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Úvodní slovo 
 
Rok 2013 byl rokem stabilizace, dalšího nárůstu a rokem činorodosti. Po roce 2012, kdy se nám 
podařilo zrekonstruovat a zahájit provoz v přízemí vilky v Riegrově ulici, jsme se vrhli do realizace 
dalšího snu. Majitel vilky díky našemu entuziasmu zrekonstruoval i půdu vilky, kterou jsme vlastními 
silami zvelebili. V 1. patře tak vyrostl prostor pro dalších 20 dětí na celodenní školku. 
 
Rok 2013 byl pro nás zlomovým v nové oblasti, ve které jsme začali vzdělávat ženy všech generací, 
které chtějí začít podnikat nebo již podnikají. Na celé vzdělávání je velmi dobrá odezva. 
Pokračovali jsme v rozvoji školek, mj. jsme zřídili Mateřskou školu Brandýský Matýsek řízenou 
školským zákonem a vytvořili jsme firemní školku, kde jsme díky podpoře Evropského sociálního 
fondu umístili 12 dětí našich zaměstnanců, zaměstnanců společností Continental Automotive Czech 
Republic s.r.o., Omega Optix, s.r.o. a nemocnice PP Hospitals, s.r.o. 
 
Po prudkém nárůstu organizace z roku 2012 jsme se v roce 2013 stabilizovali, prohloubili činnosti 
v grantech financovaných z EU a MPSV a začali se zamýšlet nad budoucností naší organizace. 
 
Odpovězte si na otázku, kdo vlastně jsme, prolistováním této výroční zprávy. 
Zveme Vás na putování po činorodosti žen, matek, na putování po činech a aktivitách občanské 
společnosti. Naši každodenní zkušenost Vám rádi předáme osobně. 
 
 
Iva Filípková, Barbora Roušarová, Marie Flemrová, Věra Severinová 
vedení Brandýského Matýska 
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Poslání, cíle 
 
Brandýský Matýsek o.s. (občanské sdružení) je nezisková organizace zaměřená na rodiny, především 
na aktivity pro nastávající rodiče, rodiče s dětmi a děti předškolního a školního věku. 
 
 
Hlavní aktivity podle platných stanov: 
 

• Provoz otevřené herny pro rodiče s dětmi 
• Výchovná, vzdělávací a výuková činnost pro děti a rodiče 
• Realizace volnočasových aktivit pro děti, rodiče a rodiny s dětmi 
• Poradenská činnost 
• Krátkodobé hlídání dětí – jako výpomocná služba 
• Služby péče o děti do 3 let a nad 3 roky věku 
• Provoz dobrovolnického centra a dobrovolnické aktivity 
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Naše činnosti v roce 2013 
 
ZAHRADNICKÁ ULICE: 
 
Herna pro děti - nízkoprahovou hernu pro rodiče s dětmi od 0 do 6 let v roce 2013 navštívilo dle 
dostupných údajů samostatně (bez návštěvy kroužku) 1807 rodičů s dětmi, cena vstupu do herny 
byla zachována na 20 Kč za rodinu na dopoledne/odpoledne. 
 
Co je herna? Často první kontakt rodičů s mateřským/rodinným centrem. Místo kroužků i pro 
nejmenší děti, prostor pro poradenství, půjčovnu pomůcek pro rodiče s dětmi. Herna je ale 
především prostor, který mohu navštívit i s malým dítětem a kde poznám, že i někdo jiný řeší stejné 
problémy jako já. 
 
Otevírací doba herny v roce 2013: 
Pondělí 9:00–12:00 a 15:30–18:00 
Úterý 9:00–12:00 – herna pro miminka 
Středa 15:00–17:15 
Čtvrtek 9:00–12:00 a 15:00–17:30  
 
Kroužky – pro děti s rodiči – Výtvarná dílna (2–4 roky), Keramika (3–6 let), Cvičení miminek               
(3–18 měsíců), Angličtina pro děti s rodilým mluvčím (4–9 let), Šikovné ručičky (2–4 roky), Zpívánky 
(2–4 roky). 
 
Kroužky v prostorách herny (v samostatné dílničce) navštívilo souhrnně dalších 4005 rodičů 
s dětmi. Za rok nás s menší či větší pravidelností v herně a na kroužcích navštíví zhruba 600 rodin. 
 
Cvičení miminek je nejnavštěvovanějším kroužkem, který nabízí i pravidelné konzultace ohledně 
manipulace s miminky. V roce 2013 navštěvovalo cvičení pravidelně cca 50 rodičů a 60 dětí, přičemž 
pokud budeme počítat i nepravidelné návštěvy či konzultace, jedná se zhruba o 100 nejmenších dětí. 
 
Odborné přednášky: 
 
Pro rodiče: První pomoc u dětí a dospělých - 4x, Rodinné finance - společné jmění manželů 
a nesezdaných párů, dluhy, exekuce, Sebeobrana žen-praktická část, Víme, co jíme?, Antikoncepce 
a její vhodný výběr, Prevence gynekologických nádorů, Zelené potraviny ve výživě dětí a dospělých, 
Setkání s alergoložkou, Výživa žen v době kojení, Nový občanský zákoník a život rodiny od ledna 
2014, Muzikoterapie v rodině a ve školkách 
 
O péči o děti: Manipulace s miminky a malými dětmi, Výživa dětí, první příkrmy, Jak na nočník, 
Zdravý spánek dětí, Cestování s malými dětmi, Péče o dutinu ústní u dětí, Kojení – význam, 
problémy, otázky, Nošení dětí – šátky a nosítka 
 
