humornou, leckde romantickou 
cestou vrátila k hloubce smyslu závazků a slibů, kterým manželství začíná a které je 
drží v dobrých i zlých časech. Tato mezinárodní iniciativa probíhala v roce 2009 také 
v Německu, Velké Británii, Holandsku, Irsku, Maďarsku, Švýcarsku a dalších zemích. 

Rodinné centrum Paleček se do kampaně zapojilo uspořádáním dvou sérií seminářů 
na téma Manželství, partnerství a Otcovské kompetence. Semináře vedl Mgr. Pavel 
Raus, Clin. Psy., MA. Theol. Přednášek o Manželství a rodině se zúčastnilo přibližně 
10 osob, přednášek o Otcovských kompetencích okolo 10 tatínků. Kampaň RC 
Paleček zaujala redaktory pořadu Káva o čtvrté na Českém rozhlase, a my tak 
dostali možnost pohovořit o aktivitách na podporu rodiny a manželství a o Národním 
týdnu manželství na rozhlasových vlnách. 

TÁTA DNESKA FRČÍ - KAMPAŇ SÍTĚ MC A LIGY OTEVŘENÝCH MUŽŮ 

V České republice upozornila na možnost vzniku Dne otců Síť MC a Liga otevřených 
mužů kampaní Táta dneska frčí poprvé v roce 2007. Den otců se slaví v mnoha 
zemích světa. První oslava Dne otců se konala v americkém městečku Spokane 
ve státě Washington 19. června 1910. Uspořádala ji Sonora Smart Dodd na 
počest svého otce, který po smrti její matky vychovával ji a jejích pět sourozenců. 
V roce 1924 prezident Calvin Coolidge navrhl ustanovení Národního dne otců, jiný 
prezident - Lyndon Johnson - v roce 1966 prohlásil za Den otců třetí neděli v červnu.

V roce 2008 Rada vlády pro rovné příležitosti přijala usnesení, ve kterém doporučila 
vládě iniciovat legislativní změny, aby třetí neděle v červnu byla vyhlášena jako 
Den otců – významný den České republiky. Od tohoto usnesení se odvíjel i termín 
kampaně, která vyvrcholila právě na předpokládaný termín Dne otců v České 
republice bez ohledu na to, zda bylo do té doby schváleno. Kampaň Táta dneska 
frčí otevřela nový prostor pro propagaci hodnoty otcovství mezi rodiči a především 
ve společnosti. 

ČLENSTVÍ V DALŠÍCH ORGANIZACÍCH
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Rodinné centrum Paleček se do kampaně zapojilo uspořádáním oslavy Dne otců 
na Císařské louce v Praze. Na akci přišlo přibližně 100 rodin, z nichž dobrá polovina 
byli otcové, což považujeme za úspěch. Tátové se společně se svými dětmi účastnili 
zajímavých aktivit od jízdy na koni, přes střelbu z luku, po indiánské aktivity a opékání 
buřtů. Akce měla takový úspěch, že jsme se rozhodli ji příští rok uspořádat znovu.  

TÁTA V CENTRU – SEMINÁŘ SÍTĚ MC A LIGY OTEVŘENÝCH MUŽŮ

Rodinné centrum Paleček prezentovalo svou činnost pro otce na tomto 
semináři, který byl určen především pro pracovnice/pracovníky a dobrovolnice/
dobrovolníky mateřských center. Seminář se konal v úterý  24. listopadu 2009 
od 15.00 v Rodinném centru Andílek na Andělu. Tématy bylo aktivní otcovství 
jako fenomén doby, jak se pozná dobrý táta, jak muž pečuje, účast tátů
v rodičovské komunitě a na závěr proběhl praktický workshop – zúčastněná 
centra povídala o tom, jak zapojují  muže-otce do činnosti mateřských, 
rodinných a jiných center. 
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ČLENOVÉ: 
Bc. Miroslava Vlčková, Jana Lišková, Matouš Vlček

VÝKONNÝ VÝBOR: 
Bc. Miroslava Vlčková – předsedkyně, Jana Lišková a Matouš Vlček – členové
REALIZAČNÍ TÝM:
Ředitelka RC Paleček a koordinátorka MPSV projektu: Jana Lišková
Finanční řízení, granty: Bc. Miroslava Vlčková
Vedoucí herny:  Jiřina Laláková, Bc. Jana Strýčková
Účetní: Dana Fárková
Grafické práce a webdesign: Kateřina Willheimová
Public Relations: Zuzana Klinková
Registrace: Marta Haramulová, Iva Hampejsková
Úklid: Jana Vinická
DOBROVOLNÍCI, DOBROVOLNICE A PŘÁTELÉ:
Miroslava Vlčková, Jana Lišková, Matouš Vlček, Marián Liška, Kateřina 
Willheimová, Lukáš Trejkl, Lucie Holohlavská, Václav Holohlavský, Martina Černá, 
Daniel Černý, Jolana Nováková, Petr Novák, Sylvie Shamekh, Iva Hampejsková, 
Michaela Willheimová, Pavel Raus, Marie Kůtková, Jiřina Laláková, Ladislav 
Lalák, Jana Strýčková, Hana Gabrielová, Romana Baborová, Lisa Miller, Zuzana 
Klinková a další.
Lektorky: 
Arnoštka Štěrbová, Klára Oplištilová, Kateřina Eva Klimešová, Bohdana Malik, 
Lucie Krutská, Hana Gabrielová, Katka Fleková, Kamila Balcarová, Veronika 
Posar, Michaela Willheimová, Klaudie Kovářová, Marie Lysáčková, Veronika 
Trundová

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA PROJEKTU ANTIOCH O.S.

