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1. ÚVODEM
Milí přátelé,
s obrovskou radostí a hrdostí vám předkládáme první výroční
zprávu o činnosti spolku Střešovický Oříšek.
Před třemi lety jsme se poprvé setkali v prostorách, dnes
již bývalého, Kina Ořechovka. Tenkrát by mne nenapadlo,
že z našich snů, nadšení a dobrovolnického zápalu vznikne
úžasný projekt spojující rodiny i sousedy ze Střešovic
a širokého okolí.
Uplynulý rok 2016 byl pro nás zlomový zejména proto, že se
nám díky spolupráci s TJ Tatran Střešovice podařilo zahájit
činnost Komunitního centra Andělka. Oříšek tím získal stabilní
prostory s kouzelným výhledem na Hradčany, kde vznikly
nové kroužky pro děti, proběhla autorská čtení, vernisáž
i semináře na různá témata nejen pro rodiny s dětmi.
Věnujeme se našemu spolku s láskou a nadšením, a to
zejména díky trpělivosti a nasazení našich rodin, dětí
a partnerů, kteří nás bezmezně podporují. Důležitou motivací
a inspirací k další práci jste pro nás vy - děti, rodiče, prarodiče
a všichni, kteří navštěvujete naše akce a kroužky… a my vám
za to děkujeme a slibujeme, že v roce příštím vás budeme
hýčkat přinejmenším stejnou péčí jako v roce minulém.
Za tým Střešovického Oříšku
Jana Amlerová

4

5

11. POSLÁNÍ
Posláním spolku je zejména podpora rozvoje
a kvality komunitního života v Praze
prostřednictvím pořádání společenských,
kulturních, sportovních, vzdělávacích akcí
a zájmových kroužků pro rodiny s dětmi i další
obyvatele Prahy.

V současné době je hlavní náplní spolku provoz
rodinného centra, organizace kroužků a pořádání
jednorázových akcí pro veřejnost v Praze 6
Střešovicích.
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111. Činnost 2016
AKCE I.poLoLetí
Kroužek Oříšek

V první polovině roku 2016 probíhal jednou týdně hudebněvýtvarný kroužek Oříšek pro rodiče s dětmi do 3 let
v tělocvičně TJ Tatran Střešovice (lektorky Jana Horáková,
Jana Amlerová, Alice Štěrbová).
Proběhly také dvě jednorázové akce pro veřejnost. Vstupné na
akce bylo vždy dobrovolné.

Velikonoční generálka na Ořechovce – III.ročník, 19.3.2016

Týden před Velikonoci jsme na travnaté ploše Macharova
náměstí připravili program s tvořivou dílnou, zdobením vajec
a věnečků, pletením pomlázek, překážkovou dráhou pro
nejmenší, se soutěžemi a občerstvením. Rodiče s dětmi mohli
zhlédnout divadelní představení „O pejskovi a kočičce, jak
si dělali dort“ (Libčické ochotnické divadlo - LOĎ). Závěrem
akce předala pomyslné žezlo Zima Jaru (ztvárněné lidskými
loutkami) a děti se mohly pustit do hledání velikonoční nadílky
v trávě. Akce se zúčastnilo přes 100 osob.

Vzhledem k omezeným

Oříšek u ohně – 28.4.2016

v provozu pouze 2 – 3 dny

Akce se konala na piknikovém místě s veřejným ohništěm na
Petřinách. Náplní bylo zpívání s kytarou, výtvarná dílna, pálení
čarodějnice a opékání buřtů pro současné i bývalé účastníky
kroužku Oříšek (rodiče s dětmi ve věku 0-7 let). Akce se
zúčastnilo cca 20 osob.

AKCE II.pololetí
Přípravy a otevření Komunitního centra Andělka

V létě jsme po domluvě s představiteli TJ Tatran Střešovice
mohli začít připravovat program nově vznikajícího Komunitního
centra Andělka, které se nachází v ulici Farní 2, Praha 6,
v 2.patře. Jde o prostory bývalé sokolské klubovny, nyní

personálním a finančním
zdrojům spolku je
Komunitní centrum
v týdnu. Doufáme, že
v budoucnosti budeme
moci naši nabídku rozšířit.
Také hračky do herny
a vybavení kuchyně byly
z velké části věnovány
členkami spolku a prostory
byly v průběhu roku
postupně dovybavovány.
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v majetku TJ Tatarn Střešovice, které se skládají z velké a menší
místnosti, kuchyně a toalet. Kompletní rekonstrukce skončila
doslova v den slavnostního zahájení provozu Komunitního
centra, které proběhlo 21.9.2016. Akce se zúčastnilo cca
30 osob. Návštěvníci vyjadřovali potěšení nad tím, že ve
Střešovicích vznikl prostor pro rodiče s dětmi a zároveň
projevili velký zájem o nabízené aktivity.