O výchově: Výchovné problémy – sourozenecké vztahy, Zdravá vazba mezi matkou a dítětem, ADHD 
a impulzivní chování, Nástup do školy a školky, Náhradní rodinná péče – vše co vás zajímá, Jak mluvit 
s dětmi o sexu, Jak poznáte osobnost člověka/dítěte, Vzdor a vztek dítěte, Dyslexie, dysgrafie… 
jak na ně? 
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Výčet dalších přednášek: Kurz vaření s besedou a ochutnávkou národního jídla – perská kuchyně, 
Aromaterapie – prevence a léčba onemocnění horních cest dýchacích, PROvitalita - Jak posílit 
imunitu dětí, Setkání se stylistkou Danou Beranovou - 2x, Užití bylinných krémů švýcarské 
bylinkářské firmy JUST pro rodiny s dětmi, Základní péče o Vaši pleť, Kurz focení - 2x, Den krásy 
s Mary Kay, Irisdiagnostika, Dvojčata 
 
KURZ PŘEDPORODNÍ PŘÍPRAVY: 

• 7 přednášek pro nastávající rodiče (porod, koupání, nošení, aromaterapie a látkové pleny, 
kojení, miminko, šestinedělí) 

• V roce 2013 se zúčastnilo klubu maminek 35 párů budoucích rodičů 
 
Přednášky jsme financovali díky podpoře MPSV a města Brandýs nad Labem – Stará Boleslav. 
 
Dále jsou pro rodiče v Zahradnické ulici připraveny: 

• Půjčovna knih s tématikou péče o děti, výchova, rodina a manželství 
• Bazárek dětského oblečení 
• Půjčovna laktačních a kojeneckých pomůcek (odsávačky mateřského mléka, suplementor) 
• Půjčovna potřeb pro miminka a batolata (digitální váha, monitor dechu, krosna na nošení 

dětí atd.) 
• Půjčovna kostýmů na karneval 
• Prodej aromakosmetiky a laktačních pomůcek 

 
RIEGROVA ULICE: 
 
Kroužky pro předškolní a školní děti (bez rodičů) 

• Harmoničky/flétničky (4-6 let) 
• Malý přírodovědec (4-8 let) 
• Jóga (4-10 let) 
• Grafomotorika (5-8 let) 
• Angličtina (4-8 let) 
• Švadlenka/dekoratérka (5-8 let) 
• Odborný kroužek Mluvení hrou pro děti s poruchami řeči 

 
KROUŽKY V JINÝCH PROSTORECH: 

• Cvičení dětí (1-3 roky) na Pedagogické fakultě 
• Tanečky (3-5 let) v Sokolovně 
• Pohybové hry (3-5 let) v tělocvičně na 3. ZŠ 
• Yamaha (6 měsíců – 4 roky) v Sokolovně 

 
Celkem je na kroužky v Riegrově ulici zapsáno 57 dětí a dalších cca 25 dětí chodí na kroužky 
jednorázově. Cvičení dětí navštěvuje dále asi 30 dětí týdně a kroužky Yamahy asi 40 dalších dětí. 
 
 
 
 
 
 
 



5 
 

Jednorázové akce pro rodiny s dětmi: 
 
Leden 
 
Čertovská pohádka – 13.1.2013 
 
První akce roku 2013 se nesla v duchu dobročinnosti, výtěžek dobrovolného vstupného, stejně tak 
čas organizátorů i herců divadelního ochotnického spolku Černý Petr, byl věnován Lukáškovi. Do 
hlediště kina v Brandýse nad Labem zavítalo na 200 lidí, kteří přispěli celkovou částkou 8 567 Kč. 
Divadelníci do děje zapojili od samého začátku děti i rodiče a předvedli tvůrčí a velmi inteligentní 
pojetí pohádky o čertech, kteří se naučili číst, psát a počítat. Na závěr se děti zapojily přímo na 
pódiu do diskotéky, mohly si vyzkoušet, jak se sedí na trůně, a osahat si velmi hodné a již chytré 
čerty. 
 
Březen 
 
Karneval – 10.3.2013 
 
Již tradičně jsme se sešli na karnevalu v prostorech jídelny ZŠ Palachova. 
Odpoledne bylo nabité, pro děti i rodiče bylo připraveno vystoupení našeho 
kroužku TANEČKY pod vedením Pavlíny Arvensisové, zahrála nám agentura 
„Prima den“ se svým VEČERNÍČKOHRANÍM, kde se děti aktivně zapojily. 
Kromě diskotéky pro nejmenší, kde jsme sledovali taneční kreace, jsme 
mezi spoustou masek vybrali ty NEJ. Ti, kteří cenu nedostali, si mohli 
v naší tombole vybrat alespoň nějakou maličkost, za což děkujeme 
sponzorům, především pak Algidě. Děkujeme všem, kteří se na karnevalu 
podíleli, a těšíme se na další. Této akce se zúčastnilo přes 80 dětí s rodiči. 
 
 
Víkendový bazárek dětského oblečení a dětských potřeb (březen, říjen) 
 
První dva dny mohly dát maminky k prodeji jarní a letní, resp. podzimní a zimní oblečení, boty, 
hračky a potřeby po svých dětech. Třetí den se konal prodej těchto věcí. Novinkou této akce je 
i nákup a prodej těhotenského a dámského oblečení. O bazárek je vždy velký zájem. 
 
Duben 
 
Dopolední pálení čarodějnic – 30.4.2013 
 
Již potřetí jsme se sešli u skautů, kde jsme rozdělali 
oheň, abychom alespoň symbolicky spálili čarodějnice 
a uvítali jaro. Jelikož jsme nechtěli děti připravit o naše 
oblíbené úterní cvičení, cvičili jsme tentokrát venku 
v prostorech zahrady, což děti velmi bavilo. Nechyběla 
ani kytara a klasické opékaní buřtů u ohýnku. Navštívily 
nás také děti z Matýskova dětského klubu a školiček, 
pro které to byl jeden z několika "výletů", které je na 
jaře čekaly. Na akci přišlo přes 60 dětí s rodiči. 
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Květen 
 
Brandýs dětem aneb park plný pohádek – 25.5.2013 
 
Brandýs dětem se nesl v duchu pohádek. Počasí nám však nepřálo. I přes chlad a déšť se přišlo 
pobavit 115 dětí, což předčilo naše očekávání a musíme ocenit odvahu rodičů, kteří děti přivedli. 
Opět nám to dodalo mnoho energie a důvěry v nás - lidé si cestu našli i přes překážky. Na 
14 stanovištích mohly děti plnit úkoly od pohádkových bytostí a poté si vyzvednout i vybrat ceny. 
A když přece jen vyšlo sluníčko, zaplnilo se dětské hřiště, které jsme budovali v rámci akce roku 
2011, a byl to opět krásný pocit vidět Panskou zahradu plnou dětí. 
 
