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1. ÚVODEM
Napadlo vás někdy, kolik věcí můžete stihnout během jednoho roku? 
Koupit dům, najít nové přátele, změnit práci, přivést na svět dítě… a nebo 
se přidáte do spolku s dalšími aktivními lidmi a založíte rodinné centrum. 
Máme za sebou druhý rok fungování našeho/vašeho Oříšku v prostorách 
Komunitního centra Andělka a můžu zodpovědně říct, že všechno, co 
jsme si předsevzali, jsme splnili na stopadesát procent. 

Zájem ze strany rodičů a dětí mnohdy převyšoval naše kapacity jak  
v kroužcích, tak v jednorázových aktivitách. Moc nás těší, že se k nám 
vrací sourozenci již odrostlých „dětí Oříšku“ a že se stále více zapojují 
další dobrovolníci, což nám umožňuje rozšiřovat program a zvětšovat 
nabídku i rozmanitost aktivit.

Velikou radost máme zejména z úspěšných seminářů pro dospělé  
a z rozjezdu projektu „Zdravé vaření“ Lucky Něměčkové. Vyvrcholením 
loňského roku byl Adventní průvod, tentokrát s kouzelným zakončením  
v kostele Českobratrské církve evangelické v Praze 6 – Střešovicích. 
Hudba, vánoční příběh od paní farářky a cukroví v lavicích kostela jsou 
vysokou laťkou, kterou se i v následujícím roce pokusíme přeskočit. 

A já vím, že my to dáme. Jsem si naprosto jistá, protože máme skvělý tým 
(děkuju holky) a vás, kteří nám dáváte tolik pozitivní zpětné vazby, že 
nás to žene stále kupředu i přes několikerá zaškobrtnutí. Těšíme se, co 
nového nám přinese následující rok a děkujeme vám za přízeň a podporu.

Za tým Střešovického Oříšku
Jana Amlerová

OBSAH
I.  Úvodem  3

II.  Poslání     5

III.  Činnost    6

IV.  Výbor spolku    12

V.  Poděkování    13

VI.  Hospodaření    14



54

11. POSLÁNÍ
Posláním spolku je zejména podpora 
rozvoje a kvality komunitního života v Praze 
prostřednictvím pořádání společenských, 
kulturních, sportovních a vzdělávacích akcí  
a zájmových kroužků pro rodiny s dětmi i další 
obyvatele Prahy.  

V současné době je hlavní náplní spolku 
provoz rodinného centra, organizace kroužků  
v prostorách Komunitního centra Andělka  
a pořádání jednorázových akcí pro veřejnost  
v Praze 6 Střešovicích.
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111. Činnost
Pravidelný program 
Otevřená herna
Prostor setkání pro místní rodiny s dětmi, kde se mohou děti vydovádět 
při volné hře a zároveň si i něco vytvořit u výtvarného stolu, kde mají 
k dispozici různé materiály. Maminky si v herně mohou dát kávu, čaj 
a koláč, který členky spolku každý týden upečou. V prvním pololetí 
roku byla herna otevřena celkem třikrát v týdnu. Na základě poptávky 
po rozšíření programu jsme na podzim přidali  další dopolední hernu. 
Průměrná návštěvnost herny byla 10 osob (rodiče+děti), což je téměř 
maximální kapacita prostor herny. Hernu jsme během roku dovybavili  
troubou, tabulí, židlemi aj.

Píďalky
Hudebně-taneční kroužek, pro rodiče s dětmi ve věku 2-4 let. 

Tvořílek
Příběh a následná výtvarná tvorba pro rodiče s dětmi ve věku 3-6 let. 

Cvičení pro mámy
Cvičení pro mámy, děti můžou s Vámi!

Oříšek 
Hudebně-tvořivý kroužek pro rodiče s dětmi ve věku 1,5-3 roky. 

Klokánci
Skupina pro maminky s dětmi do 1 roku.

Koumáci 
Věda a pokusy hravou formou pro rodiče s dětmi ve věku 3-7 let.

Veverčata 
Oddíl pro děti ve věku 3-6 let bez rodičů. 

