OÁZA Mníšek pod Brdy, z.s.

Výroční zpráva 2015
Ve dvanáctém roce své existence se OÁZA přejmenovala dle ustanovení
nového občanského zákoníku na zapsaný spolek se zkratkou z.s.
Již tradičně nabízíme obyvatelům Mníšku a okolí zajímavé akce
a možnosti, jak aktivně trávit volný čas. Provozujeme pohodové Mateřské
centrum v Městském kulturním středisku a rozjíždíme ve zkušebním provozu
společenský sál s kuchyňkou v rekonstruované budově Komunitního centra
OÁZY.
Mateřské centrum úspěšně naplňovalo své poslání místa pro setkávání
rodičů s malými dětmi a poskytovalo bohatou nabídku kroužků pro děti
i rodiče. Na farní zahradě se konala řada již tradičních akcí pro celou rodinu
a pokračovali jsme v dříve započaté rekonstrukci budovy Komunitního centra
OÁZY.
OÁZA je otevřená nejen pro návštěvníky a diváky, 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!
M. Škultéty, předseda spolku
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1. Přehled činnosti spolku
Posláním našeho spolku 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.

Čarodějnice na farní zahradě
V letošním roce jsme v OÁZE pokračovali v dosavadní činnosti spolku:
- dále probíhá rekonstrukce budovy Komunitního centra OÁZA a zkušební
provoz jeho prvního zrekonstruovaného sálu a kuchyňky,
- v Mateřském centru
s nejmladšími dětmi,

nabízíme

každodenní

program

pro

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

Tradiční 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.
Čarodějnice (účast cca 100 dětí a rodičů) – 25. 4. 2015
Akce pro rodiny s menšími dětmi, pořádaná na farní zahradě – opékání vuřtů,
pohádka pro děti, výtvarná dílna, muzicírování.
Letos všechny bez rozdílu věku potěšila pohádka o přihlouplém králi, jeho
vykutálených poradcích i čarodějnici, která musela pomocí kouzel ukázat králi
cestu k dobru. Děti si zazpívaly se Zuzkou Bartákovou, opekly špekáčky a
pochutnaly na sladkých čarodějných dobrotách. Ve výtvarně dílně si vyrobily
netopýra.

Čarodějnice na farní zahradě
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Pohádková cesta (účast cca 300 dětí a rodičů) – 20. 6. 2015
Naše největší akce pro rodiny s dětmi. Při její přípravě tradičně
spolupracujeme s dalšími místními organizacemi, jako je o.p.s. Magdaléna,
Římskokatolická farnost Mníšek pod Brdy, Junák, Rorejs, zámek Mníšek pod
Brdy, a také s městem Mníšek pod Brdy, městskou policií a mnoha
dobrovolníky.
Tento rok Pohádková cesta odstartovala pod heslem „Putování do historie,
staňte se osadníky Mníšku“. Pro děti i rodiče znamenala nadšení strávit
společně čas a vyzkoušet si stará řemesla. Téma osidlování Mníšku, které bylo
aktuální před více než 350 lety za Serváce Engela z Engelflussu, je opět „in“.

Pohádková cesta – rýžování zlata
Děti si mohly vyzkoušet řemesla, která už znají většinou jen z pohádek, a stát
se na chvíli architekty, sochaři, kováři, včelaři, porybnými, koželuhy, ovčáky,
rolníky, staviteli vodovodu, zlatokopy, dřevorubci, hajnými a kostelníky. A
my můžeme jen žasnout, kolik práce asi muselo dát ručně vyrobit boty z kůže
nebo třeba vymlátit obilí. Zajímavý závěr průzkumu – na nejvyšším žebříčku
popularity se umístilo nehynoucí povolání zlatokop.
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Pohádková cesta – dřevorubci
Svatováclavské posvícení (účast cca 150 dětí a dospělých) – 28. 9. 2015
Posvícenská stezka tentokrát vedla od zahradnictví Pod Skalkou přes
Pivovárku na farní zahradu, kde bylo všem dopřáno hojně jídla, pití i zábavy.
Děti i dospělé pobavila „Pohádka o Písničce aneb veselé pohádkové putování
s princem Jaromírem za princeznou Písničkou přes tři muzikantská království“.