Dětskému Parku plnému pohádek předcházelo divadelní představení souboru HLUCHAVKY LÉČIVÉ 
s pohádkou: JEZINKY BEZINKY Z LESA JDOU, SMOLÍČKA PACHOLÍČKA SI NESOU. Jednalo se 
o vystoupení sloužící jako poděkování Lukáše Pecha, žáka ZŠ s poruchou řeči, v jehož prospěch jsme 
v loňském roce pořádali adventní sbírku na školní pomůcky. Ke stejnému účelu byl použit i výtěžek 
z dobrovolného vstupného na Čertovskou pohádku, která se konala v lednu letošního roku. Celé 
vystoupení bylo mluvené s prvky znakové řeči a setkalo se s velkým pozitivním ohlasem. Děti 
pobavilo, i lehce poučilo. 

 

 

 

 

 

 

Divadélko o koblížkovi – 29.5.2013 
 
I do Matýska se vejde divadlo, tentokrát přijelo mezi děti během odpolední herny, aby sehrálo 
pohádku O koblížkovi. Zájem byl veliký, přišlo se podívat přes 20 dětí s rodiči. 
 
Červen 
 
Piknik a divadélko na zahradě – den otevřených dveří 
v Riegrově – 23.6.2013 
 
Po dni veder, které nás sužovaly, a po týdnu 
rekonstrukcí v domečku v Riegrově , jsme naplánovali 
akci, která měla za úkol přivítat léto a všem zlepšit 
náladu. Věříme, že se toto povedlo nad míru s účastí 50 
rodin. Zahrada hrála všemi barvami, děti tvořily, 
malovaly, sportovně se vyřádily, poslouchaly písničky 
a na řadu přišla i bublinová show. Vrcholem dne bylo 
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divadélko s ochotnickým divadelním spolkem Černý Petr, který sehrál přímo na zahradě Čertovskou 
pohádku následovanou tanečky s čerty. 
 
Září 
 
Den otevřených dveří – 5.9.2013 
 
Tento den odpoledne jsme představili program 
a kroužky Matýska na nový školní rok. Zároveň jsme 
maminky seznámili s projekty „Chci práci i rodinu“ 
a „Ženy umí podnikat“. Po celé odpoledne byly 
návštěvníkům zdarma k dispozici celé prostory Matýska 
včetně venkovní zahrady s řadou atrakcí. Děti i dospělí 
si mohli vyzkoušet většinu kroužků vedených našimi 
lektorkami. Zároveň se mohli na kroužky zapsat nebo 
získat bližší informace. Celého odpoledne se zúčastnilo přes 100 dětí s rodiči, kteří se velmi dobře 
bavili, a jejich radost nám dodala energii do nového školního roku. Po dni otevřených dveří 
následoval týden ukázkových hodin na většině našich kroužků. 
 
Říjen 
 
Drakiáda – 19.10.2013 
 
V krásné sobotní odpoledne jsme přivítali v brandýské 
Aleji prvňáčků na 60 dětí s draky. Počasí přálo nejen 
sluníčkem, ale i větrným počasím a nebe tak bylo plné 
létajících draků. Kromě dráčků domácích i kupovaných 
si děti mohly vyrobit svého minidráčka z papíru, 
kterého si poté odnesly domů. Přes řadu krásných draků 
různých tvarů a barev jsme ocenili malým dárkem 
všechny domácí dráčky. 
 
Listopad 
 
Lampionový průvod – 11.11.2013 
 
U příležitosti svátku sv. Martina jsme se sešli v silné sestavě až 200 lidí. S lampiony jsme vyrazili 
v 16 hod. z Masarykova náměstí do zámecké zahrady. U památníků si děti pod vedením Jany 
Burešové zazpívaly několik písniček a poté přijel sv. Martin na bílém koni a rozdal dětem drobné 
sladkosti. Pro děti bylo velkým zážitkem, že si mohly i koníka pohladit a vyfotit se s ním. Mezitím se 
setmělo a lampiony nádherně svítily. 
 
Mikulášská – 30.11.2013 
 
Naše Mikulášská letos pro velký zájem probíhala ve dvou termínech – od 10:00 hodin a od 16:00 
hodin. Děti a rodiče se velice na tuto akci těšili a vstupenky byly hned prodané. Celkem jsme 
přivítali na 150 dětí. 
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Mikulášská zábava začínala diskotékou, při které DJ hrál nejznámější 
písničky z oblíbených pohádek, následované vystoupením dětí 
z tanečků na písničku Sněhuláci. Malým tanečnicím se vystoupení moc 
povedlo. Nechybělo ani divadélko se zapojením dětí. 
Největším očekáváním pro děti byl příchod Svaté trojice – Mikuláše, 
čerta a anděla. Za básničku nebo písničku děti dostaly od Mikuláše 
balíček s malou hračkou a sladkostmi. Nakonec si ještě děti 
zatancovaly, diskotéka byla skvělá, k tanci se přidali i někteří rodiče. 
 
 
 
 
 
Prosinec 
 
Vánoční tvoření ozdob pro nemocné seniory – 7.12.2013 
 
Vánoční tvoření ozdob pro nemocné seniory proběhlo 
v prostorech Volnočasových aktivit pro seniory na 
brandýském zámku. Atmosféra připomínala blížící se 
Vánoce, hrály koledy, vonělo jehličí, všichni byli příjemně 
naladěni. Děti i s rodiči vyrobili pro seniory, kteří tráví 
letošní Vánoce na oddělení následné péče v brandýské 
nemocnici, vánoční přáníčka se sněhulákem, ozdobili svícínky 
a navlékli z korálků krásné vánoční hvězdy. Akce se vydařila 
a výrobky udělaly radost, stejně jako nás těšila jejich 
výroba. 
 