Zdravé vaření
Od druhého pololetí 1x14 dní vaření v herně s výživovou poradkyní.
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V prostorách proběhlo 
za rok 2017 celkem 
16 oslav. Několik 
rodin k nám zavítalo 
opakovaně  
a doporučilo prostory 
dalším zájemcôm. 
Největší výhodou  
z pohledu „oslavenců“ 
je rozmanitost aktivit, 
které prostory nabízí.  

●  POhádkové POndělí (23. 1., 20. 2., 20. 3., 2. 5., 18. 9., 16. 10., 20. 11., 18. 12.)
●  Masopust v Oříšku výtvarná dílna a průvod ke starostřešovické kapličce 

(28. 2.)
●  Autorské čtení: Zuzana Pomykalová čte dětem (23. 2.)
●  Den otevřených dveří: Oříšek se otevírá (4. 9.)
●  Vernisáž fotografií Pavla Dupala “Podmořský svět” (6. 9.)
●  Autorské čtení: Robert Drozda čte dětem aneb Přednosta Drahorád  

v Oříšku (9. 10.)
●  Bazar dětského oblečení (30. 10.)
●  Mikuláš a Anděl v Oříšku (5. 12.)

●  Seminář: Lepek (Jakub Hort, 15. 2.) 
●  Beseda: Děti, které vyrůstají bez rodičů (Jana Horáková, 3. 3.) 
●  Beseda: Kam do školky? (9. 3.) 
●  Seminář: Dětem zdravě: Svačinky (Lucie Němečková, 17. 5.) 
●  Seminář: Dětem zdravě: Sladkosti (Lucie Němečková, 7. 6.) 
●  Seminář: Využití principů Montessori pedagogiky ve výchově dětí do 6 

let (Dáša Egemová, 12. 6.) 
●  Beseda: Jedovaté rostliny (Lenka Bennerová, 15. 6.) 
●  Seminář: Dětem zdravě: Zdravé a rychlé večeře (Lucie Němečková, 2. 11.) 
●  Seminář: Dětem zdravě: Cukroví (Lucie Němečková, 30. 11.) 

Jednorázové akce
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Venkovní akce
●  Malý výlet po trati, po vodě i pěšky (Sedlec, 3. 3.)
●  Oříšek u ohně (farní zahrada, 25. 4.)
●  1.narozeniny Oříšku (farní zahrada, 26. 9.)

Komunitní akce pro 
širokou veřejnost
Velikonoční generálka na Ořechovce – IV.ročník, 8.4.2017
Týden před Velikonoci jsme na travnaté ploše Macharova náměstí 
ve Střešovicích připravili program s tvořivou a pomlázkovou dílnou, 
divadélkem “O dešťové víle” a vystoupením vokální skupiny Crashendo. 
Zahradnickou dílnu pro nás připravila Lenka Bennerová z “Vaše zahradnice”, 
sportovní koutek Tatran Střešovice. Závěrem akce předala pomyslné žezlo 
zima jaru a děti se mohly pustit do hledání velikonoční nadílky. Akce se 
zúčastnilo přes 100 osob. Do příprav a realizace akce se zapojilo  cca deset 
rodin, které se pravidelně na akcích Oříšku podílí.

Tak trochu jiná pouť - 16.9.2017
Na travnaté ploše Macharova náměstí ve Střešovicích jsme připravili 
program pro rodiny s dětmi ve stylu venkovské poutě. Děti mohly ochutnat 
cukrovou vatu, perníková srdce, koupit si “štěstíčko”, svézt se na dřevěném 
kolotoči, vyrobit si růži z papíru, vyzkoušet si střílet míčky do plechovek 
či svůj strach ve strašidelném koutku a odnést si zvířátko z balónků. 
Nechybělo ani divadélko, tentokrát “Kvak a žbluňk jsou kamarádi” z dílny 
divadelní společnosti LOĎ.

