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II. 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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III. ČInnost

PRAVIDeLný program v I. poLoLETÍ
Herna pro rodiče s dětmi
V první polovině roku byla herna otevřena pravidelně čtyřikrát týdně po
ranních kroužcích.

Lupínci
Cvičení pro maminky za doprovodu dětí do 2 let.

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

Rytíři a princezny
Tancování pro děti 3-6 let bez rodičů.

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

Víly
Orientální tance pro rodiče s dětmi ve věku 3-6 let.

Jemná jóga pro ženy
Večerní jógové cvičení pro ženy.

Píďalky
Zpívání, hry a tvoření pro rodiče s dětmi ve věku 2-4 roky.

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

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

Veverčata
Příroda, dobrodružství, kamarádi pro děti ve věku 4-8 let bez rodičů.

Louskáčci
Zpívání, taneček a tvoření pro rodiče s dětmi ve věku 2-4 roky.
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“Všichni máme příležitost se pozastavit, věnovat
se svým nejbližším, sobě, naučit se něco nového,
nebo se třeba vrátit k něčemu, co jsme kdysi
dělali rádi a nebyl na to čas. Najděte rovnováhu
mezi opatrností a statečností, užívejte drobných
radostí, opatrujte se! Mávám na všechny strany
a všem! Jana“ březnový e-mail od Jany Šimkové
návštěvnicím jógy

PRAVIDeLný program v II. poLoLETÍ
Herna pro rodiče s dětmi
Jóga pro starší
Jóga pro děti ve věku 8-12 let bez rodičů.

Kaštánci
Zpívání, hry, tvoření pro nejmenší děti od 1 roku s rodiči.

Víly
Orientální tance pro rodiče s dětmi ve věku 3-6 let.

Jemná jóga pro ženy
Večerní jógové cvičení pro ženy.

Skřítci
Zpívání, hry a tvoření pro rodiče s dětmi ve věku 2-4 roky.

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

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

Orientální tanec pro ženy
Louskáčci
Zpívání a tanečky pro rodiče s dětmi ve věku 2-4 roky.

Externě: Skupina pro kojící maminky
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Jednorázové semináře, besedy
a jiné akce
• 18. 2. Masopust pro nejmenší
• 3. 9.

Dopoledne otevřených dveří

• 8. 10. Dentální hygiena pro děti (Aneta Stryová)

Zdravé vaření s dětmi:
• 10. 9., 17. 9., 24. 9., 1. 10., 8. 10. (Lucie Němečková)

Večerní semináře:

“Oříšku, drž se!“
vzkaz na FB Oříšku
během uzavření
prostor

• 20. 1. První pomoc u dětí (Jana Amlerová)
• 9. 3.

Jak do školky (Jana Horáková)

• 16. 3. Jak do školy (Linda Kolenatá)
• 21. 9. Nadané dítě (Linda Kolenatá)
• 27. 11. Jak na obavy a úzkosti u dětí školkového a mladšího školního věku
(Jana Horáková)

Večerní akce pro ženy:
• 6. 2.

Kari-matky (Jana Marada)

• 5. 3.

Kari-matky (Jana Marada)

Herny se sdílením témat rodičovství a výchovy:
• 6. 1., 13. 1., 20. 1., 3. 2., 17. 2., 24. 2., 2. 3., 9. 3., 14. 9., 21. 9., 5. 10., 12. 10.,
(Klára Ludwig)

Příměstské tábory

• 15. 10. Setkání bohyní (Jana Šimková)

• 13. - 17. 7.

Z pohádky do pohádky

• 12. 11. Setkání bohyní (Jana Šimková)

• 3. - 7. 8.

Pověsti Pražského hradu

• 17. 12. Rituál k ukončení roku (Eva Švarzová)

• 24. - 28. 8.

Záhady Pražského hradu
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Komunitní akce pro širokou veřejnost
Velikonoční revival (8. 6.)
Náhradní akce za Velikonoční generálku, která nemohla v dubnu s ohledem
na pandemii covid-19 proběhnout. Velikonoční revival na zahradě Oříšku
bylo příjemné odpoledne s kapelou Krásy, vystoupením kouzelníka, zahradnickou a tvořivou dílnou pro děti, hrami a okénkem se sousedským občerstvením.

Loučení s prázdninami (30. 8.)
Deštivé akce v závěru prázdnin se zúčastnili ti nejodolnější. Zahrála jim k
tomu kapela Jarabáci, shlédli jsme napínavé vystoupení kejklíře Vojty Vrtka.
Nechyběly tradiční dílny, hry a občerstvení.

Zažít Cukrovarnickou jinak (19. 9.)
Připojili jsme se s výtvarnou dílnou a hrami k vydařené akce v Cukrovarnické ulici. A radovali se z toho, že akci má pod palcem dobrá organizátorka
Martina Křížková.

Advent
Tradiční adventní průvod nemohl s ohledem na protiepidemická opatření
proběhnout. Připravili jsme pro rodiny úkoly po Střešovicích, a také malý
osvícený vánoční strom, který mohly rodiny během adventu dozdobit.

