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OÁZA Mníšek pod Brdy, z.s. 

 

 
 

 

Výroční zpráva 2016 
 

 

Spolek OÁZA působí v Mníšku pod Brdy již třináctým rokem. Obyvatelům 

města a jeho okolí tradičně nabízíme zajímavé akce a možnosti, jak aktivně 

trávit volný čas. Provozujeme pohodové Mateřské centrum v Městském 

kulturním středisku a používáme loni zrekonstruovaný společenský sál 

s kuchyňkou v budově Komunitního centra OÁZY. 

Mateřské centrum úspěšně naplňuje své poslání místa pro setkávání 

rodičů s malými dětmi a poskytuje bohatou nabídku kroužků pro děti i rodiče. 

Na farní zahradě se koná řada již tradičních akcí pro celou rodinu 

a pokračujeme 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 
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1. Přehled činnosti spolku 

 
Posláním našeho spolku je podpora a rozvoj duševní tvůrčí činnosti dětí a 

mládeže, rozvoj aktivit pozitivně ovlivňujících postoje lidí a jejich přístup 

k řešení problémů, etická výchova, pomoc rodinám s dětmi organizováním 

volného času dětí a mládeže, spolupráce s neziskovými právnickými osobami 

sledujícími obecně prospěšné cíle. Chceme, aby OÁZA byla příjemným 

místem pro setkávání lidí a zázemím pro jejich společné zájmové činnosti a 

aktivní trávení volného času. 

 

 
Čarodějnice na farní zahradě  

 

V letošním roce jsme v OÁZE pokračovali v dosavadní činnosti spolku: 

- dále probíhá rekonstrukce budovy Komunitního centra OÁZA. Máme za 

sebou zkušební provoz zrekonstruovaného sálu a kuchyňky, 

- v Mateřském centru nabízíme každodenní program pro rodiče 

s nejmladšími dětmi, 

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

 

Tříkrálové koledování (účast cca 15 dětí s rodiči a obyvatelé domova seniorů 

v Mníšku) – 10. 1. 2016 

Ve snaze šířit ve svém okolí lásku napříč generacemi pořádáme již po několik 

let mikulášskou nadílku v Domově pro seniory v Mníšku a v Domově 

(důchodců) Kytín. Naši spolupráci s Domovem pro seniory v Mníšku jsme 

v roce 2016 rozšířili o tříkrálové koledování.  

Skupina děti s rodiči navštívila postupně obyvatele domova na pokojích i ve 

společenských místnostech, zahrála a zazpívala jim koledy, popřála jim 

všechno nejlepší do nového roku a případně od nich převzala příspěvek do 

Tříkrálové sbírky Charity ČR. 

 

Obyvatelé domova bývají o akci předem informováni, vesměs se na ni těší a 

zvou nás, abychom přišli opět. Děti bývají převlečeny do kostýmů, nebo 

oblečeny slavnostně. Mládež a dospělí jsou také vítáni, zejména jako opora pro 

děti a hudební doprovod koled (flétna, kytara, harmonika). Koledování potěší 

nejen seniory, ale i děti, které si občas vykoledují nějakou dobrůtku. Hlavně ale 

věříme, že takto my i naše děti můžeme lépe pochopit, jak se kruh života 

postupně uzavírá, jaké má stáří radosti i starosti. To je důležité zejména v době, 

kdy jsou mnohogenerační rodiny vzácností. 
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Čarodějnice (účast cca 100 dětí a rodičů) – 30. 4. 2016  

 

Akce pro rodiny s menšími dětmi, pořádaná na farní zahradě – opékání vuřtů, 

pohádka pro děti, výtvarná dílna, čarodějné úkoly, muzicírování.  

 

Letos všechny bez rozdílu věku potěšila pohádka v podání ochotníků 

z OÁZY. Děti si zazpívaly se Zuzkou Bartákovou, opékaly špekáčky, plnily 

čarodějné úkoly a pochutnaly si na sladkých čarodějných dobrotách.  

 

 
Čarodějnice na farní zahradě 

 



 5 

Pohádková cesta (účast cca 300 dětí a rodičů) – 11. 6. 2016 

 

 
 

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.  
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V roce 2016 jsme tematicky navázali na předchozí ročník, nazvaný „Staňte se 

osadníky Mníšku“. Účastníci se v něm tehdy přenesli do období po 30. leté 

válce, kdy mníšecké panství zakoupil Servác Engel z Engelsflussu. Tento rok 

jsme uspořádali cestu „Do hlubin času“, při níž si děti s rodiči mohli projít 

období od prvního osidlování kraje Kelty až po 20. století. 

