
 

 

 
 

 

Výroční zpráva 2019 
 

 

Centrum Motýlek, z. s. 

Na Vyhlídce 652 

Rájec-Jestřebí 679 02 

IČO: 22829083 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

 

 

 

 

Obsah: 

1. Úvodní slovo a poděkování      3 

2. Cíle našeho spolku       4 

3. Činnost Centra Motýlek v roce 2019     4  

4. Zpráva o hospodaření za rok 2019     5  

5. Orgány sdružení       6 

6. Kontaktní údaje       6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Úvodní slovo a poděkování 
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Naše centrum vzniklo jako prostor pro rodiče a děti, kde mohou smysluplně trávit svůj 

volný čas a navazovat kontakt s lidmi ze svého okolí. Sdílet, potkávat se, vzájemně se 

obohacovat o zkušenosti a pomáhat si. Centrum Motýlek je spolkem, který vznikl v roce 2009 

a nyní má za sebou mnoho let práce pro širokou veřejnost. Naše práce je z většiny 

dobrovolnická a uvítáme pomoc všech, kterým záleží na tom co se v jejich okolí děje a jsou 

ochotni poskytnout část svého volného času na pomoc při organizaci aktivit jednorázového 

charakteru i aktivit, které nabízíme pravidelně. Jsme organizací neziskovou a rádi bychom, 

aby naše práce obohacovala veřejný prostor v Rájci-Jestřebí a jeho okolí. Za podporu 

děkujeme Vám všem, kteří na naše akce přicházíte, navštěvujete naše kroužky a děkujeme za 

podporu městu Rájec-Jestřebí, Jihomoravskému kraji a jiným organizacím, které přispívají na 

chod centra. Ale především děkujeme všem těm, bez kterých by Centrum Motýlek nemohlo 

vůbec fungovat a to jsou lektoři, koordinátoři, dobrovolníci a zakladatelka spolku Alenka 

Hrbková. 

Co se povedlo v roce 2019 

V letošním roce se nám podařilo úspěšně realizovat dotační projekty Zažijme spolu 

více, Cenku to má lepší grafiku a Žijme spolu více. Pro děti a pro rodiny s dětmi jsme uspořádali 

akce se zaměřením na sport, výlety, kulturu a tvořivé dílničky.  

 

Pravidelné aktivity 

 

Rodičům a jejich dětem jsme během školního roku nabídli výběr z 13 kroužků se 

zaměřením na sport, tanec, kulturu, umění a výuku jazyků.  

  

Jednorázové aktivity 

V roce 2019 jsme uspořádali 28 jednorázových akcí pro veřejnost. Zapojili jsme se do 

kampaně Sítě mateřských center ke Dni rodiny v rámci Dětského rybářského dne. Během roku 

jsme připravili pro rodiny s dětmi výtvarné dílničky, výlety a procházky do přírody, akce se 

zaměřením na sport – bruslení, stopovanou, drakiádu, pěší výlety. Nově jsme začaly 

organizovat Víkendovky pro děti ve věku 6-12 let, poznávání nových míst a vhodných 

volnočasových aktivit, spojených s programem na celkový osobnostní rozvoj a podporu 

přirozených vztahů mezi dětmi. V době Velikonočních a podzimních prázdnin jsme rodičům 

nabídli hlídání jejich dětí s programem. Velký úspěch měl první ročník Strašidel se nebojíme, 

stejně jako již tradiční lampionový průvod. Prázdninové pikniky a cvičení, na kterých si 

účastníci nejen pochutnávali na výborných pokrmech, ale také si pohráli a popovídali si, byly 

opět mezi dětmi a jejich rodiči/prarodiči oblíbené. Pro velkou poptávku jsme v létě uspořádali 

5 turnusů příměstských táborů, z toho jeden pro maminky s malými dětmi. Z dalších akcí 

zmiňme Workshop v Tescu Boskovice, besedu s dětskou praktickou lékařkou, výlet do Bonga, 

Bazárky, nocování, dílnička ke Dni matek, divadelní představení našich malých divadelníků 

Bláznivý pátek, Hasík v Motýlku, Mikuláš či vánoční besídky. 
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2. Cíle našeho spolku 

 

a) Cílem spolku je:  