Oříšek jako prostor pro oslavy
V prostorách Střešovického Oříšku proběhlo v roce 2020 celkem 14 oslav.
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„Užíváme si výlety do přírody, daleko
od lidí, a taky to, že jsme jako rodina mnohem
víc spolu. Schází mi možnost setkat se
s rodinou a kamarády, divadla, koncerty,
kavárny, restaurace. Zkrátka ten městský život,
pro který v Praze bydlíme.“ Klára Ludwig,
lektorka Oříškovského sdílení
o plusech a mínusech nouzového stavu
a opatřeních
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Táborová písnička na melodii My jsme žáci 3. B
Pohádky jsou príma věc,

Mařenka a Jeníček,

ať jsi pes či jezevec,

když loupali perníček,

z pohádky,

babka je,

do pohádky,

chytila,

cestujeme bez hádky.

a na pekáč vložila...

Táborová písnička na melodii písničky
Kouření je hnusnej zvyk od Pokáče
Půjdeme na Pražský hrad,

Letohrádek pro Annu,

Tam v té Zlaté uličce,

objevovat i si hrát,

a v zahradách fontánu,

domečky jsou maličké,

památky tam všude jsou,

fontána nám zapěje,

sloni se tam nevejdou,

zábavu nám přinesou.

k osvěžení přispěje.

tak ji radši obejdou.

Hladová zeď u hradu,

Chrám svatého Víta,

už není za záhadu,

každého rád uvítá,

Karel ji dal postavit,

šest set let ho stavěli,

aby nakrmil svůj lid.

abychom ho tu měli.

Jak vypadá Loreta,

Ve Vladislavském sále,

rozezná i popleta,

vždycky máš na mále,

aby otec díky vzdal,

na koních tu jezdili,

Loretě zvonkohru dal.

pak vítězství slavili.

„Když vyrazíme směr Pražský hrad,
tak Bětka spustí táborovou písničku
a povídá, kde jste byli, a vždy koukám, co vše
si pamatuje. Zavedla mne do Zlaté uličky,
úplně sama. A i se rozpovídala o chrámu
sv. Víta. Tak jen jsem chtěla napsat, že tábor
se vám opravdu moc a moc vydařil a ještě
jednou děkujeme!!“ maminka
účastnice tábora

16

IV. VÝBOR SPOLKU
Výbor spolku do jara 2020: Jana Amlerová (předsedkyně),
Jana Horáková, Kateřina Vickers. Od jara 2020 Jana Amerová
(předsedkyně), Jana Horáková, Alice Štěrbová.
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Kateřině a Christopherovi Vickers
Kateřině Čeplové
Kláře Ludwig
Kristýně Sevaldové
Kristýně Anderové
Lucii Němečkové
Marii Těšíkové
Martinu Vaculíkovi a TJ Tatran Střešovice

V. Poděkování
Za pomoc při organizaci aktivit děkujeme:
Alici a Martinu Štěrbovi
Barboře Tatkové
Evě Čadové
Gábině Sochorové
Hance Šálkové
Heleně a Michalovi Čiperovým

Monice Galatové
Petře Zaťkové
Petře Koubové
Zuzaně Pencové
Zuzaně Sládkové

Za finanční podporu děkujeme:
Městské části Praha 6
Magistrátu hl.m. Prahy
za slevu na nájmu Tatranu Střešovice

Heleně Strejčkové
Ivaně Čeljuska
Janě Amlerové a Jakubovi Hortovi
Janě a Jiřímu Horákovým
Janě Landsingerové
Janě Maradové
Janě Šimkové

Velké poděkování patří
individuálním dárcům, kteří nám
věnovali finanční dar. Dále všem
rodinám, které se vzdaly vrácení
prostředků za odpadlé kurzy.
Děkujeme.
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IV. HOSpODAřEní
Přehled o příjmech a výdajích k 31. 12. 2020
PŘÍJMY

Běžné účetní období

Minulé účetní období

Hlavní činnost

Hosp. činnost

Hlavní činnost

Hosp. činnost

Prodej výrobků
a služeb

285 239

32 050

375 423

22 050

Přijaté peněžní
dary

23 000

0

3 000

0

Dotace a
příspěvky přijaté
z veř.rozpočtů

187 200

0

190 423

0

Příjmy celkem

495 439

32 050

568 846

22 050

VÝDAJE

Běžné účetní období

Minulé účetní období

Hlavní činnost

Hosp. činnost

Hlavní činnost

Hosp. činnost

53 932

0

58 449

0

Služby

225 884

11 194

294 558

12 146

Mzdy

153 897

1 862

306 016

12 653

52 846

0

0

0

Výdaje celkem

486 559

13 056

659 023

24 799

ROZDÍL PŘÍJMŮ
A VÝDAJŮ

8 880

18 994

-90 177

-2 749

Materiál

Pojistné za
zaměstnance a
zaměstnavatele

Střešovický Oříšek, z.s.

orisek.orechovka@gmail.com
www.stresovickyorisek.cz
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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