 

Tentokrát jsme se rozhodli přilákat nejen rodiny s menšími dětmi, kterým je 

tradičně Pohádková cesta určena, ale i děti o něco starší (1. stupeň ZŠ), u 

nichž již lze předpokládat, že je zaujmou nejen samotné úkoly, ale i 

zajímavosti a informace o historii jako takové. 
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Proto jsme vyzvali k účasti 3-6 členné družiny s doprovodem jednoho 

dospělého, pro něž bylo kromě obvyklých úkolů na stanovištích připraveno 

ještě i něco navíc. Nešlo o soutěžení, která družina je nejlepší – za vynaložené 

úsilí byly v cíli odměněny všechny družiny, které se aktivně zapojily. 
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Svatováclavské posvícení (účast cca 150 dětí a dospělých) – 28. 9. 2016 

 

V roce 2016 jsme si společně s římskokatolickou farností připomněli 260 let od 

posvěcení kostela sv. Václava v Mníšku pod Brdy. Posvícenská stezka s úkoly 

vedla od zahradnictví Pod Skalkou přes Pivovárku na farní zahradu, kde bylo 

všem dopřáno hojně jídla, pití i zábavy. Děti i dospělé pobavila pohádka 

„Kouzelný hrnec“ divadla Harmonika. 

 

 
Posvícenský jarmark 
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Lov divočáků v centru Mníšku 

 

Farní zahrada byla během chvilky plná rodičů, dětí, babiček i tetiček. V tu 

chvíli jsme pochopili, jakou sílu a moc mají příznivci našeho spolku. A kde 

bychom bez Vás byli? Kdo by plnil úkoly v posvícenské stezce? Kdo by se 

radoval z připravené pohádky? Střílel z kuše na papírového mníšeckého 

divočáka? Vyráběl ve vlněné dílně? Komu by tkadlena ukazovala své umění? 

Kdo by snědl všechny nachystané dobroty?  

 

 

Dílny pro děti i dospělé 
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Výtěžek z dobročinného jarmarku jsme použili na pořízení venkovních dveří 

do prostřední místnosti (kuchyňky) budovy Oázy na farní zahradě. Díky všem 

ochotným jednotlivcům i rodinám, kteří se podíleli na vytváření programu, 

zajišťovali prodej, vyrobili, darovali na jarmark, co je jejich srdci blízké.  

 
Posvícenská přadlenka 

 

 

Mikulášská nadílka (účast cca 300 dětí a rodičů a obyvatelé domova seniorů 

v Kytíně) – 1. až 4. 12. 2016 

Několikerý příchod sv. Mikuláše začal už ve čtvrtek dopoledne, kdy Mikuláš 

navštívil děti a maminky v mateřském centru. V sobotu se naše mikulášská 

družina, tvořená především dětmi, tradičně vypravila do domova pro seniory 

v Kytíně potěšit jeho obyvatele písničkou a malým dárkem. V neděli 

následoval mikulášský příběh a velká nadílka pro děti v mníšeckém kostele. 
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Mikulášská nadílka v kostele sv. Václava 

 

 

DALŠÍ AKCE 

Masopustní průvod masek (účast cca 50 dětí i dospělých) – 17. 1. 2016 

Průvod veselých masopustních masek s hudbou a zpěvem pro děti i dospělé. 

Pořádal spolek Rorejs ve spolupráci s OÁZOU a mníšeckou farností. 

 

 

Výukové programy pro školu (účast cca 250 dětí) – podzim 2016 

Základním školám jsme nabídli doplňkové výukové programy. 