 
Dále organizujeme: 
 
V lednu, březnu, květnu, září a listopadu se uskutečnily Relax dny pro maminky, které si mohly do 
Matýska přijít odpočinout, na pár hodin odhodit své starosti a nechat se hýčkat. 
 
Na Relax dnu pro maminky nabízíme tyto procedury: masáže (klasické, aroma, čokoládové, kokosové 
a těhotenské), pedikúru, manikúru, kosmetiku, konzultace péče o pleť a parafínový zábal na ruce. 
Dále si maminky mohou koupit ručně vyrobené šperky a výrobky aromaterapie. 
 
O tento den je vždy ze strany maminek velký zájem a procedury jsou hned rezervované. 
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Provoz školiček s celodenním provozem a Matýskova dětského klubu 
 

• OPIČKY – kroužek pro děti bez rodičů 1x týdně 
dopoledne (celkem jsme v roce 2013 podpořili hlídáním 
55 dětí) 

• TYGŘÍCI - pro děti od 3 let rodičů na MD a RD 
s dopolední docházkou až na 4 dny v týdnu (oba 
dopolední kluby jsou v provozu již od roku 2010), 
celkem jsme v roce 2013 podpořili touto školkou 82 
dětí. 

• SLŮŇATA - celodenní docházka pro děti pracujících 
rodičů nepřijatých do státních MŠ (za podpory města), 
za rok 2013 umístěno 24 dětí na každý školní rok; od 
srpna 2013 přesunutá ze ZŠ na Výsluní do Městského 
komunitního centra. 

• LVÍČATA – školka dotovaná z ESF v rámci projektu 
„Chci práci i rodinu“ – dopolední školka pro 21 dětí, 
s možností celodenní docházky a dohlídání až do 18:00 
hod. 2-3x v týdnu (do srpna 2013); posléze 
transformována na celodenní školku pro 20 dětí (od 
září 2013). 

• ŽIRAFKY – třída dotovaná z MŠMT. Od září 2013 jsme 
zřizovatelem Mateřské školy Brandýský Matýsek 
s kapacitou 14 dětí, ve které splňujeme nejpřísnější 
kritéria školského zákona. 

• MEDVÍĎATA – firemní školka dotovaná z ESF. Od září 
jsme přijali 12 dětí našich zaměstnanců a zaměstnanců 
společností Continental Automotive Czech Republic 
s.r.o., Omega Optix, s.r.o. a nemocnice v Brandýse, od 
prosince 2013 jsme přesídlili třídu do prostor 
internátu ISŠ F. Melichara. Provoz školky je po vzoru 
tzv. dětské skupiny. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



10 
 

Realizované projekty v roce 2013 
 

1) Chci práci i rodinu 
 
Reg. č. projektu: CZ.1.04/3.4.04/76.00183 (dotace Evropský sociální fond) 
Partneři projektu: Město Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, Continental 
Automotive Czech Republic s.r.o., Respondeo, o.s. (dříve Občanská poradna 
Nymburk o.s.) 
 
Hlavní cíle projektu: prosazování cílených opatření pro uplatnění principu 
rovných příležitostí žen a mužů na trhu práce 

• Budování místního partnerství 
• Podpora místních zaměstnavatelů při nastavení politiky přátelské rodině 
• Podpora rodičů na a po RD při návratu do zaměstnání a v jeho setrvání 

 
Délka trvání projektu: 06/2012 – 05/2015 
 
Unikátnost projektu: 

• školka, převody dětí a jejich dohlídání 2x týdně, příměstské tábory 
• poradenství pro rodiče při návratu do zaměstnání a při diskriminaci 
• genderové audity a poradenství ve firmách 
• pořádání konferencí na MěÚ Brandýs nad Labem pro malé, střední i velké firmy s tématy 

prorodinná politika, firemní školky apod. 
 
Průběh projektu v roce 2013: 
 
Služby péče o děti: 
 

• Hlídání dětí se školkovým režimem – viz třída Lvíčata 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Od 1.9.2012, kdy jsme zahájili provoz školky pro děti od 3 let ve třídě „Lvíčata“, do 
31.12.2013 byla služba poskytnuta 62 rodičům. 
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• Příměstské tábory – hlídání dětí od 5 do 10 let pro 
pracující rodiče. Tábory probíhaly v pracovní době 
rodičů o letních a jarních prázdninách, kdy rodiče 
nečerpali dovolenou. Jarní příměstský tábor 
v posledním únorovém týdnu v Riegrově. Pro letní 
příměstské tábory (6 turnusů) se nám podařilo 
zajistit prostory skautského srubu v Kralupské ulici, 
které je pro děti samo o sobě atraktivním 
prostředím. Tímto děkujeme Skautům Brandýs nad 
Labem za poskytnutí prostor pro pořádání 
příměstských táborů. Službu využilo do 31.12.2013 120 rodičů. 

 
• Vyzvedávání dětí ze školek a škol a jejich převod na kroužky / do klubu. Služba pro 

rodiče dětí od 3 do 10 let. Služba byla v provozu v době školního roku, po dobu letních 
prázdnin není nabízena. Informační setkání pro zájemce na školní rok 2013/14 se 
uskutečnilo v rámci dne otevřených dveří 5.9.2013. Do 31.12.2013 jsme touto službou 
podpořili 119 rodičů. Mnozí využívají převod opakovaně i v dalším školním roce či pro více 
dětí. 

 
• Jednorázové hlídání při neobvyklých situacích a hlídání dětí v době neakutní nemoci – 

k 31.12.2013 službu hlídání v nemoci využilo 11 rodičů (někteří opakovaně) a jednorázové 
hlídání 20 rodičů. 

