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Výroční zpráva 2012 

 
 
V devátém roce své existence procházelo naše občanské sdružení 

„generační obměnou“, přičemž nadále nabízelo obyvatelům Mníšku a okolí 
zajímavé akce a možnosti, jak aktivně trávit volný čas. 

Mateřské centrum úspěšně naplňovalo své poslání místa pro setkávání 
rodičů s malými dětmi a nabízelo kroužky pro děti i rodiče. 

I v tomto roce se uskutečnilo mnoho víkendových výtvarných dílen, 
v budově OÁZY a na farní zahradě se konala řada již tradičních výročních akcí 
(Čarodějnice, Svatováclavské posvícení a další). 

Po malých, ale slibných krůčcích jsme začali pracovat na rekonstrukci 
hospodářské budovy na farní zahradě pro „Komunitní centrum Mníšek“. 

Těšíme se, že i Vy přijdete někdy mezi nás! 
 M. Škultéty, předseda sdružení 
 
 
 
 
 

 
 

 



1. Přehled činnosti sdružení 
 

Posláním našeho sdružení je podpora a rozvoj tvůrčí činnosti dětí a 
mládeže, rozvoj aktivit pozitivně ovlivňujících postoje lidí a jejich přístup 
k řešení problémů, etická výchova, v rámci prevence proti drogám pomoc 
rodinám s dětmi organizovat volný čas a vytvořit možnosti pro jeho aktivní 
trávení, a rovněž spolupráce s dalšími neziskovými právnickými osobami 
sledujícími obecně prospěšné cíle. Chceme, aby OÁZA byla příjemným 
místem pro setkávání lidí a zázemím pro jejich společné aktivity. 

 

 
Hospodářská budova OÁZY na farní zahradě 

 
Změny v roce 2012 

V roce 2012 OÁZA procházela „generační obměnou“ – někteří ze zakláda-
jících členů se postupně z různých důvodů (zdravotních, rodinných, pracov-
ních) stahují z centra dění, zatímco je přirozeně nahrazují jiní členové s novými 
nápady a elánem. Začátkem roku nastoupila nová koordinátorka Mateřského 
centra, byl zvolen nový výbor a předseda sdružení a posléze i změněno sídlo 
sdružení. Tradiční akce zůstávají zachovány, ale nové nápady jsou již znát a 
postupně se klubou na světlo. Jedním z nich je snaha zapojit vedle matek i více 
otců, například do rekonstrukce hospodářské budovy OÁZY na farní zahradě. 

 



Tradi ční akce pro rodiny s dětmi  
Většinu našich tradičních akcí pořádáme ve spolupráci 

s Římskokatolickou farností Mníšek pod Brdy, která nám poskytuje zázemí 
(farní zahrada, budova OÁZY a fary, finanční spolupráce). Akce jsou určeny  
pro všechny malé i velké občany našeho města a okolí. 

 
Maškarní bál pro děti  (účast cca 60 dětí s rodiči) – 11.2.2012 
Karneval pro menší děti v sále MKS, pořádaný ve spolupráci se Zálesáky 
(zajistili hudbu) a Magdalénou o.p.s. (divadelní vsuvka). 
 
Čarodějnice (účast cca 80 dětí s rodiči) – 28.4.2012  
Akce pro rodiny s menšími dětmi, pořádaná na farní zahradě – opékání buřtů 
na ohni, pohádka pro děti, malá výtvarná dílna, skákací nafukovací hrad. 
 
Pohádková cesta (účast cca 250 dětí s rodiči) – 16.6.2012 
Cesta tentokrát vedla od zámku kolem všech rybníků a nesla se ve znamení 
putování za Večerníčkem. Děti na jednotlivých zastaveních plnily úkoly 
s pohádkovými postavičkami. Na konci cesty na pláži u Zadního rybníku na 
ně čekala výtvarná dílna i stánky s občerstvením. Při přípravě této akce 
tradičně spolupracujeme s Magdalénou o.p.s., mníšeckými Zálesáky a Junáky, 
občanským sdružením Rorejs a Státním zámkem Mníšek pod Brdy.  
 

 
Start pohádkové cesty 



 
Pouťová stezka (účast cca 20 dětí s rodiči) – 21.7.2012  
Součást programu mníšecké Skalecké pouti. Nepříliš vlídné počasí zpestřila 
malým účastníkům pouti stezka s úkoly k zamyšlení i pobavení. 
 
Svatováclavské posvícení (účast cca 80 dětí i dospělých) – 28.9.2012 
Posvícenská cesta začínala na Malé Svaté Hoře a děti plnily úkoly inspirované 
legendou o sv. Václavovi. V cíli na farní zahradě čekalo na děti vystoupení 
skupiny historického šermu, divadelní představení ze života sv. Václava, 
3. ročník soutěže o nejlepší Posvícenský koláč i táborák.  
 