Adventní průvod a dílna výroby 
lampionů - 3.12.2017
Adventní průvod byl zahájen zpíváním před 
kostelem svatého Norberta ve Střešovicích. 
Andělky dětem věnovaly hvězdičky na tvář. 
Průvod s lampiony se poté vydal kolem 
Loosovy vily ke kostelu farního sboru ČCE ve 
Střešovich. Zde na návštěvníky venku čekalo 
sousedské občerstvení, uvnitř kostela pak 
slovo paní farářky a koncert ZUŠ Jana Hanuše. 
Akce se zúčastnilo cca 100 osob, do příprav  
a realizace se zapojilo 12 dobrovolníků.  

Dobrovolníci 
Střešovického 
Oříšku odpracovali 
v roce 2017 
tisícčtyřistapadesát 
hodin ve prospěch 
chodu rodinného 
centra i při 
jednorázových 
aktivitách.
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1V. VÝBOR SPOLKU 

v. poděkování
Za pomoc při organizaci aktivit děkujeme 

Alici a Martinovi Štěrbovým
Alici Tomkové a Pavlu Dupalovi
Aleně Staňkové
Adéle Žentelové
Evě Kroftové
Gábině Sochorové
Heleně Čiperové
Ivaně a Davidovi Čeljuska
Janě Amlerové a Jakubovi Hortovi
Janě a Jiřímu Horákovým
Janě Lachman
Katce a Christopherovi Vickers
Lucii Němečkové
Lucii Slovákové
Míše a Pavlovi Amlerovým
Robertu Drozdovi
Tereze Petráskové
Tereze Patolánové
Věrce Donovalové
Vítu Ossendorfovi

Zuzaně Pomykalové
Martinovi Vaculíkovi a TJ 
Tatranu Střešovice
paní farářce Lence Ridzoňové 
z Farního sboru Českobratrské 
církve evangelické v Praze 6 - 
Střešovice
panu faráři Wolfgangu Karolovi 
Horákovi z římskokatolické 
farnosti sv.Norberta
Tomáši Huderovi a řeznictví 
Hudera a syn
Lence Bennerové z Vaše 
zahradnice 
Dáše Egemové z Montecentra 
vokální skupině Crashendo
divadelnímu spolku LOĎ
ZUŠ Jana Hanuše a speciálně 
panu řediteli Tenglerovi  
a nadaným hudebníkům

Za finanční podporu děkujeme 

Městské části Praha 6
Philips Lighting 

Excalibur tours Praha s.r.o.
a individuálním dárcům

Výbor spolku tvořili v roce 2017: Jana Amlerová 
(předsedkyně), Jana Horáková, Kateřina Vickers. 
Na chodu spolku se dále výrazně podílela Alice 
Štěrbová. 
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V1. HOSPODAŘENÍ 
Přehled o majetku a závazcích k 31. 12. 2017

 MAJETEK běžné 
účetní období

minulé 
účetní období

Peněžní prostředky v hotovosti 42 266 1 175 

Peněžní prostředky na bankovních účtech 21 550,30 153 

Majetek celkem 63 816,30 Kč 1 328 Kč

Přehled o příjmech a výdajích k 31. 12. 2017

 PŘÍJMY běžné 
účetní období

minulé 
účetní období

Prodej výrobků a služeb 203 079 63 809

Přijaté peněžní dary 5 000 0

Dotace a příspěvky přijaté z veř. rozpočtů 94 525 21 000

Příjmy celkem 302 604 Kč 84 809 Kč

ZÁVAZKY běžné 
účetní období

minulé 
účetní období

Závazky celkem 0 Kč 2 914 Kč

ROZDÍL MAJETKU A ZÁVAZKŮ 63 816,30 Kč -1 586 Kč

VÝDAJE běžné 
účetní obdobÍ

minulé 
účetní období

Materiál 114 464 51 016

Služby 88 409 34 867

Mzdy 39 243 0

Pojistné za zaměstnance a zaměstnavatele 400 0

Ostatní 0 348

Výdaje celkem 242 516 Kč 86 231 Kč

ROZDÍL PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ 60 088 Kč - 1 422 Kč

běžné 
účetní období

běžné 
účetní období



Střešovický Oříšek, z.s.
orisek.orechovka@gmail.com
www.stresovickyorisek.cz
www.facebook.com/stresovickyorisek
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