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1. ÚVODEM
Vedle stoletých oslav od založení Československa a mistrovství světa 
ve fotbale přinesl rok 2018 také 3. narozeniny Střešovického Oříšku 
v prostorách komunitního centra Andělka. 

Za uplynulý rok jsme se s Vámi připravovali na Velikonoce, slavili 
v prvorepublikovém duchu i užívali adventní atmosféru při koncertě 
v kostele. V našich prostorách jsme zažili 13 oslav narozenin a svátků. 
Prošli jsme semináři o výchově, agresivitě, sourozencích a rodičovství. 
Objevili neurovývojovou metodu učení podle Feurersteina. Sdíleli 
v ženském kruhu, míchali bylinky, tančili při józe i slavili Slunovrat. 
Pod vedením Lucky jsme vařili z luštěnin, dýní, řepy, těstovin, brambor, 
bez lepku i bez laktózy, zato s velkou dávkou lásky. Poprvé přespali 
s Veverčaty v Oříšku. Nastartovali celotýdenní program malování, 
maminkovského cvičení, jógy, pohádkových pátků, koumání, hudby, tance 
a úsměvů. Odpověděli na nespočet emailů, vyřídili několik potvrzení 
na úřadech, nakoupili, opravili, napekli koláče i buchty a několikrát 
překontrolovali veškeré vybavení. Bylo toho mnoho, co jsme společně za 
rok 2018 stihli a zažili. I když pršelo, nebyla zrovna nálada nebo jsme byli 
vyčerpaní, bylo to nezapomenutelné a neměnila bych.

Díky dárcům, celému týmu dobrovolníků, maminkám, prarodičům 
a dětem, našim rodinám a hlavně partnerům jsme vytvořili unikátní 
prostor pro nás všechny.

Díky Jani, Ájo a Katko za skvělý rok a těším se na další dobrodružství.

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

V současné době je hlavní aktivitou spolku 
provoz rodinného centra, organizace kroužků  
a pořádání jednorázových akcí pro veřejnost.
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111. Činnost
Pravidelný program v 1. poLoLetí  
Náš pravidelný program jsme oproti loňskému roku rozšířily o jógové 
cvičení Jany Šimkové. Jógu pro maminky jsme zařadily do večerních 
hodin, což se setkalo s úspěchem.

Herna pro rodiče s dětmi 
 V herně se mohou děti vydovádět při volné hře a zároveň si něco 
vytvořit u výtvarného stolu. Pro maminky jsou v naší kuchyňce k dispozici 
teplé nápoje a koláč, který členky spolku každý týden pečou. V první 
polovině roku byla herna otevřena pravidelně ve středy a čtvrtky.
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111. Činnost

Jóga pro děti 
Jóga pro děti ve věku 4-8 let

Jemná jóga pro ženy 
Večerní jógové cvičení pro ženy

Píďalky 
Hudebně taneční kroužek pro rodiče s dětmi ve věku 2-4 roky

Tvořílek 
Výtvarný kroužek pro rodiče s dětmi ve věku 3-6 let

Oříšek 
Zpívání, pohybové hry a tvoření pro rodiče s dětmi ve věku 2-4 roky

Zdravé vaření 
1x14 Vaření v rámci herny s výživovou poradkyní

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
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Pravidelný program v 2. poLoLetí  
V září 2018 jsme rozšířily naši činnost na pět dní v týdnu a program 
doplnily o několik kroužků jak pro nejmenší, tak také pro školáky. 
Největšímu zájmu se těšily dopolední kroužky pro malé děti s rodiči 
následované otevřenou hernou. 

Herna pro rodiče s dětmi 
Herna je otevřená od úterý do pátku po ranních kroužcích a její provoz 
je plně zajišťován dobrovolnickým týmem. Z této angažovanosti 
maminek máme velikou radost. Při pečení koláčů se zapojila také 
výživová poradkyně Lucie Němečková a občas vypomáhají také další 
dobrovolnice. Děkujeme. Do otevřené herny v roce 2018 evidujeme 650 
návštěv dětí (tj. s doprovodem 1300 vstupů).