 

HISTORIE 

 

Křížem krážem Mníškem (vhodné pro 1., 2. a 3. třídy)  

Formou hry se děti přímo v terénu seznámí s místopisem a 

historií Mníšku, dozvědí se, po kom jsou pojmenované ulice a 

náměstí, kde se nacházejí důležité instituce (městský úřad, 

policie …) 
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Letopisy Mníšku I. a II. (vhodné pro 4. a 5. třídy) 

Prožitkovou formou se děti seznámí s historií našeho města, 

dozvědí se o místních rodácích a zajímavých osobnostech, a to 

od doby Keltů do 30leté války (I. část), a dále od 30leté války až 

do 20. století (II. část) 

 

ŘEMESLA 

 

Jak se dělal papír a jak se na něj psalo 

Děti si ručně vyrobí vlastní papír, vyzkouší si různé možnosti 

barvení a zdobení, dozví se něco z historie a vyzkouší si, jak 

se dříve psalo - brkem a inkoustem  

 

 

 

Jak se dělala mouka 

Děti se naučí rozeznávat jednotlivé druhy obilí, vyzkouší si, jak 

je těžké vymlátit obilí cepy a rozemlít zrna pomocí kamenů, 

zkusí rozdělat oheň křesáním a z mouky si na něm upečou 

placky 

 

Jak se zpracovávala vlna 

Děti se dozvědí, co vše je potřeba udělat, aby se z ovčího rouna 

stala vlna na pletení, plstění či tkaní, a jednotlivé činnosti si 

prakticky vyzkouší - česání vlny, předení na kolovrátku, tkaní na 

dřevěném rámečku či plstění.  

 

 

 

PRVOUKA 

 

Měření (vhodné pro 3. třídy) 

Děti si na čtyřech praktických úlohách vyzkouší různé metody měření 

délky, času, hmotnosti, objemu a teploty ("Nepřímé měření výšky 

třídy, Jak rychle jede mašinka, Měření hmotnosti a objemu kostek z 

různých materiálů, Měření teploty vody a různých povrchů"). Při 

měření se seznámí s různými typy měřících pomůcek a přístrojů 

(mechanické i digitální váhy, bezkontaktní měřič teploty ...). 
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Koloběh vody (aneb Putování kapičky Haničky) 

(vhodné zejména pro 3. třídy) 

Děti si hravou formou procvičí své znalosti o vodě, o jejím 

koloběhu na Zemi a o jednotlivých skupenstvích, dozví se 

informace o hospodaření s vodou v Mníšku 

 

Cesta kolem světa (aneb Putování vlaštovky Máji) 

(vhodné zejména pro 2. a 3. třídy) 

Děti si zopakují, jak se příroda připravuje na zimu a proč se někteří 

ptáci stěhují do teplých krajů. Formou příběhu vlaštovky Máji a 

promítání obrázků z její cesty kolem světa si doplní své zeměpisné 

znalosti  

 

Mníšecká rošáda (účast cca 25 dětí i dospělých) – 4. 12. 2016 

Již jedenáctý ročník šachového turnaje pro děti i dospělé byl opět velkým 

sportovním kláním ve všech věkových i výkonnostních kategoriích. Velkou 

novinkou byla změna herního systému. Opustili jsme model vyřazovací 

soutěže. Hrálo se švýcarským systémem na 9 kol. Tento způsob umožnil hrát 

partie v klidnějším tempu než v posledních letech, kdy se hrál tzv. bleskový 

šach. Tato změna byla přivítána většinou účastníků s povděkem a spolu 

s dobrou organizací, hodnotnými cenami, občerstvením, tradičním dortem, a 

hlavně celkovou přátelskou atmosférou přispěla k výraznému pochvalnému 

hodnocení letošního turnaje. 

 
Mníšecká rošáda 
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Šikovné ruce (účast  3 dospělých) – po celý rok 2016 

V roce 2016 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 oblečení pro předčasně narozená miminka nebo vyrábět drobné dárky 

pro povzbuzení jejich maminek.  

 

 
Nedoklubko 

Na sklonku roku jsme už pošesté předali několik tašek plných ručně pletených 

svetříků, čepiček, bačkůrek a krásných přáníček koordinátorce sdružení 

Nedoklubko v Ústavu Péče pro matku a dítě v Praze - Podolí. 

Moc děkujeme: Martě Svobodové z Mníšku pod Brdy, Marii Hejné z Vlašimi a 

Jaroslavě Minaříkové z Rymaně za jejich obětavost a za spousty hodin 

strávených výrobou 106 svetříků, 71 čepiček, 29 bačkůrek, 1 dečky a 20 

přáníček.  
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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 čtyři roky pod vedením Jiřího Pšeničky 

významně pokročila. 

 

V roce 2016 jsme vyměnili dveře do kuchyňky a vyzdobili fasádu novou 

mozaikou podle návrhu Miroslava Salcmana. 