• Pomoc rodinám při péči o děti a mládež v jejich volném čase se zaměřením na 

kulturní, vzdělávací a sportovní činnost 

• Péče o zdraví a zdravý životní styl 

• Pomoc maminkám na mateřské dovolené překonávat sociální izolaci 

• Navázání spolupráce se seniory, rozvoj mezigeneračního soužití 

• Provozování rodinného centra 

 

b) Spolek k dosažení svých cílů vyvíjí zejména následující činnosti: 

• Zajištění a provozování kulturních, vzdělávacích a sportovních akcí pro veřejnost 

• Setkávání dětí a mládeže při volnočasových aktivitách 

• Pořádání seminářů, přednášek se zaměřením na rodinu, zdraví a zdravý životní styl 

• Organizování kampaní 

• Získávání financí na zařízení a provoz 

• Získávání financí na pořádání kulturních, vzdělávacích a sportovních akcí 

 

3. Činnost Centra Motýlek v roce 2019 

 

Pravidelné aktivity – probíhaly v klubovnách, na sále sokolovny, v tělocvičně 

gymnázia a venku 

✓ Cvičení pro maminky s dětmi - miminka 

✓ Cvičení pro maminky s dětmi - batolata 

✓ Cvičení pro maminky s dětmi - předškolkáčci 

✓ Angličtina pro dospělé 

✓ Zpívánky (hudební kroužek) 

✓ Angličtina pro děti 

✓ Divadelní kroužek 

✓ Mažoretky 

✓ Cvičení pro maminky s kočárky 

✓ Pojďme si spolu hrát 

✓ Švadlenky 

Jednorázové aktivity: 

✓ Výtvarné a rukodělné činnosti 

✓ Kampaně Sítě mateřských center 

✓ Besedy a přednášky pro maminky na MD 

✓ Příměstské tábory 

✓ Výlety pro rodiny s dětmi 

✓ Veřejné akce pro rodiny s dětmi 
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4. Zpráva o hospodaření za rok 2019 

Zdroj/účel Příjmy Výdaje Zůstatek 

Dotace - Město Rájec-Jestřebí 49 000     

Dotace - JMK 40 000     

Dotace Tesco 26 000     

Drobné dary 3 000     

Tržby za kroužky 79 700     

Tržby za akce - tábory, výlety 268 942     

Přijaté členské příspěvky 1 600    

Úroky z BU 34     

Výtvarný a rukodělný materiál   26 492   

Kancelářské potřeby   7 589   

Sportovní pomůcky, vybavení klubovna, hračky   12 506,55   

Obědy děti tábor, občerstvení pro veřejnost   74 410,31   

Kostýmy mažoretky   3 948   

Nájem za prostory   31 828   

Mzdové náklady   159 520   

Služby - web   8 498   

Služby - účetnictví   20 000   

Služby - semináře, telefon, poštovné, pojištění, 
cestovné, náklady na reprezentaci, ostatní 
náklady   25 426   

Služby – lektorství kroužku Anglického jazyka  19 400   

Služby - akce, výlety, tábory   57 326,58   

Služby - popl. z BU   3 978  

Členský příspěvek Síť mateřských center   1 000   

Hospodářský výsledek 470 476  451 922,44 18 553,56 

        

Zůstatky finančních prostředků:       

Běžný účet k 31.12.2019     120 967,66 

Pokladna k 31.12.2019     8 171 

        

Celkem k dispozici:     129 138,66 

        

Vyhotovila dne 21.7.2020     
Pavlína 
Neudertová 
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5. Orgány sdružení 

• Předseda sdružení  Alena Hrbková, od 13.9.2017 Romana Zimolová 

• Nejvyšší orgán  členská schůze 

 

6. Kontaktní údaje 

• Název organizace  Centrum Motýlek, z. s. 

• Registrace provedena  11.11.2009 pod č.j. VS/1-1/77 486/09-R 

• Změna stanov provedena  9.9.2011 pod č.j. VS/1-1/77 486/09-R 

• Změna na spolek  4.8.2014 pod L 14327-RD8/KSBR 

• Sídlo organizace   Na Vyhlídce 652, Rájec-Jestřebí 679 02 

• Statutární zástupce   Alena Hrbková, od 13.9.2017 Romana Zimolová 

• Telefon    605 129 727 

• E-mail     motylekrajec@seznam.cz 

• IČO     22829083 

• Číslo účtu    233801079/0300 

• Webové stránky  www.centrum-motylek.cz 

• Facebook   Centrum Motýlek, z.s. 

 

 

 

 

Pavlína Neudertová 

Koordinátorka spolku Centra Motýlek, z. s. 
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