 
Informace (pracovně právní – personální besedy) pro osoby z cílové skupiny: 
Uskutečnily se besedy pro osoby z cílové skupiny s tématy např.: Jak uspět při pohovoru?, Jak se 
vrátit po MD/RD do práce? Podařilo se zrealizovat také intenzivní víkendové vzdělávání pro rodiče 
na/po MD/RD s tématy: time management, diskriminace v zaměstnání, slaďování práce a rodiny, 
restartování Vašich myšlenek, priorit, plánů a sebevědomí. 
Besed a víkendového vzdělávání se zúčastnilo do 31.12.2013 celkem 143 osob. 
 
Personalisté dále do 31.12.2013 poskytli 17 konzultací na pracovně právní poradenství. 
 
Brandýský Matýsek zaměstnavatel – služby péče o děti 
Díky nabídce služeb jsme tak mohli vytvořit pracovní nabídky pro pečovatelky/lektorky v rámci 
služeb péče o děti – celkem jsme do 31.12.2013 zaměstnali 33 lidí. Převážně jsou zaměstnány ženy 
po RD a ženy v předdůchodovém a důchodovém věku na různé flexibilní formy práce. 
 
Motivace zaměstnavatelů 
Do konce roku 2013 požádaly o spolupráci a poradenství v rámci projektu společnosti – Omega 
Optix, s.r.o., BPW, spol. s r.o., Besta Zápy s.r.o., FOUS Spirit s.r.o., DHL Solutions k.s., Stanislav 
Novák, BRANALDI, s.r.o., Kolář - Dveřní a vratové systémy, Šesták interiéry, RUBI CZECH, s.r.o, 
STAVOKOMPLET spol. s r.o. 
 
Do 31.12.2013 úspěšně proběhly 4 konference, celkem se jich zúčastnilo 64 osob. Konference 
otevřely zajímavá témata jako Zapojení zaměstnavatelů do péče o děti, Práce z domova při MD/RD 
i mimo ni, Diskriminace v pracovně-právní oblasti, flexibilní formy práce, vznik firemní školky. 
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2) Ženy umí podnikat 
 
Reg. č. projektu: CZ.1.04/3.4.04/88.00371 (dotace Evropský sociální fond) 
Partneři projektu: Město Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, Krajská 
hospodářská komora Střední Čechy, Respondeo, o.s., Markéta Křížková – 
Optika Markéta 
 
Délka trvání projektu: 11/2012 – 10/2014 
 
Hlavní cíle projektu: prosazování cílených opatření pro uplatnění principu rovných příležitostí žen 
a mužů na trhu práce, tvorba a realizace komplexních programů na podporu zahájení a rozvoj 
samostatné výdělečné činnosti 
 
Projekt „Ženy umí podnikat“ je určený podnikatelkám budoucím i stávajícím, ženám všech generací, 
které se chtějí vzdělávat v oborech marketingu, obchodních či komunikačních dovedností, 
ekonomiky, v problematice slaďování a rovných příležitostí. Součástí je řada aktivit od seminářů, 
workshopů přes individuální poradenství a cílené podpůrné aktivity jako image podnikatelky, pomoc 
s grafikou, obchodní a pracovní právo aj. 
 
Průběh projektu v roce 2013: 

• Proškolili jsme celkem 125 žen (105 v Brandýse nad Labem, 20 v Měšicích) 
• O úspěšnosti projektu svědčí velký zájem účastnic, větší než jsme schopni pokrýt. 

Organizujeme stále nové semináře a workshopy, které vyplývají z potřeb účastnic. 
• Velmi úspěšně se nám podařilo uskutečnit i extra běh mimo Brandýs nad Labem v obci 

Měšice. 
• Během roku 2013 se nám podařilo získat nové prostory pro školení na Pedagogické fakultě 

v Brandýse nad Labem – prostory Městského komunitního centra, kde jsou nově vybavené 
školící místnosti pro vzdělávání. 

• Naše účastnice mají zájem pokračovat v setkávání s ostatními účastnicemi i po skončení 
vzdělávání a chtějí si i nadále navzájem svěřovat své zkušenosti a pokroky v podnikání. 
Proto pro ně vznikne nový workshop, tzv. Podnikatelské wellness, který jim bude 
umožňovat formou networkingu a koučinku plnění jejich podnikatelských cílů. 
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3) Rekonstrukce prostor vilky 
 
Zrekonstruovali jsme druhé patro nové provozovny v Riegrově ulici, kde od září 2013 probíhá školka 
financovaná z ESF, třída Lvíčata (přesunuta z přízemí). Velké poděkování patří majitelům objektu 
manželům Aleně a Tomášovi Zemanovým a jejich významným investicím, řadě dobrovolníků a přispění 
rodičů. 
 
 

4) Projekt MPSV „Projekt pro spokojenou rodinu“ 
 
Podpora aktivit na podporu a rozvoj rodičovských kompetencí, z projektu jsme financovali 
přednášky, setkávání rodičů dětí se zdravotním postižením, různé typy odborného poradenství, 
přednášky pro rodiče o výchově dětí, péči o děti aj. Od dubna 2013 tyto aktivity nabízíme většinou 
v Městském komunitním centru. 
 

• Psychologické poradenství – 17 lidí, 38 konzultací – výchovné a rodinné problémy dětí 
• Individuální a párová psychoterapie – 7 žen, jednorázové konzultace – 15 klientů, 

6 manželských párů – rozvodová problematika, deprese, vztahové problémy, obsedantní 
neurózy 

• Speciálně pedagogické poradenství – 28 lidí, z toho 6 opakovaně (jen za 09-12/13) - 
konzultace ke školní zralosti a nástupu do ZŠ, vyšetření deficitů dílčích funkcí, 
problematika specifických poruch učení–diagnostika, poradenství při vedení reedukačních 
cvičení, cvičení opožděných kognitivních funkcí aj. 

• Sociálně-právní a dluhové poradenství pro rodiny s dětmi – 17 klientů, jednorázové 
nebo opakované konzultace 

• Odborné přednášky (péče o dítě, výchova dětí, specifické poruchy, NRP atp.) – 
223 rodičů v roce 2013, soupis přednášek je uveden na str. 3-4. 