Mikulášská nadílka (účast cca 200 dětí s rodiči a obyvatelé domovů seniorů 
v Mníšku a Kytíně) – 5.12.2012 
Několikerý příchod sv. Mikuláše začal v předvečer jeho svátku mikulášskou 
pohádkou a nadílkou dětem v mníšeckém kostele. Následující dopoledne 
Mikuláš navštívil i děti a maminky v mateřském centru. O víkendu se naše 
mikulášská družina tvořená především dětmi tradičně vypravila do penzionů 
pro seniory v Mníšku a Kytíně potěšit obyvatele písničkou a malým dárkem.  
 

Výtvarné dílny  
Pokračujeme v pořádání výtvarných dílen pro dospělé i děti, v roce 2012 

jich proběhlo celkem osmnáct. Cílem těchto dílen je nabídnout aktivní 
odpočinek a možnost naučit se nové výtvarné techniky, to vše v místě bydliště 
a v ceně dostupné každému. Dílny jsou vedené zkušenými lektorkami a určené 
pro zájemce všech věkových skupin.  
 
Přehled dílen 

15.1. Drátování nádob 15.4. Papírový pedig 
29.1. Tkaná podložka 21.4. Plstění – náhrdelník  
12.2. Nákupní taška 13.5. Patchwork pro začátečníky 
26.2. Korálové doplňky 28.10. Papírový pedig pro zač. 
17.3. Víly z ovčího rouna 10.11. Vyrábění z ovčího rouna 
18.3. Nešitý patchwork I 18.11. Vánoční nešitý patchwork I 
25.3. Drátovaná vajíčka 25.11. Drátované ozdoby 
31.3. Nešitý patchwork II 1.12. Vánoční nešitý patchwork II 
1.4. Fimo – zdobení vajíček 9.12. Korálkové ozdoby 

 



Další akce 
Mníšecká rošáda (účast cca 25 dětí i dospělých) – 2.12.2012 
Sedmý ročník šachového turnaje v bleskové hře pro děti i dospělé byl opět 
velkým sportovním kláním ve všech věkových i výkonnostních kategoriích. 

 
Šikovné ruce – zahájeno v listopadu 2012 
Koncem roku jsme se zapojili do celonárodního projektu občanského sdružení 
Nedoklubko. Obsahem společného projektu je plést nebo háčkovat čepičky, 
svetříky, ponožtičky a šít zavinovačky pro předčasně narozená miminka nebo 
vyrábět drobné dárky pro povzbuzení maminek. 
 

 
Šikovné ruce 

 
 

Mateřské centrum 
Mateřské centrum OÁZA (dále jen MC) bylo i v roce 2012 hlavním 

mníšeckým poskytovatelem služeb, kroužků a besed zaměřených na rodiny 
s malými dětmi. Některé kroužky pro velký zájem otevřely další kurzy 
(Mravenečci a Zvoneček). Jiné se naopak od září pro malý zájem (jóga pro 
děti, angličtina pro děti s rodilým mluvčím) nebo nedostatek lektorů (Zumba 
pro děti a dospělé, Pilates) již neotevřely.  

Návštěvníkům MC nabízíme od prosince 2012 i bezdrátové připojení 
k internetu Wi-Fi, které zřídilo město Mníšek pod Brdy na své náklady a které 
je dostupné po celém Kulturním středisku.  

V roce 2012 obdrželo MC finanční dotaci od MPSV a města Mníšek pod 
Brdy. Díky nim mohlo MC částečně financovat vedle koordinátorky i pracovní 
místo pro dozor v herně. Mateřské centrum OÁZA vede od 1. ledna 2012 nová 
koordinátorka Eva Wollnerová. Všem dobrovolnicím děkujeme za pomoc! 

 



 
Herna mateřského centra 

 
Program Mateřského centra OÁZA v roce 2012 

Herna 
- otevřena denně od 9h do 12h 

Miniškoli čka  
- všeobecně rozvíjející program pro děti 0-4 roky v doprovodu rodiče 

vedený dobrovolnicemi MC 

Hudební škola Yamaha 
- hudební výukový program pro děti od 4 měsíců (lektorka Dagmar 

Braunčová) 

Veselé pískání 
- výuka hry na flétnu pro děti od 4 let (lektorka Marie Davídková) 

Zvoneček 
- dramatický kroužek pro děti od 4 let (lektorka Lucie Krupičková),  

NOVĚ se od září nabídly tři kurzy 

Mravenečci 
- cvičení rodičů s dětmi (lektorka Anna Čišková),  

NOVĚ se od září nabídly dva kurzy 

Výtvarný kroužek 
- výtvarný kroužek pro děti od 4let (lektorka Lída Pokorná) 



Jóga pro děti (pouze v I. pololetí 2012) 
- zdravotní cvičení s prvky jógy pro děti od 4let (lektorka Líba 

Pechoušková) 

Zumba pro děti  (pouze v I. pololetí 2012) 
- „taneční“ kroužek pro děti s prvky zumby (lektorka Magda Boudníková) 

Powerjóga 
- cvičení pro rodiče spojené s hlídáním dětí (lektorka Veronika Zimová) 

Zumba pro dospělé (pouze v I. pololetí 2012) 
- cvičení pro rodiče spojené s hlídáním dětí (lektorka Magda Boudníková) 