Zažít Ořechovku jinak – 17.září 2016

V září také proběhl druhý ročník akce Zažít Ořechovku jinak.
Tentokrát nově i se záborem silnice u parku na Macharově
náměstí. Naší snahou bylo do programu začlenit co nejvíce
místních subjektů. Náš spolek připravil pro sousedy korálkovou
dílnu, ukázku BabYogy, výtvarnou dílnu pro nejmenší,
žonglování a výrobu žonglovacích míčků. TJ Tatran Střešovice
připravil sportovní hry pro děti i dospělé. Studio Bořislavka,
regenerační centrum Sedmikráska a fotostudio Žába připravilo
ukázku své činnosti. Program doplnilo divadelní představení
pro děti od místní loutkářky ze subjektu Loutky lidem:
„Divadýlko na lavičce“. Akci zakončil koncert skupiny Annešanté
(šanson et džez). Pro návštěvníky bylo připravené sousedské
občerstvení a nápoje a maso místního řezníka.
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Veškeré aktivity byly pořádány dobrovolnicky,
z výtěžku z kroužků byl pokryt nájem a dovybavení
prostor. Kroužků se v roce 2016 zúčastnilo cca
60 osob (maminka/tatínek/babička) se 74 dětmi,
většina z nich pravidelně. V otevřené herně jsme
za období říjen-prosinec přivítali 110 návštěv dětí
starších 1 roku s doprovodem.
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program Komunitního centra Andělka
Říjen - prosinec 2016
Od října do prosince jsme nabídli v Komunitním centru Andělka
tyto pravidelné aktivity:

kroužek Píďalky

Hudebně-taneční kroužek, prorodiče s dětmi ve věku 2-4 let.
Vedou: Kateřina Vickers a Lucie Slováková.

otevřená herna

Prostor setkání pro místní rodiny s dětmi, kde se mohou
děti vydovádět při volné hře a zároveň si i něco vytvořit
u výtvarného stolu, kde mají k dispozici různé materiály.
Maminky si v herně mohou dát kávu, čaj a koláč, který členky
spolku každý týden upečou.

kroužek Zpívání s mámou

Zpívání pro maminky s miminky, vede Ema Máchová.

kroužek Tvořílek

Hraný příběh a následná výtvarná tvorba pro rodiče s dětmi
ve věku 3-6 let. Vede Jana Horáková.

kroužek Oříšek

Hudebně-tvořivý kroužek pro rodiče s dětmi ve věku
1,5-3 roky. Vede Jana Amlerová, Jana Horáková, Alice Štěrbová.

skupina pro kojící maminky

Vede Eva Kroftová, laktační poradkyně.

kroužek Koumáci

Věda a pokusy hravou formou pro rodiče s dětmi ve věku
3-7 let. Vede Jana Amlerová.

Veverčata

Oddíl pro děti ve věku 3-6 let bez rodičů. Vede Alice Štěrbová.
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Dále proběhly tyto jednorázové akce:

“Kostýmy Anděla

BabYogové odpoledne, 5.11.2016

s Mikulášem oblékli moji

jógové cvičení a tvořivá dílna cvičení pro rodiče s dětmi

kamarádi a byl to pro ně

Mejdlo v Oříšku, 28.11.2016

stejně velký zážitek jako

výroba mýdel pro rodiče s dětmi

pro samotné děti.”

Autogramiáda a autorské čtení Ivony Březinové, 3.12.2016

Jana H.

pohádka a tvoření pro děti, občerstvení a káva pro rodiče

Fotografka Lucka Slováková v Oříšku, 26.11.2016
rodinné focení

Mikuláš a Anděl v Oříšku, 4. a 5.12.2016

nestrašidelná mikulášská pro nejmenší děti

11

Adventní průvod Ořechovkou – III.ročník – 27.11.2016

Průvod s lampiony a s hudebním doprovodem ulicemi
Ořechovky, který byl zakončen na travnaté ploše Macharova
náměstí, kde na děti čekaly postavy svatých Barbor. Ty
přiblížily dětem zvyky jejich svátku a předaly dětem dary barborku, ozdobičku na stromek a dopisní papír Ježíškovi.
Tři svaté Barbory promlouvaly k dětem okolo rozsvíceného
vánočního stromku, umístěného v kruhovém záhonu
na Macharově náměstí. Stromek jsme získali darem od
Zahradnického centra Chládek. Na návštěvníky v cíli průvodu
čekalo malé občerstvení. Adventního průvodu se zúčastnil
rekordní počet návštěvníků, cca 150-200 osob. S ohledem na
nedostatek financí na pokrytí této akce jsme nežádali o zábor
prostranství, na kterém byl průvod zakončen v roce 2015
(zábor zde byl zpoplatněn, vzhledem k tomu, že náměstí je
vozovkou). Adventní průvod jsme tedy zakončili na travnaté
ploše Macharova náměstí, kde je nevýhodou větší stísněnost
prostor a tma. Výtvarnou dílnu, která v minulém roce
předcházela průvodu, jsme v letošním roce taktéž s ohledem
na úsporu prostředků museli vynechat.

