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Občanské sdružení OÁZA  
Mníšek pod Brdy 

 

 
  

 

 
Výroční zpráva 2013 

 
 
V jubilejním desátém roce své existence naše občanské sdružení 

slavnostně otevřelo sál v rekonstruované budově Komunitního centra 
OÁZY, rozjelo nový cyklus filosofických diskusí a 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  poskytovalo  bohatou  nabídku  kroužků  pro  děti 
 i dospělé. 

I v tomto roce se uskutečnilo mnoho víkendových výtvarných dílen, 
v budově OÁZY a na farní zahradě se konala řada již tradičních akcí pro 
celou rodinu.   

OÁZA je otevřená nejen pro účastníky akcí, ale i k Vaší aktivní účasti 
a zapojení se do našich akcí. Rádi uvítáme nové členy nebo pomůžeme 
zrealizovat Váš nápad na uspořádání zajímavé akce, přednášky či besedy! 

  
Miroslav Škultéty, předseda sdružení 
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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. 

 

 
Svatováclavské posvícení spojené se slavnostním otevřením sálu OÁZY – 

28. září 2013 
 

Novinky v roce 2013 
 

V letošním roce jsme v OÁZE rozvíjeli trendy nastoupené o rok dříve: 

- pokračovalo zapojování otců do rekonstrukce Komunitního centra 
OÁZY,  

- dále posilujeme mezigenerační vztahy obdarováváním předčasně 
narozených dětí ve spolupráci s celorepublikovým sdružením 
Nedoklubko, 

- otevřeli jsme nové kroužky pro děti a rodiče v Mateřském centru, 
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- pro dospělé jsme nastartovali cyklus filosofických diskusních večerů 
Světozor, 

- a samozřejmě stále pořádáme i tradiční akce pro rodiny s dětmi.  
 

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. 
 
Masopustní průvod (účast cca 40 dětí a rodičů) – 3. 2. 2013 
Průvod veselých maškar od domova pro seniory k zámku, kde účastníky 
přivítal šašek s koblihami a poté se všichni zahřáli na faře. Akce pořádaná 
ve spolupráci s o. s. Fabiánek.   
 
Čarodějnice (účast cca 100 dětí a rodičů) – 27. 4. 2013  
Akce pro rodiny s menšími dětmi, pořádaná na farní zahradě – opékání 
vuřtů, pohádka pro děti, výtvarná dílna, zábavné úkoly, chůdy, prolézačka. 
 
 
 

 
Tanec čarodějnic 
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Pohádková cesta (účast cca 300 dětí a rodičů) – 15. 6. 2013 
Cesta tentokrát vedla od kostela kolem mníšeckých rybníků a nesla 
podtitul „Do pohádky za zvířátky“.  
 
Děti na jednotlivých zastaveních plnily úkoly s pohádkovými zvířátky. 
V cílové farní zahradě se utkaly se zlou selkou a jejím líným kumpánem a 
zachránily   tak  živá  kůzlátka.  Radovat  se  mohly  i z  živých  králíků. 
Na všechny děti čekaly drobné odměny v podobě dráčků, plyšáčků a 
knížeček. Vylosovaní    luštitelé   kvízu    získali    zdarma    vstupenku    
do mníšeckého zámku. Pro osvěžení servírovali kuchaři ovocný salát. 
Nechyběla ani perníkářka. K radosti všech dětí vyrostla na zahradě obří 
skluzavka. 
 
Při přípravě této akce tradičně spolupracujeme s Magdalénou o.p.s., mní-
šeckými Zálesáky a Junáky, občanským sdružením Rorejs a Státním 
zámkem Mníšek pod Brdy.  
 

 
Start pohádkové cesty 

 
Pouťová stezka (účast cca 20 dětí a rodičů) – 20. 7. 2013  
Součást programu mníšecké Skalecké pouti.  Procházku  ze  Skalky zpět  
do města  zpestřila  malým účastníkům pouti stezka s úkoly  k zamyšlení  i 
k pobavení. 
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Svatováclavské posvícení (účast cca 200 dětí a dospělých) – 28. 9. 2013 
Posvícenská cesta vedla zahradou kolem kostela, kde děti plnily úkoly a 
otázky pro protažení těla i ducha.  
 