Posvícenská pohádka
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„To je zlaté posvícení…,“ zpívá se v jedné lidové písničce. Možná by tam
mohlo ještě být – co všechno se dá stihnout za jedno sváteční odpoledne. Projít
posvícenskou stezku se zábavnými i poučnými úkoly, povozit se na dobovém
kolotoči na ruční pohon, zastřílet si z luku a samostřílu, vyrobit si vlastní
štěrchadlo, potěšit se při pohádce O Písničce, kde se nejen hrálo a zpívalo, ale
také malovalo, a každý se mohl zapojit.
V druhé části lidové písničky se zpívá: „Máme maso a zas maso…“. Důkaz
toho, že bez jídla prostě není žádná zábava. A tak to na dobročinném jarmarku
vonělo koláči, kávou, rohlíčky, perníčky, zelňáky, buřty i fazolačkou, ale také
sušenou meduňkou nebo šalvějí. A k tomu všemu jste si mohli koupit
opravdické „štěstí“, někdo šel do fronty i dvakrát.
Dobročinné jarmarky jsou prostě fajn – každý donese, co má rád nebo co ho
baví, povyměňuje recepty, usype pár drobných a leckdy ani netuší, že dělá
dobrý skutek. Ten letošní společný dal dohromady 14.290,- Kč. Jak bylo
avizováno, částka byla použita na koupi dětského dřevěného domečku na farní
zahradě.

Mikulášská nadílka (účast cca 300 dětí s rodiči a obyvatelé domovů seniorů
v Mníšku a Kytíně) – 4. - 6. 12. 2015
Několikerý příchod sv. Mikuláše začal už ve čtvrtek dopoledne, kdy Mikuláš
navštívil děti a maminky v mateřském centru. V pátek následoval mikulášský
příběh a nadílka dětem v mníšeckém kostele.
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.
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Mikulášské koledování v Domově pro seniory Pod Skalkou
Další akce
Mníšecká rošáda (účast cca 25 dětí i dospělých) – 29. 11. 2015
Již desátý ročník šachového turnaje v bleskové hře pro děti i dospělé byl opět
velkým sportovním kláním ve všech věkových i výkonnostních kategoriích.
Akce se konala pod záštitou starosty města.
Janovy lípy na Skalce (účast cca 50 dětí i dospělých) – 17. 11. 2015
Na akci pořádané městem Mníšek pod Brdy bylo vysazeno pět tzv.
sousedských a spolkových lip v areálu na Skalce. Slavnosti se zúčastnily
mníšecké spolky a organizace: Fabiánek, Junák – Středisko Skalka Mníšek,
OÁZA, Rorejs, Sokol, Domov pro seniory Pod Skalkou a další. Symbolicky
jsme oslavili svobodu občanské společnosti! O domácí dobroty jsme se podělili
s ostatními. S sebou jsme přinesli drobnosti do pamětní schránky jako poselství
lipám.
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Kurz Výchova dětí (účast cca 14 dospělých) – 12. 1. – 16. 3. 2015
Ve spolupráci s Křesťanským společenstvím Praha jsme připravili kurz
Výchova dětí do 10 let. Je to osvědčený kurz ze stejné dílny jako Manželské
večery a kurzy Alfa, vedený na základě DVD a pracovního sešitu, které navrhli
Nicky a Sila Leeovi z Velké Británie před asi 15 lety. Na mníšeckém běhu se
podíleli místní organizátoři.
Masopustní průvod masek (účast cca 50 dětí i dospělých) – 8. 2. 2015
Průvod veselých masopustních masek s hudbou a zpěvem pro děti i dospělé.
Pořádal spolek Rorejs ve spolupráci s OÁZOU a mníšeckou farností.
Šikovné ruce (účast 3 dospělých) – po celý rok 2015
V roce 2015 jsme pokračovali v zapojení do celonárodního projektu
Nedoklubko. OÁZA přitom zprostředkovala sdílení drobné radosti mezi
nejstarší a nejmladší generací. Obsahem společného projektu je plést nebo
háčkovat čepičky, svetříky, ponožtičky a šít zavinovačky pro předčasně
narozená miminka nebo vyrábět drobné dárky pro povzbuzení jejich maminek.
V roli Tří Králů, které napletly svetříky, čepičky, ponožtičky, deky a vyrobily
přáníčka pro předčasně narozené děti, figurovaly v tomto roce symbolicky tři
ženy - Marie, Marta a Jaroslava: Marta Svobodová z Mníšku pod Brdy, Marie
Hejná z Vlašimi a Jaroslava Minaříková z Rymaně.
Už popáté předala Pavla Pšeničková sdružení Nedoklubko dárečky určené
rodinám s předčasně narozenými dětmi v Ústavu Péče pro matku a dítě v Praze
- Podolí. Vyřizujeme velké poděkování za Vaši obětavost.