 

                
Nová mozaika pro veselejší fasádu  
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Nový sál Komunitního centra OÁZA 

 

Jsme už ve čtvrtém roce od otevření zrekonstruovaného sálu budovy 

Komunitního centra. Vzhledem k omezeným možnostem vytápění 

a sociálního zázemí funguje centrum zejména v teplejším období (jaro, léto, 

podzim). Opět se v něm konalo několik zajímavých akcí: 

 

Přednáška Karel IV. a jeho doba – (účast cca 20 dospělých a dětí) – PhDr. 

Libor Gottfried – historik a archivář Národního archivu v Praze – 19. 5. 2016 

Farnost Mníšek pod Brdy, Spolek OÁZA a Město Mníšek pod Brdy 

uspořádali společně besedu s názvem KAREL IV. A JEHO DOBA. 

 

Výstava minerálů – (účast cca 100 dospělých a dětí) – 11.-12. 6. 2016 

V rámci doprovodného programu k Pohádkové cestě jsme v sálu OÁZY na 

farní zahradě uspořádali výstavu minerálů zaměřenou pro děti. 

 
 

Skalecká pouť: O zlaté rybce – pohádka pro děti (účast cca 100 dětí 

a dospělých) – 24. 7. 2016  

Veselá loutková pohádka o zlaté rybce a splněných přáních.  

Pořádá pravidelně v rámci Skalecké pouti město Mníšek pod Brdy. Výtěžek 

z akce byl věnován na rozvoj OÁZY.  
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Festival Štrůdl (účast cca 200 dětí a dospělých) – 3. 9. 2016 

Tradiční divadelně hudební festival v Mníšku pod Brdy pořádaný spolkem 

Rorejs na farní zahradě využil nového zázemí Komunitního centra.  
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Na Vánoce dlouhý noce (účast cca 100 dětí a dospělých) – 10. 12. 2016 

Novou akci k připomenutí dávných, téměř zapomenutých tradic zorganizoval 

spolek Rorejs ve spolupráci s OÁZOU a přáteli. Během předvánočního 

odpoledne si návštěvníci mohli zkusit lití olova, ochutnat pučálku, vyrobit 

čerstvé perníčky, zazpívat koledy s krojovanou dudačkou a harmonikářem, 

nebo si třeba vyrobit „Jablko zvané svět“.  
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MATEŘSKÉ CENTRUM 

 

Mateřské centrum OÁZA (dále jen MC) v lednu 2016 oslavilo již 11 let od 

svého založení. MC se i v roce 2016 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 2016 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! 

 

V červnu 2016 ukončila svou činnost koodinátorka paní Hana Kusiaková a 

novou koodinátorkou byla ve výběrovém řízení zvolena Kristýna Horká.  

 

 

Miniškolička v Mateřském centru  
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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. 

 

Kapacita všech otevřených kroužků byla naplněna. Kroužky s Lindou 

Sevaldovou (Cvičení bez chyby) se od září 2016 osamostatnily a již nejsou pod 

záštitou MC. Od září 2016 byla nově otevřena Jóga pro děti 1-2 roky a Veselé 

pískání s lektorkou paní Mgr. Marií Davídkovou.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bazárek v mateřském centru 
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Program Mateřského centra OÁZA v roce 2016 

Herna: 

Otevřena denně od 9h do 12h 

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 Jarina 

Sochorová) 

Mravenečci: 

cvičení rodičů s dětmi (lektorka Michala Matysová od září 2016 Žaneta 

Bernášková) 

Rodiče a děti (děti 2-3 roky): 

cvičení rodičů s dětmi (Cvičení bez chyby) do 30.6.2016 

Batolata (děti 15-24 měsíců): 

cvičení rodičů s dětmi (Cvičení bez chyby) do 30.6.2016 

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) 

Jóga pro děti:  

          cvičení pro děti 1-2 roky s rodiči (Michaela Doležalová) 

Hathajóga: 

kondiční cvičení pro rodiče spojené s hlídáním dětí (lektorka Karolína 

Nádvorníková) 

Veselé pískání: 

         Hravé učení na zobcovou flétnu pod vedením paní Mgr. Marií 

Davídkovou 
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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) 

Závodní maminky: 

aerobní cvičení pro maminky spojené s hlídáním dětí (Cvičení bez chyby) 

do 30.6.2016 

 

Mimořádné akce: 

 

 Maškarní bál MC OÁZA 

 Seminář o látkových plenkách dnešní doby (přednášející Tereza 

Kovandová) 

 Jarní a podzimní bazárek  

 Velikonoční a Mikulášská Miniškolička s nadílkou 

 Miniškolička ke Dni matek a otců 

 Tematické Miniškoličky – např. Velikonoční a adventní tvoření, 

Drakiáda, Dýňová sklizeň, Zimní sporty, Les, Indiánská, apod. 