V cíli na farní zahradě byl připraven jarmark ve středověkém duchu: 
prodavačky nabízely voňavé a lákavé dobrůtky, sušené bylinky, víly 
z ovčího rouna, přáníčka, domácí zavařeniny či korálky. Kovář předváděl 
své krásné řemeslo, Robin Hood vedl cvičení v střelbě z dětské kuše. Děti 
mohly ochutnat nad ohněm pečeného hada z těsta nebo si kamenem 
vlastnoručně rozdrtit obilí na mouku.  

 
Posvícenský jarmark 

 

Tradiční hranou pohádkou jsme si připomněli a společně oslavili patrona 
naší země, sv. Václava.  
 

 
Příběh o svatém Václavu 
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Součástí akce bylo slavnostní otevření nově zrekonstruovaného sálu 
Komunitního centra za účasti významných osobností našeho města. 
 
Mikulášská nadílka (účast cca 200 dětí s rodiči a obyvatelé domovů 
seniorů v Mníšku a Kytíně) – 5. 12. 2013 
Několikerý příchod sv. Mikuláše začal už ve středu 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.  

 
Mikulášská družina v DD Kytín 

 
Výtvarné dílny  

Pokračujeme v pořádání výtvarných dílen pro dospělé i děti, v roce 2013 
jsme jich vypsali celkem šestnáct. 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  (Katkou  Typlovou  a  Marií Brzobohatou)   a   jsou   určené  
pro zájemce všech věkových skupin.  
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Přehled dílen 
13.1. Patchwork  pro  začátečníky 17.3. Drátovaná  vajíčka 
19.1. Pískové  obrazy 7.4. Patchwork  pro  začátečníky 
27.1. Tkaná  podložka 13.4. Patinování 
3.2. Fimo – šperky 21.4. Papírový  pedig 

16.2. Květy  z organzy 5.5. Drátování  nádob 
17.2. Papírový  pedig 11.5. Pískové  obrazy 
3.3. Drátování  nádob 25.5. Plstění – náhrdelník 

16.3. Dekorace  velikonočních  
vajíček 

8.6. Mozaika 

 
Další akce 

Do družiny strom, pomoc jako hrom (účast cca 40 dětí i dospělých) –  
23. 11. 2013 
Občanské sdružení OÁZA se zapojilo do projektu organizovaného školní 
družinou ZŠ Mníšek pod Brdy „Do družiny strom, pomoc jako hrom“, 
jehož cílem je revitalizace zahrady školní družiny na Malém náměstí. 
Dalšími partnery akce byly: Město Mníšek pod Brdy, Občanské sdružení 
Fabiánek a Hnutí Brontosaurus. 
 
Mníšecká rošáda (účast cca 25 dětí i dospělých) – 8. 12. 2013 
Osmý ročník šachového turnaje v bleskové hře pro děti i dospělé byl opět 
velkým sportovním kláním ve všech věkových i výkonnostních kategoriích. 
Záštitu nad ním převzal starosta města. 
 

 
Mníšecká rošáda 
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Šikovné ruce (účast cca 25 dospělých) – po celý rok 2013 
V roce 2013 jsme se dále zapojovali 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. 
Koordinátorky programu naše výtvory předaly zdravotním sestrám z Ústavu 
Péče pro matku a dítě v Praze - Podolí. 
 

Šikovné ruce 
 
Světozor (účast cca 10 dospělých) – po celý rok 2013 
Od dubna jsme nastartovali sérii diskusních večerů, které nám umožňují 
společně sdílet své pohledy na svět, ale také nás provokují k zamyšlení. 
Jednou měsíčně si povídáme na zajímavá témata tak, aby nás to posunulo 
o kousek dál v životním zrání. Témata jsou velmi obecně provázána heslem 
„aplikovaná víra“, ať už je to víra v Boha, v dobro, v lásku či v lidskost. 
„Vyzobáváme“  tyto  vyšší  principy  z   každodenního dění  kolem  nás a 
na druhou  stranu  také  hledáme cesty, jak tyto vyšší principy promítnout 
do svého všedního konání, vystupování a rozhodování. 
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Rekonstrukce budovy Komunitního centra 
 
Jedním z cílů při založení občanského sdružení OÁZA bylo rekonstruovat 
bývalou hospodářskou budovu na farní zahradě. Kdysi se tam hrávalo 
loutkové divadlo, nyní bychom chtěli z této budovy udělat komunitní 
centrum pro děti, mládež i rodiče.  
 