• cvičení miminek (návštěvnost 30 dětí týdně) 
• logopedické a grafomotorické poradenství pro děti předškolního věku (s kapacitou 

30 dětí měsíčně), 
• kurzy předporodní přípravy a cvičení pro těhotné 

 
 

5) Charitativní a sociální aktivity 
 
Dobrovolnický Program Pět P – akreditován Ministerstvem vnitra, č.j.: MV-69818-5/OP-2012 
 
V roce 2013 proběhly 3 výcviky dobrovolníků – bylo vyškoleno 9 nových dobrovolníků starších 18 let, 
z nichž jeden podepsal Dohodu o spolupráci na dobrovolnickém programu. Dále proběhlo 
6 supervizních setkání a 13 společných setkání dobrovolníků a dětí, na kterých byly jak děti, které 
již svého „parťáka“ mají, tak ty, které teprve čekají. 
 
Rok 2013 byl pro nás náročný. Ztratili jsme možnost využívat klubovnu, 6 dobrovolníků z různých 
důvodů opustilo náš program a my jsme se zaměřili na kvalitu programu. Vymýšleli jsme více aktivit, 
kde se děti baví a zároveň tím někomu pomáhají. V současné době máme 4 spolehlivé dobrovolníky, 
kteří jsou ochotní na sobě pracovat, aby tak mohli být co nejvíce nápomocni dítěti ve dvojici. Patří 
jim všem velké poděkování. 
 



14 
 

Z aktivit vybíráme: lezení v Prostoru Letňany, Kuželkárnu, natírání psích kotců, výpomoc na 
festivalu Vítej léto, cyklovýlet a buřty na Křenku, výpomoc na Svatováclavských slavnostech a na 
akcích Matýska jako mikulášská či drakiáda. 
 
Významně nás podpořila paní Lucie Burdová, společnost SES v.o.s., Lezecká stěna Prostor, BBC - 
bowlingové centrum a ochotnický divadelní spolek Černý Petr, který se stal patronem programu 
Pět P. 

 

Podpora pro Azylový dům pro 
matky s dětmi v Brandýse nad 
Labem 
 
Dne 12.12. proběhl sběr věcí pro 
maminky a děti z AD v Brandýse 
nad Labem. Potřebné bylo 
především zimní oblečení a obuv, 
domácí potřeby, jednorázové 
pleny, hračky a další. Lidé 
přispěli mnoha krásnými 
a funkčními věcmi, celý sklad 

Matýska v Zahradnické se opravdu rychle zaplnil. Vše jsme hned následující den předali řediteli AD 
v Brandýse nad Labem. Věříme, že vybrané věci potěšily ještě před Vánoci maminky a děti z AD. 
 
 
Z dalších aktivit: 
 

• Aktivní účast na komunitním plánování ve městě Brandýs nad Labem – Stará Boleslav 
v oblasti pro rodiny s dětmi 

• Pronájem herny na dětské oslavy 
• Pronájem prostor pro kurzy pro rodiče (jiných organizací) 
• Podpora vzdělávání pracovníků a aktivních maminek (4 nově proškolené profesní chůvy, 

logopedický asistent s dokončeným odborným kurzem, další 4 zaměstnanci studující 
v prohlubování svých znalostí apod.) 

 
Spolupracujeme s dalšími organizacemi: 
 

• Síť MC, zaměstnavatelé v okolí 
• MŠ, ZŠ, MDDM, Klub Klíček, Sokol, Skauti Brandýs nad Labem 
• RC v Neratovicích, MC v Lázních Toušeň a Jenštejně – přednášky a besedy 
• Asociace Pět P – pravidelné setkávání všech 24 středisek z celé ČR 
• jsme Kreativní, o.s., Golfinstitut 
• Volnočasové aktivity seniorů v Brandýse nad Labem 
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Finanční zpráva 
 
Rok 2013 znamenal pro Brandýský Matýsek, o.s. další nárůst rozpočtu vzhledem k souběžnému 
financování dvou projektů z Evropského sociálního fondu, což přineslo nejen možnost rozvoje, ale 
i výrazně vyšší nároky na finanční řízení a sledování cash-flow. V následující kapitole přinášíme 
přehled příjmů a výdajů, hospodářský výsledek, stav a pohyb majetku a závazků organizace dle 
platné účetní uzávěrky roku 2013. Organizace nepodléhá schválení účetní závěrky auditorem. 
 

Stav a pohyb majetku a závazků organizace 
Účet  Počáteční stav k 1.1.2013 Konečný stav k 31.12.2013 

21 Stavby 173001 382566 
28 Drobný dlouhodobý majetek 294368 434267 
81 Oprávky ke stavbám 33656 109571 
88 Oprávky k DDHM 294368 434267 
132 Zboží 23615 16926 
211 Pokladna 38763 14721 
221 Účty u bank 3669610 828985 
311 Odběratelé 600 1000 
314 Poskytnuté zálohy 62952 84202 
321 Dodavatelé 9425 43537 
324 Přijaté zálohy  18000 
331 Zaměstnanci 283303 460511 
336 Závazky sociální/zdravotní pojištění 100744 150547 
342 Ostatní přímé daně 31560 42433 
348 Nároky na dotace 3094404 54627 
381 Náklady příštích období 1140 0 
383 Výdaje příštích období 13732 19480 
388 Dohadné účty aktivní  14350 
389 Dohadné účty pasivní 58400 77190 
901 Vlastní jmění 139345 81685 
931 Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 77470 0 
932 Nerozdělený zisk 127642 205112 