Pilates (pouze v I. pololetí 2012) 
- cvičení pro rodiče spojené s hlídáním dětí (lektorka Magda Boudníková) 

Výuka hry na klavír a flétnu 
- hudební výuka pro děti i dospělé (lektor David Ghali) 

Angličtina 
- výuka pro děti s rodilým mluvčím (lektor Mike Prentice) 
- výuka pro dospělé (lektorka Daniela Feltová) 

 
Mimořádné akce: 
• Beseda na téma „Očkování dětí“ (přednášející MUDr. Romana Štěpánková) 
• Beseda na téma „Návrat do práce po MD“ (přednášející PhDr. Anna 

Stodolová) 
• Beseda s ředitelkami mníšeckých MŠ a ZŠ Komenského (hosté: Bc. Marie 

Šretrová, Mgr. Petra Poučková, Mgr. Bohumila Pallagyová) 
• Open air výstava u příležitosti výročí založení MC v ČR a Sítě MC v ČR 

(výtvarná dílnička během akce Pouť rodin v Mníšku pod Brdy) 
• Beseda na téma „Kam o prázdninách s dětmi“ (hosté: různé fyzické osoby  

a občanská sdružení pořádající aktivity pro děti o prázdninách v okolí 
Mníšku pod Brdy) 

• Poník v MC OÁZA 
• Beseda na téma „Dětský vzdor“ (přednášející PhDr. Ilona Špaňhelová) 
• Jarní a podzimní bazárek  
• Velikonoční a Mikulášská Miniškolička s nadílkou 
• Miniškolička ke Dni matek a Otců 
• Dětský den v Mníšku 3.6.2012 ve spolupráci s Rorejsem a Fabiánkem 
• Tematické Miniškoličky – od září 2012 každý měsíc – např. Vesmír 

s Krtečkem (ve spolupráci s Českou kosmickou společností), Tričkohrátky, 
Dýňování 



 

2. Výkazy hospodaření za rok 2012 
 

Rozvaha 2012 - v tis. K č 
    
Občanské sdružení OÁZA Mníšek pod Brdy     
        
Číslo  Počáteční Kone čný 
Účtu Název ú čtu zůstatek  zůstatek  
    1.1.2012 31.12.2012 
        
Aktiva    
    
042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 362 362 
211 Pokladna 20 13 
221 Účty v bankách 99 132 
314 Poskytnuté provozní zálohy 17 24 
381 Náklady příštích období 2 2 
        
  Aktiva celkem 500 533 
        
    
Pasiva   
    
901 Vlastní jmění 417 454 
931 Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 0 0 
932 Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let 40 40 
321 Dodavatelé 4 3 
331 Zaměstnanci 3 4 
336 Zúčtování s institucemi (sociální, zdravotní pojištění) 2 0 
342 Ostatní přímé daně 1 0 
384 Výnosy příštích období 19 24 
389 Dohadné účty pasivní 14 0 
        
  Pasiva celkem 500 533 
        
    
 Hospodá řský výsledek (zisk) za období  8 

 



 
Výkaz zisk ů a ztrát 2012 - v tis. K č 

   
Občanské sdružení OÁZA Mníšek pod Brdy   
      
Číslo  Kone čný 
účtu Název ú čtu zůstatek  
    31.12.2012 
      
Náklady   
   
501 Spotřeba materiálu 39 
513 Náklady na reprezentaci 2 
518 Ostatní služby 440 
521 Mzdové náklady 139 
524 Zákonné sociální náklady 2 
538 Ostatní daně a poplatky 1 
549 Jiné ostatní náklady 6 
      
  Náklady celkem 629 
      
Výnosy   
   
602 Tržby z prodeje služeb - vstupné, školné 527 
682 Přijaté příspěvky (dary) 13 
684 Přijaté členské příspěvky 3 
691 Provozní dotace 94 
      
  Výnosy celkem 637 
      
 Hospodá řský výsledek (zisk) za období  8 

 
 
 
 
 



 
 

Občanské sdružení OÁZA Mníšek pod Brdy 
 

náměstí F. X. Svobody 38, 252 10 Mníšek pod Brdy 
Tel. 603 797 541, 776 617 544 

e-mail: oaza.mnisek@seznam.cz , http://oaza.mnisek.cz  
IČO: 26 66 00 67 

Bankovní spojení: 1726480001/5500 
Bankovní spojení mateřské centrum: 245605227/0300 

Reg. u MVČR: VS/1-1/56 893/04-R 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Za finanční pomoc a podporu v roce 2012 moc děkujeme! 

 
Soukromé osoby: 

Roman Češka 
Daniela Feltová 

David Ghali 
Eva Jarolímková 

Libor Jelínek 
 

Podnikatelé: 
VALUE ADDED, a.s. 

 

Veřejná a státní správa: 
Město Mníšek pod Brdy 

Ministerstvo práce a sociálních 
věcí České republiky 

 
Další organizace: 
Římskokatolická 

farnost Mníšek pod Brdy 
 

 
 

Velké díky patří všem členům a dobrovolníkům za jejich volný čas, tvůrčí 
energii, obětavou práci a věcné i finanční dary. 



 