“Průvod s lampióny
Ořechovce sluší a přináší
do naší čtvrti více života.
Je to moje oblíbená akce.”
Katka V.
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1V. PROPAGACE
www
O všech aktivitách jsme
informovaly na webu
www.stresovickyorisek.cz,
který prošel výraznými
úpravami. Jednorázové akce
byly zveřejňovány na webu
Prahy 6.

f
Na naší facebookové stránce
www.facebook.com/
stresovickyorisek jsou vždy
aktuální informace a fotky
z proběhlých akcích.

@
K velkým akcím pro veřejnost
(Velikonoční generálka, Zažít
Ořechovku jinak a Adventní
průvod) mohli najít místní
obyvatelé vždy minimálně
500 letáků ve svých
schránkách.

K zájemcům se informace
dostávaly e-mailovou
rozesílkou.

Díky vstřícnosti společenství
vlastníků objektu bývalého
kina Ořechovka jsme
o činnosti informovaly také
pomocí nástěnky umístěné
v centru budovy Kina
Ořechovka.

Díky velkému úsilí
namířenému do propagace
spolku se podařilo dostat
tento projekt do povědomí
místních obyvatel. Doufáme,
že se také podaří najít více
ochotných lidí věnovat svůj
čas a nápady do příprav
jednorázových akcí pro
veřejnost či do chodu
Komunitního centra Andělka.
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V. VÝBOR SPOLKU
Výbor spolku tvořily v roce 2016: Jana Amlerová
(předsedkyně), Jana Horáková a Kateřina Vickers. Na chodu
spolku se dále výrazně podílela Alice Štěrbová. Činnost
spolku v roce 2016 byla zajištěna čistě dobrovolnicky.

v1. Poděkování
Za pomoc při organizaci aktivit děkujeme Lucii Slovákové,
Evě Kroftové, Míše a Pavlovi Amlerovým, Jakubovi Hortovi,
Christopherovi Vickers, Martinovi Štěrbovi, Jiřímu Horákovi,
Heleně Čiperové, Ireně Krejčové, Petře Froňkové, Katce
Kavalírové s rodinou, Evě Staňové, Martinovi Čadovi, Eliáši
Molnárovi, Petře Nedbalkové.
Plakátky na akce ve svém volném čase vytvořila Karolína
Řeřichová. Ivana Čeljuska pro nás bez nároku na honorář
připravila plakát na kroužky - oběma děkujeme!
Do akcí se zapojili také místní organizace a firmy – TJ Tatran
Střešovice, Studio Bořislavka, Jazyková škola Vela, řeznictví
Hudera a syn, BabYoga, Studio Divadla Minaret, Regenerační
centrum Sedmikráska, Bohemian Buttons, Loutky lidem,
Fotostudio Žába. Děkujeme také spisovatelce Ivoně Březinové
za autorské čtení bez nároku na honorář, firmě Eltodo
děkujeme za slevu na poplatku za el.přípojku během akce,
Zahradnickému centru Chládek za dar stromku pro Adventní
průvod Ořechovkou.
Děkujeme Martinovi Vaculíkovi a TJ Tatranu Střešovice za
spolupráci a možnost otevřít aktivity pro rodiče s dětmi v nově
vzniklém Komunitním centru Andělka.
Za finanční podporu děkujeme Městské části Praha 6.
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V11. HOSPODAŘENÍ
PŘÍJMY
Prodej výrobků a služeb (kroužky, dobrovolné vstupné)

63 809

Dotace MČ Praha 6

21 000

Celkem

84 809

VÝDAJE
Služby - tisk, web, pojištění dobrovolníků, dopr. značení,
el.proud, nájemné aj.
Materiál a vybavení
Ostatní

Celkem
VÝSLEDEK

34 869
51 016
348

86 231
-1 422
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V111.Výhled na rok 2017
Vzhledem k tomu, že dosavadní aktivity našeho spolku vzbudily
v roce 2016 velký zájem, chceme v příštím roce naši nabídku
rozšířit. Na základě ohlasů od rodičů a prarodičů plánujeme
přidat do programu další dvě herny. Ta odpolední se nově
zaměří na předškolní a školní děti, zatímco ta dopolední bude
i nadále určena těm mladším. Chystáme také pravidelné cvičení
jógy pro děti, setkávání maminek s miminky, přednášky pro
dospělé či výživové poradenství včetně ochutnávek.
Doufáme, že se nám podaří získat další externí spolupracovníky
a dobrovolníky. Dále bychom rády zútulnily naše prostory,
zpestřily je obrázky, nakoupily nové hračky a vybavení. Přejeme
si, aby Střešovický Oříšek byl i nadále místem, kde se budou
rádi potkávat děti i dospělí z širokého okolí.
Váš Střešovický Oříšek

Střešovický Oříšek, z.s.

orisek.orechovka@gmail.com
www.facebook.com/stresovickyorisek
Sídlo: Lomená 810/41, 162 00 Praha 6
(pouze poštovní adresa, ne místo konání aktivit)
Místo konání aktivit: Farní 368/2, 16200 Praha 6
IČ: 02818612
Transparentní účet: 2200697614/2010
tel: 775082030 (Jana Horáková), 723184832 (Jana Amlerová)
Ilustrace a Design: Ivana Čeljuska