Lupínci 
Cvičení pro maminky za doprovodu dětí do 2 let

Jóga pro starší 
Jóga pro děti ve věku 8-12 let bez rodičů 

Jóga pro mladší 
Jóga pro děti ve věku 4-8 let bez rodičů

Hrátky s angličtinou 
Hravý kroužek v angličtině pro rodiče s dětmi ve věku 1-3 roky

Učit se učit 
Kroužek, který učí děti od 5 let učit se
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Tvořílci II 
Výtvarný kroužek pro děti 6-10 let bez rodičů

Jemná jóga pro ženy 
Večerní jógové cvičení pro ženy 

Kaštánci 
Zpívání, hry a divadélko pro nejmenší děti od 1 roku s rodiči   

Tvořílci I
Výtvarný koružek pro rodiče s dětmi ve věku 3-6 let 

Oříšci 
Zpívání, pohybové hry a tvoření pro rodiče s dětmi ve věku 2-4 roky

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

Louskáčci 
Zpívání, taneček a tvoření pro rodiče s dětmi ve věku 2-4 roky 
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Na základě zpětných vazeb a návštěvnosti jednorázových akcí 
z minulých let jsme se v roce 2018 zaměřily převážně na výchovná 
témata, zdravou výživu pro děti a nově také na ženské semináře. 
Seminářů a besed se zúčastnilo celkově 83 osob, mnozí z nich 
opakovaně.  
Tereza Patolánová bohužel z časových důvodů nemohla v druhém 
pololetí pokračovat s velmi oblíbenými pohádkami pro nejmenší 
(Pohádkový pátek). 

Jednorázové semináře, besedy 
a jiné akce 
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● Dětem zdravě: Svačinky (18.1.) 
● Pohádkový pátek (12.1; 9.2; 9.3; 13.4; 11.5.) 
● Ženský seminář: Jarní očista organismu (15.2.) 
● Dětem zdravě: Luštěniny (22.2.) 
● Ženský seminář: SEBEvědomá žena: cykličnost, sexualita a plodnost (5.3.)
● Agrese je Ok (7.3.) 
● Zápis do školky (14.3.)
● Dětem zdravě: První příkrmy (22.3.)
● Táta na roztrhání (4.4.)
● Ženský seminář: Lunární jóga: jóga vzhledem k ženskému cyklu (9.4.) 
● Dětem zdravě: Sladkosti (26.4.) 
● Ženský seminář: Jídelníček podle menstruačního cyklu (14.5.) 
● Ženský seminář: Když se řekne mateřství (13.6.)

● Den otevřených dveří (6.9.)
● Zdravé vaření s dětmi (17.9; 8.10; 22.10; 5.11; 19.11; 3.12.)
● Ženský seminář: Co je koučování a jak mi může být užitečné (10.9.)
● Jak zlepšit učení a soustředění dětí (26.9.)
● Sourozenecké vztahy (3.10.) 
● Ženský seminář: Psychosomatika a já (22.10.)
● Jsem dobrým rodičem? (31.10.)
● Ženský seminář: Ženy a meditace tancem (5.11.)
● Být rodiči, zůstat partnery (21.11.) 
● Ženský seminář: Bylinkový workshop (3.12.)
● Mikuláš (5.12.)
● Ženský seminář: Rituál zimního slunovratu (17.12.)
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Venkovní akce
●  Masopust pro nejmenší (27.2.)
●  Čarodějnice pro nejmenší (30.4.) 

Pravidelných a jednorázových aktivit 
rodinného centra se v roce 2018  zúčastnilo 
celkem 290 osob.

Dobrovolníci 
Střešovického Oříšku 

odpracovali v roce 2018 
545 hodin ve prospěch 

chodu rodinného centra  
i při jednorázových 

aktivitách. 
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Komunitní akce  
pro širokou veřejnost
Velikonoční generálka na Ořechovce (24.3.) 
Sobota před Velikonocemi už po páté patřila Velikonoční generálce. 
Na travnaté ploše Macharova náměstí jsme pro návštěvníky připravily 
program s tvořivou a pomlázkovou dílnou, divadelním a kouzelnickým 
vystoupením. 

Jako za první republiky (23.9.)
Tradiční zářijová akce proběhla ve znamení stoletého výročí od založení 
Československa. Poslední zářijovou neděli na Macharově náměstí 
na návštěvníky čekala pohádka Pavla Šmída „Z budíku“, heligonkář 
děda Havroš a hudební trio Jarabáci. Lucie Petrová pořídila za pomoci 
kostýmů a kulis portréty jako za první republiky. Děti zdobily lípu 
v rámci výtvarné dílny a vyzkoušely si hry jako přetahování provazem, 
skákání v pytli a střílení prakem. Koláče a teplé nápoje byly vzhledem 
k dešti a zimě oblíbenou atrakcí. 