Realizační tým RC Paleček
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materiál 164 135,00 64 341,00 99 794,00

kancelářské potřeby 93 913,00 22 125,00 71 788,00
ostatní majetek 47 134,00 36 454,00 10 680,00
drobný majetek 23 088,00 5 762,00 17 326,00

nemateriálové náklady   967 247,00 363 045,00 604 202,00

voda, energie 80 007,00 45 000,00 35 007,00
opravy a udržování          41 735,00 24 153,00 17 582,00
cestovné   0,00 0,00 0,00
náklady na repre  20 675,00 0,00    20 675,00              
telefon, internet  54 456,00 15 252,00 39 204,00

právní služby, audit  5 184,00   0,00 5 184,00
odborné služby, semináře   267 798,00 45 541,00 222 257,00 
nájemné 276 000,00           213 000,00   63 000,00
ostatní služby 221 392,00     20 099,00 201 293,00

ostatní náklady 34 755,00 0,00 34 755,00
daně a poplatky 18 566,00 0,00 18 566,00
kurzové ztráty 119,00 0,00 119,00
bankovní poplatky 11 624,00 0,00 11 624,00
pojistné 4 446,00 0,00 4 446,00

mzdy 1 264 077,00 275 869,00 988 208,00
mzdy 526 040,00 151 020,00 375 020,00
DPČ 0,00

DPP 577 205,00 73 509,00 503 696,00
zákonné SP 157 919,00 51 340,00 106 579,00
Kooperativa 2 913,00 0,00 2 913,00

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ PROJEKTU ANTIOCH O.S.

NÁKLADY 2009  CELKEM Z TOHO PROJEKTOVÉ       NA SPRÁVU
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PŘÍJMY 2009
dotace 933 255,00
MPSV 703 255,00
Foglar 70 000,00
Magistrát HMP dar - den dětí  160 000,00

dary 589 500,00
dary fyzických osob 9 500,00
MČ Praha 3 300 000,00
Arbor Vitae 30 000,00
New Horizons s.r.o. 250 000,00

ostatní příjmy 1 254 868,00

tržby za vlastní činnost 1 241 246,00
bankovní úroky 104,00
kurzové zisky 0,00
ostatní 13 518,00
členské příspěvky 0,00

Příjmy celkem 2 777 623,00
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Účet počáteční stav
 k 1.1.2009

konečný stav
 k 31.12.2009

02 HIM 73 780,00 467 983,00
042 Pořízení HIM 328 154,00 0,00
052 Záloha na HIM 22 443,00 22 443,00
08 Oprávky -24 532,00 -46 652,00
2111 Pokladna 11 527,00 310,00
2211 Bankovní účet u  ČS 39 846,00 144 655,00
261 Peníze na cestě 0,00 6 000,00
311 Odběratelé 4 600,00 38 900,00
321 Dodavatelé -96 896,00 -27 896,00
314 Zaplacené zálohy na služby 0,00 94 890,00
325 Ostatní závazky 0,00 16 500,00
315 Kauce Písecká 46 000,00 46 000,00
331 Zaměstnanci -76 605,00 -820,00
335 Pohledávky za zaměstnanci 1 000,00 1 700,00
336 Sociální a zdravotní pojištění -25 858,00 -149,00
342 Daň zálohová a srážková -6 202,00 14 735,00
378 Jiné pohledávky 0,00 0,00
379 Jiné závazky -1 000,00 -10 439,00
381 Náklady příštích období 38 693,00 1 788,00
384 Výnosy příštích období -294 456,00 -333 660,00
389 Dohadné účty pasivní -5 000,00 -73 800,00
901 Vlastní jmění -154 777,00 -37 199,00
931 Výsledek hospodaření ve

schvalovacím řízení
119 283,00 0,00

kontrolní číslo 0,00 325 289,00
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Poděkování Projektu ANTIOCH o.s. patří:

Dárcům a spolupracovníkům:

Ministerstvu práce a sociálních věcí
Městské části Praha 3

Magistrátu hlavního města Prahy
Nadaci Arbor Vitae

Komenského institutu v Praze, o.p.s.
Parakletos, o.s.

Síti mateřských center ČR
Občanskému sdružení pro aktivní rodinu

Lize otevřených mužů
Pro rodinu, o.p.s.

Časopisu Betynka
Peknyden.cz
Ententyky.cz 

Nadace Jaroslava Foglara

a dalším:

Central bike s.r.o.
Hnutí Brontosaurus

Českému rybářskému svazu
MKM, s.r.o.

Centru sociálních služeb Praha
Trodat

Matoušovi a Mirce Vlčkovým
Janě a Mariánovi Liškovým

Miluši a Ladislavu Vytečkovým
Kateřině Willheimové a Lukáši Trejklovi

Václavu a Lucii Holohlavským
Romaně Baborové a Janu Dittrichovi

Lucii Karáskové
Alici Balkové

Honzovi a Radkovi Pinďákovým

Dobrovolným pracovníkům:
 

Janě a Mariánovi Liškovým
Mirce a Matoušovi Vlčkovým

Kateřině Ondřejové
Kateřině Willheimové

Lucii a Václavu Holohlavským
Lukáši Trejklovi

Martě Haramulové
Sylvii Shamekh

Zuzaně Klinkové
Jiřině Lalákové

Ladislavu Lalákovi
Janě Strýčkové
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www.projectantioch.com
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