Nedoklubko
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Světozor (účast cca 5 dospělých) – po celý rok 2015
Pokračovali jsme v sérii diskusních večerů pro dospělé, které nám umožňují
společně sdílet své pohledy na svět, ale také nás provokují k zamyšlení.
Přibližně jednou za měsíc 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. Objevujeme tyto vyšší principy v každodenním dění kolem nás a na
druhou stranu také hledáme cesty, jak tyto vyšší principy promítnout do svého
všedního konání, vystupování a rozhodování.
Letopisy Mníšku a Křížem krážem Mníškem (účast cca 140 dětí) – podzim
2015
Základní škole jsme nabídli doplňkový výukový program. Pro děti prvních až
třetích tříd to byl zejména program Křížem krážem Mníškem, kdy děti spolu
s lektorkou Zuzanou Bartákovou byly formou hry po Mníšku seznámeny s jeho
místopisem, zajímavými místy a stručnou historií.
Pro děti ze 4. a 5. tříd jsme nabídli program Letopisy Mníšku I. a II. –
zážitkové zpracování historie Mníšku od osidlování až po třicetiletou válku
a dále od třicetileté války až do 20. století. Děti se seznámily s významnými
postavami dějin propojenými s Mníškem a vyslechly si mnoho důležitých
dějinných událostí, které se vážou k našemu městu. Nakonec si mohly svou
pozornost prověřit v závěrečném kvízu a sestavit mapu města tak, jak vypadalo
před třicetiletou válkou.

Diplom pro účastníky Letopisů
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Rekonstrukce budovy Komunitního centra
Jedním z cílů spolku OÁZA je rekonstruovat bývalou hospodářskou budovu
na farní zahradě. Kdysi se tam hrávalo loutkové divadlo, nyní z této budovy
vytváříme 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 stále roste. Pro případ špatného
počasí jsou už k dispozici i prostory pod střechou. Ty nabízí hospodářská
budova, jejíž rekonstrukce za uplynulé tři roky pod vedením Jiřího Pšeničky
významně pokročila.
V roce 2015 jsme zrekonstruovali prostřední místnost, kde je nyní kuchyňka
sloužící jako zázemí k pořádaným akcím. Jsou zde také kamna k vytopení
místnosti.