 
Hospodářský výsledek 2013 

Zisk 80057 

 
Přehled o peněžních výdajích 

Náklady 2013 
Materiálové náklady 1174412 
Potřeby na kroužky 51990 
Kancelářské potřeby + na opravu 259243 
Drobný majetek do 10 tis. 327255 
Občerstvení 532579 
Materiál na opravu 3345 
Nemateriálové náklady 1355046 
Energie, voda, teplo 168982 
Náklady na prodané zboží 42583 
Telefony, internet, pošta 76853 
Vzdělávání 294790 
Nákup kroužků/akcí 360754 
Pronájmy 221475 
Cestovné 21963 
Ostatní služby 167646 
Ostatní náklady 190142 
Dary 23740 
Bankovní poplatky, pojistné 5487 
Odpisy majetku 75915 
Poskytnuté příspěvky 60000 
Správní poplatky 25000 
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Mzdové náklady 6418136 
Mzdové náklady 5275937 
Sociální/zdravotní pojištění 1142199 
Výdaje celkem 9137736 

13%

15%

2%
70%

Materiálové náklady Nemateriálové náklady Ostatní náklady Mzdové náklady
 

 
Přehled příjmů podle zdrojů 

Příjmy 2013 
Tržby za vlastní činnosti 2600457  
Tržby z prodeje služeb 2495789  
Tržby za prodané zboží 43831  
Bankovní úroky 3177  
Přesun z vlastního jmění 57660  
Dary * 87222  
Dotace 6530114  
Evropský sociální fond 2703721 Projekt „Chci práci i rodinu“ 
Evropský sociální fond 2611770 Projekt „Ženy umí podnikat“ 
Evropský sociální fond 191216 Projekt firemní školky 
Ministerstvo práce a sociálních věcí 405057 Projekt „Pro spokojenou rodinu“ 
Město Brandýs n/L–Stará Boleslav 568000 Provoz centra a provoz Matýskova dětského klubu 
Ministerstvo vnitra 36000 Projekt „PětP“ 
ÚP – Vzdělávejte se pro růst 14350  
Příjmy celkem 9217793  

 

28%

1%
71%

Tržby za vlastní činnosti Dary Dotace
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Lidé v Matýsku 
 
Statutární zástupci Matýska v roce 2013 

• Ing. Iva Filípková 
• Barbora Roušarová 
• Ing. Marie Flemrová, do března 2013 
• Ing. Věra Severinová, od dubna 2013 

 
Do činností centra je nyní zapojeno cca 90 žen a několik ochotných tatínků, z toho je 
13 zaměstnanců na HPP (provoz centra a školek), 5 zaměstnanců na DPČ a ostatní na DPP. Celkem 
mělo občanské sdružení k 31.12.2013 30 členů. 
 
 
 
 
 

Pohled do roku 2014 
 
Pro rok 2014 jsme si stanovili řadu cílů: 
 

• Definovat si strategické cíle organizace pro další období, stabilizovat organizaci a její 
poslání a dále pracovat na zapojování veřejnosti do obecního života 

• Najít prostory pro nízkoprahovou hernu pro děti ve Staré Boleslavi 
• Podporovat svou činností rodiny v těžké životní situaci, rodiny se zdravotním postižením, 

rodiny s NRP 
• Najít fundraisera a vyhledat finanční prostředky pro vedení a řízení organizace 
• Najít finanční prostředky na pokračování projektů na slaďování rodinného a pracovního 

života a na vzdělávání rodičů – návrat rodičů po RD/MD zpět do zaměstnání 
a poradenských aktivit 

• Rozšířit mateřskou školu registrovanou u MŠMT o jednu třídu a vybudovat si silnou pozici 
jako alternativní poskytovatel služeb péče o děti 

• I nadále prohlubovat vzdělání lektorek, pečovatelek a ostatních zaměstnanců 
i dobrovolníků Brandýského Matýska 
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Poděkování 
 
Rok 2013 byl pro Brandýský Matýsek o.s. rokem dalšího rozvoje a stabilizace. 
Naše činnost je v rozsahu, jaký jsme se snažili v této výroční zprávě obsáhnout, možná jen díky 
usilovné práci našich členů, zaměstnanců a jejich rodin, manželů, partnerů a dětí, bez jejichž 
tolerance a energie by Brandýský Matýsek nebyl tím, čím je. Všem patří velké uznání a poděkování. 
 
Stejně tak poděkování směřujeme našim návštěvníkům, rodičům dětí a dětem, kterých si nesmírně 
vážíme, jejich spokojenost je pro „naši práci velkou vzpruhou a poděkováním“. Na každém našem 
společném setkání cítíme podporu a nabíráme energii. 
 
Děkujeme dalším lidem, kteří Brandýský Matýsek v roce 2013 podpořili: představitelům Města 
Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, Evropskému sociálnímu fondu za možnost pořádat aktivity, 
které jsou svým obsahem prospěšné a smysluplné, představitelům MPSV, sponzorům a dárcům, 
odborníkům a Síti mateřských center za poskytnuté poradenství. 
 
Děkujeme všem dobrovolníkům, ochotníkům z divadelního spolku Černý Petr, kteří zaštítili 
patronstvím projekt Pět P. 
 
Rádi bychom dále poděkovali členkám vedení organizace. Ivě Filípkové, která se snaží organizaci 
řídit co nejefektivněji a přitom nezapomínat na lidský přístup. Báře Roušarové, která je správným 
vůdcem, stále hledá nové cesty a přitom bojuje s administrativním šimlem. Marii Flemrové, která 
sice svou činnost v dubnu ukončila, ale zanechala za sebou perfektně zorganizované školky, rozjetý 
projekt a nezapomenutelnou stopu. Věrce Severinové, která se opět vrátila do vedení organizace po 
mateřské přestávce a je velkou oporou svým klidem a empatií. 
 
Děkujeme koordinátorkám obou náročných projektů financovaných ESF. Janě Pilařové, která 
předčasně ukončila rodičovskou dovolenou a snaží se co nejlépe uspokojovat požadavky všech 
rodičů v rámci projektu Chci práci i rodinu, a Ivaně Foltanovičové, která je neustále v poklusu, aby 
vyšla vstříc požadavkům žen, které se účastní projektu Ženy umí podnikat. Obě tak činí s nesmírnou 
energií, pozitivním přístupem a úsměvem. Díky patří také Evě Nejedlé za koordinaci přednášek 
a poradenských aktivit v rámci Projektu pro spokojenou rodinu financovaného z MPSV. 
 