Součástí projektu je nejenom snaha oživit dlouho nevyužívanou budovu, 
ale vybudovat kolem ní i komunitu lidí provázaných dobrými vztahy, 
sdílejících společné hodnoty a pracujících na společném díle. 
 
Prostor farní zahrady se už velmi osvědčil, má skvělou polohu a příjemnou 
atmosféru. Díky vstřícnosti mníšeckého faráře P. Jana Dlouhého je zahrada 
otevřena všem. Její obliba u dětí i rodičů rychle roste. Pro případ špatného 
počasí jsou ale nutné prostory pod střechou.  
 
Ty nabízí hospodářská budova, jejíž rekonstrukce tento rok přinesla první 
výsledky, i když práce zbývá pořád ještě dost.  
 

 
Nový sál Komunitního centra OÁZA 
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Město Mníšek pod Brdy, několik místních podnikatelů a více než dvě 
desítky dobrovolníků z řad zástupců OÁZY, mníšecké farnosti či spolku 
Rorejs se chopily příležitosti připojit se k dílu, v němž se spojuje stavba 
z kamene s investicí do našich dětí. Díky jejich společnému úsilí jsme letos 
mohli slavnostně otevřít první zrekonstruovaný sál budovy Komunitního 
centra. Ve zkušebním provozu jsme v něm začali pořádat první akce: 
 
Otevírací slavnost s koncertem (účast cca 80 dětí a dospělých) – 28. 9. 
2013 
V rámci Svatováclavského posvícení pan starosta a pan farář slavnostně 
přestřihli  pásku  a otevřeli  dveře nově  zrekonstruovaného sálu  OÁZY. 
Po proslovech a poděkování následovalo hudební vystoupení rodiny 
Mertových. 
 
Beseda o včelách (účast cca 30 dětí a dospělých) – 17. 11. 2013 
Prostory Komunitního centra nabízí OÁZA zájemcům o akce pro děti a 
dospělé. První z nich byla beseda s panem Danem Stauchem z Českého 
svazu včelařů, kterou v duchu spolupráce mníšeckých spolků a občanských 
sdružení iniciovala Jana Herotová.  
 
Koncert Žofie Kabelkové (účast cca 20 dětí a dospělých) – 7.12.2013 
Další akcí v nových prostorách pořádalo Rodinné centrum Essentia. Šlo 
o koncert české písničkářky a navazující besedu pro zájemce o nově 
vznikající lesní školku Sedmikvítek.  
 
Koncert Evy Henychové (účast cca 20 dětí a dospělých) – 8.12.2013 
Předvánoční atmosféru v OÁZE podbarvil krásný adventní recitál Evy 
Henychové.  
 
Vánoční představení „Vánoční koleda“ (účast cca 100 dětí a rodičů) - 
24. 12. 2013 
Vánoční příběh na Štědrý den připravila katechetka Daniela Feltová, 
zahrály v něm děti z mníšecké farnosti za doprovodu farní kapely F.R.K. 
Familion.   
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Mateřské centrum 
Mateřské centrum OÁZA (dále jen MC) bylo i v roce 2013 hlavním 
mníšeckým poskytovatelem služeb, kroužků a besed zaměřených na rodiny 
s malými dětmi. Svůj denní program nabízí v prostorách patřících městu 
Mníšek pod Brdy, které hradí poplatky za energii a poskytuje MC bezplatný 
nájem. Bez této pomoci by MC nemohlo existovat, nebo by poskytované 
služby výrazně převyšovaly možnosti řady rodin.  
 
V roce 2013 již MC neobdrželo jako v předchozích letech dotaci od 
ministerstva práce a sociálních věcí a muselo najít cesty k samofinancování 
provozu MC.  Hlavní snahou je, aby se na vytváření programu maximálně 
dobrovolnicky podílely maminky, které MC pravidelně navštěvují. Všem 
dobrovolnicím, které zajišťují dozor v herničce a připravují prográmek na 
Miniškoličky, moc děkujeme za pomoc! 
 
Návštěvníkům MC nabízíme bezdrátové připojení k internetu Wi-Fi, které 
zřídilo město Mníšek pod Brdy na své náklady a které je dostupné po celém 
Kulturním středisku.  
 