Rekonstrukce prostřední místnosti
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Nový sál Komunitního centra OÁZA
Jsme už ve třetím roce od otevření zrekonstruovaného sálu budovy
Komunitního centra. Vzhledem k omezeným možnostem vytápění
a sociálního zázemí funguje centrum zatím ve zkušebním provozu a zejména
v teplejším období (jaro, léto, podzim). Opět se v něm konalo několik
zajímavých akcí:
Přednáška Zkamenělá tajemství Antarktidy – (účast cca 20 dospělých
a dětí) – Mgr. Radek Vodrážka, Ph.D. – pracovník České geologické služby –
5. 5. 2015
Přednáška účastníky zavedla do jednoho z nejvzdálenějších kontinentů.
Průvodcem byl paleontolog Mgr. Radek Vodrážka, Ph.D., který se do
Antarktidy podíval již celkem pětkrát. Vždy to bylo na stanici J. G. Mendela,
která byla postavena Masarykovou univerzitou na ostrově Jamese Rosse,
nedaleko jednoho z největších odledněných území Antarktidy. Dozvěděli jsme
se ledacos nejen o drsné kráse tohoto kontinentu (tučňácích či zajímavých
zkamenělinách), ale i o životě polárních badatelů na této stanici.
Skalecká pouť: Pasáček vepřů – pohádka pro děti (účast cca 100 dětí
a dospělých) – 19. 7. 2015
Veselá loutková pohádka o princezně Filoméně a o tom, že zlo není vždycky
jen temné a škaredé. Chytrý princ Mojmír s pomocí kouzelných dárků napraví
rozmazlenou princeznu a láska oběma hlavním hrdinům zavoní opojně jako
právě rozkvetlá růže. Pohádku nastudovalo Bářino toulavé divadlo.
Pořádá pravidelně v rámci Skalecké pouti město Mníšek pod Brdy. Výtěžek
z akce byl věnován na rozvoj OÁZY.
Festival Štrůdl (účast cca 200 dětí a dospělých) – 5. 9. 2015
Tradiční divadelně hudební festival v Mníšku pod Brdy pořádaný spolkem
Rorejs na farní zahradě využil nového zázemí Komunitního centra. V sále
OÁZY se konala například pohádka pro děti.
Beseda s Alicí Nellis a Matějem Cibulkou – pořádal spolek Rorejs – účast
cca 30 lidí - 6. 11. 2015 – poutavé povídání o filmech i o životě.
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Mateřské centrum
Mateřské centrum OÁZA (dále jen MC) v lednu 2015 oslavilo již 10 let od
svého založení. MC se i v roce 2015 soustředilo na poskytování služeb,
kroužků a besed zaměřených na rodiny s malými dětmi. MC působí
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.
I v roce 2015 se MC snažilo samofinancovat svůj provoz. Hlavní snahou tedy
i nadále je, aby se na vytváření programu maximálně dobrovolnicky podílely
maminky, které MC pravidelně navštěvují. Všem dobrovolnicím, které
zajišťují dozor v herničce, připravují prográmek na Miniškoličky či se jinak
podílejí na chodu MC, moc děkujeme za pomoc!

Miniškolička v Mateřském centru
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.
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Kapacita všech kroužků byla naplněna. Kroužky Mladý vědec/klub mladých
debrujárů se osamostatnily a již nejsou pod záštitou MC. MC zahájilo
spolupráci s Lindou Nechybovou (Cvičení bez chyby) a v lednu 2015 byly
otevřeny lekce cvičení pro maminky s hlídáním tzv. Závodní maminky. V září
2015 byla rozšířena nabídka cvičení pro děti s rodiči o kroužky Rodiče a děti a
Batolata. Dále v říjnu 2015 odstartoval hravý program pro děti od 4 do18
měsíců (tzv. Trdlohrátky).

Karneval MC OÁZA
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Program Mateřského centra OÁZA v roce 2015c
Herna:
Otevřena denně od 9h do 12h
Od října 2015 nově i v úterý, středu a čtvrtek od 14h do 17h
Miniškolička:
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 a Martina Rozhoňová)
Mravenečci:
cvičení rodičů s dětmi (lektorka Michala Matysová)
Rodiče a děti (děti 2-3 roky):
cvičení rodičů s dětmi (Cvičení bez chyby)
Batolata (děti 15-24 měsíců):
cvičení rodičů s dětmi (Cvičení bez chyby)
Výtvarný kroužek:
výtvarný kroužek pro děti od 4 let (lektorka Lída Pokorná)
výtvarný kroužek pro děti od 2-3let v doprovodu rodičů (lektorka Lída
Pokorná)
Trdlohrátky:
hravý program pro děti a jejich rodiče pro děti od 4-18 měsíců (lektorka
Tereza Kovandová)
Powerjóga:
kondiční cvičení pro rodiče spojené s hlídáním dětí (lektorka Karolína
Nádvorníková)
Hathajóga:
kondiční cvičení pro rodiče spojené s hlídáním dětí (lektorka Karolína
Nádvorníková)
Pilates:
kondiční cvičení pro rodiče spojené s hlídáním dětí (lektorka Kateřina
Neuerová)
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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)
Závodní maminky:
aerobní cvičení pro maminky spojené s hlídáním dětí (Cvičení bez chyby)
Mimořádné akce:









Karneval MC OÁZA
Beseda s ředitelkami mníšeckých MŠ (hosté Bc. Marie Šretrová,
Mgr. Petra Poučková)
Beseda „Pořádek na stole, v kabelce i v životě – metoda 5S“
(přednášející PhDr. Petr Brichcín, PhD., MBA)
Seminář o látkových plenkách dnešní doby (přednášející MDDr.
Tereza Chmelová)
Jarní a podzimní bazárek
Velikonoční a Mikulášská Miniškolička s nadílkou
Miniškolička ke Dni matek a otců
Tématické Miniškoličky – např. Velikonoční a adventní tvoření,
Drakiáda, Ptáčci na našem krmítku, Narozeninová, apod.
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2. Výkazy hospodaření za rok 2015
Rozvaha 2015 - v tis. Kč
OÁZA Mníšek pod Brdy, z.s.

Číslo
účtu

Počáteční Konečný
zůstatek zůstatek
1.1.2015 31.12.2015

Název účtu

Aktiva
021
081
042
211
221
314
381

Stavby
Oprávky ke stavbám
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
Pokladna
Účty v bankách
Poskytnuté provozní zálohy
Náklady příštích období

496
-31
0
6
113
31
17

562
-56
0
12
101
35
29

Aktiva celkem

632

683

465
86
30
1
16

505
92
30
2
18

0
2
31
1

1
35

632

683

Hospodářský výsledek (ztráta) za období

0

Pasiva
901
911
932
321
331

Vlastní jmění
Fondy
Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let
Dodavatelé
Zaměstnanci

336
342
384
389

Zúčtování s institucemi (sociální, zdravotní pojištění)
Ostatní přímé daně
Výnosy příštích období
Dohadné účty pasivní
Pasiva celkem
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Výkaz zisků a ztrát 2015 - v tis. Kč
OÁZA Mníšek pod Brdy, z.s.

Číslo
účtu

Konečný
Název účtu

zůstatek
31.12.2015

Náklady
501

Spotřeba materiálu

502

Spotřeba energie

1

511

Opravy a udržování

0

513

Náklady na reprezentaci

2

518

Ostatní služby

462

521

Mzdové náklady

178

524

Zákonné sociální náklady

0

538

Ostatní daně a poplatky

0

546

Dary

0

549

Jiné ostatní náklady

6

551

Odpisy

44

26

Náklady celkem

719

602

Tržby z prodeje služeb - vstupné, školné

631

648

Zúčtování fondů

649

Jiné ostatní výnosy

682

Přijaté příspěvky (dary)

684

Přijaté členské příspěvky

691

Provozní dotace

22

Výnosy celkem

719

Výnosy

23
1
38
4

Hospodářský výsledek (ztráta) za období
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0

OÁZA Mníšek pod Brdy, z.s.
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
vedená Městským soudem v Praze, spisová značka L 14554

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,
spolku Fabiánek a organizaci Junák, panu Keyřovi, paní Jarolímkové
a řeznictví Novák.
Za bezplatné zapojení se do rekonstrukce Komunitního centra OÁZY:
Týmu Jiřího Pšeničky: Dominiku Sychrovi, Petru Umláškovi, Honzovi
Ptáčkovi, Josefu Krupičkovi, Mirovi Škultétymu, Maroši Palidrabovi, Janu
Krejčímu za manuální pomoc s kopáním, odvážením a převážením materiálu,
montováním lustru, kuchyňské linky atd.
Janu Churovi a dalším zaměstnancům České spořitelny, a.s. v rámci tzv.
firemního dobrovolnictví za obílení rekonstruované místnosti (kuchyňky).
Za finanční příspěvky v roce 2015:
městu Mníšek pod Brdy
firmě Value Added, a.s.
manželům Pšeničkovým
spolku Rorejs
Davidu Ghalimu a Daniele Feltové
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Za hmotné dary:
Manželům Wollnerovým za lustr
Manželům Češkovým za ledničku
Manželům Novákovým za ratanovou sedačku
Manželům Buchtovým za konferenční stolek
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.
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