 Ochutnávka zelených potravin (Prezentaci vedla Jitka Šandová) 

 Beseda na téma „Výchova k psychické odolnosti dítěte“ (PhDr. Anna 

Stodolová) 

 Halloweenský podvečer – strašidelný program pro děti (cvičení, 

tvoření, pohádka a stezka odvahy) 

 Interaktivní beseda na téma „Dětský vzdor s nadhledem“ (Kateřina 

Neubauerová) 

 Beseda homeopatie v praxi (Vladimíra Olšerová) 

 Podvečerní tvoření pro děti na Knoflíkový trh 

 Účast na Knoflíkovém trhu 

 Zdobení Vánočního stromečku na náměstí F. X. Svobody ozdobami, 

které vytvořily děti na výtvarném kroužku paní Ludmily Pokorné 
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2. Výkazy hospodaření za rok 2016 

 

 

 

Rozvaha 2016 - v tis. Kč 

    OÁZA Mníšek pod Brdy, z.s.     

        

Číslo 

 

Počáteční Konečný 

účtu Název účtu zůstatek zůstatek 

    1.1.2016 31.12.2016 

        

Aktiva 
   

    021 Stavby 562 562 

081 Oprávky ke stavbám -56 -85 

042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 0 0 

211 Pokladna 12 4 

221 Účty v bankách 101 115 

314 Poskytnuté provozní zálohy 35 27 

381 Náklady příštích období 29 17 

        

  Aktiva celkem 683 640 

        

    Pasiva 
  

    901 Vlastní jmění 505 476 

911 Fondy 92 85 

932 Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let 30 30 

321 Dodavatelé 2 5 

331 Zaměstnanci 18 11 

336 Zúčtování s institucemi (sociální, zdravotní pojištění) 
 342 Ostatní přímé daně 1 2 

384 Výnosy příštích období 35 34 

389 Dohadné účty pasivní     

        

  Pasiva celkem 683 643 

        

    

  

Hospodářský výsledek (ztráta) za období -3 
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Výkaz zisků a ztrát 2016 - v tis. Kč 

   OÁZA Mníšek pod Brdy, z.s.   

      

Číslo 

 

Konečný 

účtu Název účtu zůstatek 

    31.12.2016 

      

Náklady 
  

   501 Spotřeba materiálu 51 

502 Spotřeba energie 3 

511 Opravy a udržování 0 

513 Náklady na reprezentaci 2 

518 Ostatní služby 427 

521 Mzdové náklady 159 

546 Dary 2 

549 Jiné ostatní náklady 7 

551 Odpisy 28 

      

  Náklady celkem 679 

      

Výnosy 
  

   602 Tržby z prodeje služeb - vstupné,školné 556 

648 Zúčtování fondů  34 

649 Jiné ostatní výnosy 30 

682 Přijaté příspěvky (dary) 10 

684 Přijaté členské příspěvky 4 

691 Provozní dotace 42 

      

  Výnosy celkem 676 

      

 

Hospodářský výsledek (ztráta) za období -3 
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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 Miroslava Salcmana za novou mozaikovou výzdobu fasády atd. 

 

Za obětavé vykonávání nepopulární sanitární služby: 
Panu Vladimíru Novákovi, za letitou obětavou službu čištění mobilních WC. 

 

Janu Churovi a dalším zaměstnancům České spořitelny, a.s. v rámci tzv. 

firemního dobrovolnictví za pomoc s údržbou herních prvků a zahrady.  

 

Za finanční příspěvky v roce 2016: 
městu Mníšek pod Brdy  

spolku Rorejs 

Síti mateřských center 

manželům Vařílkovým, Balíčkovým 

Romanu Češkovi, Miroslavu Salcmanovi 

Davidu Ghalimu a Daniele Feltové 

 

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. 

mailto:oaza.mnisek@seznam.cz
http://oaza.mnisek.cz/