Díky nově přistěhovaným mladým rodinám s dětmi zájem o MC OÁZA a 
jeho program vzrostl. V září byla naplněna kapacita všech kroužků. Některé 
kroužky navíc pro velký zájem otevřely další kurzy např. Mravenečci mají 
již tři kurzy. Milou novinkou jsou: taneční kroužek a kroužek Mladý vědec. 
Během letních prázdnin byla hernička dobrovolníky z řad rodičů 
vymalována (postarali se tatínkové), uklizena (zajistily maminky) a jinak 
zkrášlena (všichni dohromady). 
 

 
Herna mateřského centra  
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Program Mateřského centra OÁZA v roce 2013 
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 (lektorky Dagmar 

Braunčová, Jana Tománková) 

Veselé pískání 

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

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

Mravenečci 
- cvičení rodičů s dětmi (lektorka Anna Čišková) 

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

Taneční kroužek 
- pohybový kroužek pro děti od 3,5 let (lektorka Petra Hrdinová) 

Mladý vědec 
- kroužek pro zvídavé předškoláky a školáky, člen KMD ČR (Klub 

mladých debrujárů, lektorka Anna Čišková) 

Powerjóga 
- kondiční cvičení pro rodiče spojené s hlídáním dětí (lektorka 

Karolína Nádvorníková) 

Pilates 
- kondiční cvičení pro rodiče spojené s hlídáním dětí (lektorka 

Kateřina Neuerová) 

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

Angličtina 
- výuka pro děti s rodilým mluvčím (jazyková škola EASYSPEAK) 
- výuka pro dospělé (lektorka Daniela Feltová) 
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Mimořádné akce: 
 

• Karneval MC OÁZA pořádaný ve spolupráci s  o. p. s. Magdaléna 
a Zálesáky 

• Kurz první pomoci pro dospělé (www.skoleniprvnipomoci.cz) 

• Beseda na téma „Sourozenecké vztahy“ (přednášející Ilona 
Špaňhelová) 

• Beseda k problematice Mechanicko-biologické úpravě odpadů 
(přednášející Libuše Pechoušková, Jana Raschmanová) 

• Beseda „Jak uspět na trhu práce“ (přednášející Lenka Šimuni) 

• Beseda na téma „Pevné objetí jako životní styl“ (přednášející 
Kateřina Neubauerová) 

• Beseda na téma „To je ale dárků“ (přednášející Kateřina 
Neubauerová) 

• Beseda s ředitelkami mníšeckých MŠ (hosté Marie Šretrová,  Petra 
Poučková) 

• Jarní a podzimní bazárek  

• Dětský  jarmark školních potřeb pořádaný spolu s Městským 
kulturním střediskem Mníšek pod Brdy 

• Velikonoční a Mikulášská Miniškolička s nadílkou 

• Miniškolička ke Dni matek a otců 

• Obtiskávání na kachle (s keramičkou Blankou Hovorkovou) 

• Tématické Miniškoličky – pokračují každý měsíc i v roce 2013 – 
např. Zoubková (ve spolupráci s o.s. Nechci kazy), Dýňování, 
Masopust, Nedoklubko - tvoření, Tričkohrátky, Valentýn apod. 

• Regionální setkání mateřských center v Rodinném centru 
Dobříšek, Dobříš 
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Výkazy hospodaření za rok 2013 
 
 

Rozvaha 2013 - v tis. Kč 
    
Občanské sdružení OÁZA Mníšek pod Brdy     

        
Číslo  Počáteční Konečný 
účtu Název účtu zůstatek zůstatek 
    1.1.2013 31.12.2013 
    

Aktiva    
    
021 Stavby 0 486 
081 Oprávky ke stavbám 0 -6 
042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 362 0 
211 Pokladna 13 11 
213 Ceniny 0 1 
221 Účty v bankách 132 224 
314 Poskytnuté provozní zálohy 24 23 
381 Náklady příštích období 2 2 
        
  Aktiva celkem 533 741 
        
    

Pasiva   
    
901 Vlastní jmění 454 661 
931 Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 8 -5 
932 Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let 40 47 
321 Dodavatelé 3 0 
331 Zaměstnanci 4 16 
336 Zúčtování s institucemi (sociální, zdravotní pojištění) 0 0 
342 Ostatní přímé daně 0 3 
384 Výnosy příštích období 24 17 
389 Dohadné účty pasivní 0 2 
        