V neposlední řadě Matýsek děkuje zaměstnancům, kteří zajišťovali: 
 
Provoz herny: Pavlína Arvensisová, Barbora Bártů, Alena Čajanová, Lenka Hanzlíková, Martina 
Heroutová, Věra Fatková, Kamila Kilingrová, Iva Křížová, Alena Mašínová, Bára Pokorná, Jana 
Motlová, Eva Nejedlá, Eva Neubergová, Kateřina Osman, Lucie Vachková 
 
Jednorázové akce: Kamila Kilingrová, Alice Koniakovská a ostatní dobrovolníci z řad členů 
a zaměstnanců Matýska 
 
Kroužky: Pavlína Arvensisová, Jana Burešová, Scott Byrnside, Zuzana Císařová, Hana Dvořáková, 
Lada Hlaváčková, Michala Holasová, Gábina Jedličková, Kamila Kilingrová, Alice Koniakovská, Eva 
Kratochvílová, Irena Králíková, Stáňa Kuruczová, Alena Mašínová, Ivana Matějovská, Rosa Migliardi, 
Martina Mošková, Eva Nejedlá, Jana Pilařová, Jitka Richterová, Věra Severinová, Květa Štenclová, 
Radka Tinsová, Dagmar Tluková, Ditha Vopičková 
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Poradenství: Hana Dvořáková, Lucie Havlíková, Dáša Kulíková, Lajla Macková, Ivana Martínková, 
Jana Motlová, Marta Linková, Věra Nováková, Karolína Švechovičová, František Tomášek, Xenie 
Uholyeva a ostatní nepravidelní přednášející 
 
Dobrovolnické aktivity: Andrea Čermáková, Matěj Benedikt, Hana Bláhová, Klára Černá, Veronika 
Hulinová, Hana Peterová 
 
MDK: Jana Burešová, Lenka Hanzlíková, Martina Heroutová, Monika Káňová, Kamila Kilingrová, Alice 
Koniakovská, Eva Kratochvílová, Monika Parézová, Dagmar Tluková, Markéta Vaňásková 
 
Školky: Jana Burešová, Viera Čtvrtečková, Monika Foltínová, Irena Gottfriedová, Veronika 
Havlenová, Alice Koniakovská, Kateřina Osman, Marie Prokopiusová, Jitka Richterová, Lenka 
Suldovská, Petra Šatrová, Jana Štochlová 
 
Poradci projektů Chci práci i rodinu a Ženy umí podnikat: Dana Beranová, Kamila Boubelíková, Ivana 
Dittrichová, Olga Fábry, Lucie Havlíková, Kateřina Kaňoková, Jana Klampflová, Dana Králová, Martin 
Macura, Veronika Pačesová, Petr Pokorný, Věra Severinová, Markéta Tillerová, Irena Tinková, Lucie 
Vachková, Markéta Vaňková 
 
Pečovatelky na projektech: Vladimíra Bertoldiová, Petra Glaserová, Jana Jandová, Lucia 
Krčmáriková, Zuzana Lenská, Tereza Lieblová, Barbora Máťová, Pavla Michálková, Iva Novotná, 
Hana Pilařová, Petra Práchenská, Jitka Richterová, Martin Roušar, Jaroslava Roušarová, Martina 
Říhová, Kamila Slezáková, Renata Suldovská, Dana Svobodová, Šárka Svobodová, Jitka Šaldová, Eva 
Tamoková, Markéta Tošnarová, Libuše Uhrová, Libuše Vimrová, Jaroslava Zatřepálková, Alena 
Zetková 
 
Dále děkujeme Lucii Vachkové za zajišťování grafické podoby materiálů a PR organizace, Martině 
Heroutové za „bazárkování“, Haně Durčokové a Aleně Mašínové za administrativní výpomoc, Ivaně 
Matějovské a Jitce Fričové za autorské i prezentační dovednosti při divadelních představeních pro 
děti, Michalovi Nejedlému, Martině Nedělkové, Veronice Čurdové, Jitce Horákové a Dušanovi 
Ďurkovičovi za úklidové a zahradnické práce. 
 
Za rekonstrukci prostor 1. patra v Riegrově ulici děkuje Matýsek především manželům Aleně 
a Tomášovi Zemanovým, Martinu Roušarovi, Lukáši Michálkovi, Petru Filípkovi, Michalovi Nejedlému, 
Martinu Burešovi a všem aktivním rodičům a prarodičům za jejich průběžnou podporu a pomoc. 
 
Hlavní donátoři Matýska: 

• Ministerstvo práce a sociálních věcí 
• Město Brandýs nad Labem – Stará Boleslav 
• Ministerstvo vnitra 
• Besta Zápy s.r.o. 
• AUTO KOUT CENTRUM, spol. s r.o. 
• BPW, spol. s r.o. 
• Zuzana Šobíšková 
• Obec Lhota 
• Lidl Česká republika v.o.s. 
• Lucie Burdová 
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Kontaktní údaje 
 
Brandýský Matýsek o.s. 
 
Zahradnická 1723/A, 250 01 Brandýs nad Labem 
Tel.: 731 751 440, 733 656 433 
 
e-mail: info@brandyskymatysek.cz 
web: www.brandyskymatysek.cz 
 
IČO: 27 05 13 74 (nejsme plátci DPH) 
Číslo a datum registrace: VS/1–1/65921/06–R, ze dne 6.12.2006 
 
Bankovní spojení: 434776359/0800 
pro Matýskův dětský klub: 2400112625/2010 
pro sponzory: 2300137702/2010 
 
 
 
Zprávu sestavily: Iva Filípková, Barbora Roušarová, Ivana Foltanovičová, Jana Pilařová 
 
 
V Brandýse nad Labem, 26.05.2014 