Oříšek jako prostor  
pro oslavy
 V prostorách Střešovického Oříšku proběhlo v roce 2018 celkem 13 oslav.
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Adventní průvod a dílna výroby lampiónů (2.12.) 
Adventní průvod vedl jako v minulém roce od kostela sv. Norberta 
ke kostelu farního sboru ČCE ve Střešovicích. Před kostelem na 
návštěvníky čekaly košíčky s cukrovím a teplé nápoje. Uvnitř kostela 
si pak mohli vychutnat slovo paní farářky a krásný koncert ženského 
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pěveckého sboru Nashira pod vedením Evy Máchové. Počasí nám 
v tomto roce moc nepřálo, ale přestože celý průvod probíhal za deště, 
zúčastnilo se akce přes 100 osob. Do příprav a realizace se zapojilo 14 
dobrovolníků. 

1V. VÝBOR SPOLKU 
Výbor spolku v roce 2018 tvořily: Jana Amlerová (předsedkyně), Jana 
Horáková, Kateřina Vickers. Na chodu spolku se dále výrazně podílela 
Alice Štěrbová. 
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v. poděkování
Za pomoc při organizaci aktivit děkujeme: 

Aleně Staňkové
Martinu Štěrbovi 
Barboře Tatkové 
Emě Máchové a pěveckému sboru Nashira 
Gábině Sochorové 
Heleně Čiperové 
Hudební skupině Jarabáci 
Ivaně Čeljuska
Ivaně Čopové 
Ivaně Vilikusové 
Janě a Jiřímu Horákovým 
Jakubovi Hortovi 
Janě a Pavlovi Šimkovi
Christopherovi Vickers 
Kateřině Čeplové 
Kateřině Halászové 
Kláře Ludwig 
Kristýně Sevaldové
Lence Očkové 
Lence Ridzoňové, farářce ČCE ve Střešovicích 
Lucii Němečkové 
Lucii Petrové
Martinu Vaculíkovi a TJ Tatran Střešovice 
Míše a Pavlovi Amlerovým 
Panu harmonikáři Havrošovi
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Renatě Slachové 
Robertu Drozdovi 
Tomáši Huderovi 
Věrce Donovalové  
Zuzaně Pencové 
Zuzaně Sládkové 

Za finanční podporu děkujeme 

Městské části Praha 6 
Signify 
Magistrátu hl.m. Prahy
Dataviso Ltd. 
a individuálním a firemním dárcům 
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V1. HOSPODAŘENÍ 
Přehled o majetku a závazcích k 31. 12. 2018

 MAJETEK běžné 
účetní období

minulé 
účetní období

Majetek celkem 97 067 Kč 63 816 Kč

ZÁVAZKY běžné 
účetní období

minulé 
účetní období

Závazky celkem 0 Kč 0 Kč

ROZDÍL MAJETKU A ZÁVAZKŮ 63 816,30 Kč -1 586 Kč
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Přehled o příjmech a výdajích k 31. 12. 2018

 PŘÍJMY běžné 
účetní období

minulé 
účetní období

Prodej výrobků a služeb 281 730 165 629

Přijaté peněžní dary 40 768 5 000

Dotace a příspěvky přijaté z veř. rozpočtů 155 700 94 525

Příjmy celkem 478 198 Kč 265 154 Kč

VÝDAJE běžné 
účetní obdobÍ

minulé 
účetní období

Materiál 59 151 114 464

Služby 230 343 77 959

Mzdy 148 893 35 206

Pojistné za zaměstnance a zaměstnavatele 300 400

Výdaje celkem 438 687 Kč 228 029 Kč

ROZDÍL PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ 39 511 Kč 37 125 Kč

běžné 
účetní období

běžné 
účetní období



Střešovický Oříšek, z.s.
www.stresovickyorisek.cz
orisek.orechovka@gmail.com
www.facebook.com/stresovickyorisek
 
Sídlo: Lomená 810/41, 162 00 Praha 6 
(pouze poštovní adresa, ne místo konání aktivit)
Místo konání aktivit: Farní 368/2, 16200 Praha 6

IČ: 02818612
Transparentní účet: 2200697614/2010
tel: 775082030 (Jana Horáková), 723184832 (Jana Amlerová)
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