  Pasiva celkem 533 741  
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Výkaz zisků a ztrát 2013 - v tis. Kč 
   

Občanské sdružení OÁZA Mníšek pod Brdy   

      

Číslo  Konečný 

účtu Název účtu zůstatek 

    31.12.2013 

      

Náklady   

   

501 Spotřeba materiálu 78 

502 Spotřeba energie 2 

513 Náklady na reprezentaci 2 

 518 Ostatní služby 462 

521 Mzdové náklady 161 

524 Zákonné sociální náklady 0 

538 Ostatní daně a poplatky 1 

546 Dary 2 

549 Jiné ostatní náklady 6 

551 Odpisy 6 

      

  Náklady celkem 720 

      

Výnosy   

   

602 Tržby z prodeje služeb - vstupné,školné 611 

649 Jiné ostatní výnosy 2 

682 Přijaté příspěvky (dary) 61 

684 Přijaté členské příspěvky 3 

691 Provozní dotace 38 

      

  Výnosy celkem 715 

      

 Hospodářský výsledek (zisk) za období -5 
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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 
 

Poděkování: 
 
Za dlouhodobou spolupráci a podporu: Římskokatolické farnosti Mníšek 
pod Brdy a faráři P. Janu Dlouhému, městu Mníšek pod Brdy, spolku 
Rorejs, o.p.s. Magdaléna, zámku Mníšek pod Brdy, organizaci Brdský 
zálesák, sdružení Fabiánek, organizaci Junák, paní Jarolímkové a 
řeznictví Novák.  
 
Za bezplatné zapojení se do rekonstrukce Komunitního centra OÁZY: 
všem členům i příznivcům OÁZY  za spousty brigádnických hodin, 
členům spolku Rorejs za vybílení stěn sálu, panu Keyřovi za provedené 
zemní práce, bagrování a zapůjčení techniky, paní Vaňkové-Svozilové za 
restaurování fresek, P. Dlouhému za zakoupení lustrů a financování 
elektrické přípojky, panu Slepičkovi ze Stříbrné Lhoty za truhlářské práce 
na oknech, panu Knotkovi za natření oken, o.p.s. Magdaléna za schůdky 
k pódiu, maminkám za uspořádání společné akce na farní zahradě, 
z jejíhož výtěžku byla zasklena okna a všem, kdo se podíleli na oslavách 
svatováclavského posvícení – z vybraných peněz byly pořízeny židle, 
pódium a topná tělesa. Manželům Češkovým za finanční příspěvek použitý 
na rozvod elektřiny v sále a dalším rodinám, firmám i „bezejmenným“ 
dárcům taktéž za finanční podporu. OÁZA by se rovněž neobešla bez 
podpory města – z investičního grantu získaného od města Mníšek pod 
Brdy byla pořízena podlaha. 
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Za materiální podporu pro dobročinný jarmark na svatováclavském 
posvícení: 
kinu Lucerna Praha, paní Jocovové - Galanterie, látky, pizzerii 
Alcapone, vinotéce Dobrý ročník, rodinné restauraci u Benáků, paní 
Ryzcové – Drogerie, paní Hejzlarové – Útulný domov, paní Kamýrové 
– Kadeřnictví Jana, paní Doškové – Potraviny, lahůdky, paní 
Svobodové – potraviny Bala, Zelenému krámku, květinářství La Perla 
a obchodnímu domu Werva.  
 
Za uspořádání podzimní brigády na farní zahradě:  
Janu Churovi a dalším zaměstnancům České spořitelny, a.s. v rámci tzv. 
firemního dobrovolnictví.  
 
Za finanční příspěvky v roce 2013: 
Firmám: VALUE ADDED a.s., BONECO a.s., Global Stores, a.s., 
Zmok Partners s.r.o. a  MIVA Palivo s.r.o. 
i soukromým osobám: Rudolfu Bartákovi, Daniele Feltové, Davidu 
Ghalimu, Jiřímu Pšeničkovi, Haně Kormoutové (Lékárna u Matky 
Boží) a Vlastimilu Ovskému.   
 

 
Velké díky patří všem členům, jejich rodinám a dobrovolníkům za jejich 
volný čas, tvůrčí energii, obětavou práci a věcné i finanční dary - v rámci 
činnosti Mateřského centra, pořádání jednotlivých akcí či rekonstrukce 
Komunitního centra OÁZY. 


