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 Děti by měly dostat od svých 
rodičů dvě věci: Kořeny a křídla.  
    
      
           J.W.Goethe 



Kdo jsme 
Rodinné centrum PASTELKA je spolek 

působící v Brně-Líšni, která má cca 26 tis. 

obyvatel. Svým programem oslovuje však 

i klienty z okolních městských částí           

a vesnic. 

MOTTO: S námi budete rodina.  

POSLÁNÍ: Naším cílem je sdružovat, 

vzdělávat a pomáhat rodinám s dětmi, 

hájit jejich zájmy, rozvíjet osobnost  

všech členů rodiny, podporovat zdravý 

životní styl a mezigenerační soužití. 

ČINNOST: RC Pastelka provozuje školku 

Pastelka a centrum s celotýdenním 

provozem, kde nabízí programy pro 

nastávající rodiče, rodiče s dětmi, děti     

a dospělé.  

Historie 
Občanské sdružení Klub Pastelka vzniklo 

v roce 2003 a své aktivity provozovalo v 

Kulturním centru Kotlanka v Brně-Líšni 

několikrát v týdnu.  

Od 31. 3. 2007 sídlí centrum v 

současných prostorách ve staré Líšni      

a realizuje zde pravidelný program od 

pondělí do pátku.  

V listopadu 2011 jsme změnili jméno     

a od té doby jsme Rodinné centrum 

PASTELKA, což lépe koresponduje s 

našim posláním i aktivitami. 

Několik let jsme byli členy Sítě 

mateřských center a od roku 2011 jsme 

členy Unie center. 

Od  1.2.2013 provozujeme školku 

Pastelka v obecních prostorech na ulici 

Poláčkova 13. 



Rok 2014 
 

 Rokem 2014 jsme se přehoupli už do druhé dekády naší existence. Tak jako každý rok, i v roce 
2014 se některé věci změnily a některé si naopak zachovávají i nadále svoji stávající podobu.  
Jedna z věcí, která se dlouhodobě výrazně nemění, je pravidelný program, který si již několik let ponechává 
svoji strukturu a zaměření.  A nově sem můžeme zahrnout i školku Pastelka, která existuje už třetím rokem 
a kterou se nám povedlo udržet i bez dotační podpory z ESF. Zaměřujeme se tak stále na nejmenší děti        
a jejich rodiče. V tomto ohledu se nám daří zachovávat si jedinečnost v rámci Líšně.  Dlouhodobá zkušenost 
nám stále potvrzuje, že nejdůležitějším elementem jsou osobnosti, které pečují o děti.  A proto je velmi 
dobře, že se Pastelce povedlo udržet některé tváře i po ukončení jejich rodičovské dovolené. Tím se 
postupně Pastelka stává i zaměstnavatelem, který se velmi snaží, aby bylo možné skloubit rodinný                
a pracovní život.  
 Další věcí, kterou se cíleně snažíme zachovat, jsou naše jednorázové akce. Postupem času však 
dochází ke změnám počtů akcí. Cíleně se zaměřujeme už jen na několik akcí ročně a snažíme se držet 
myšlenky, že kvalita je lepší než kvantita.  Jedním z důvodu je i to, že v Líšni se v současnosti již děje spousta 
akcí, které pořádají různé organizace. Naším dlouhodobým cílem je, propojovat se s jinými organizacemi     
a dělat velké akce společně.  
A do věcí, které se nemění můžeme zahrnout i stálou finanční podporu  z MČ Brno-Líšeň, z MMB, z JMK,  
ale také od našeho partnera Stavební firmy MATYÁŠ s.r.o. a dárce pana MUDr. Rutara. 
 Co se ale v roce 2014 výrazně změnilo, bylo to, že jsme po 2 letech realizace ukončili náš první 
„evropský“ projekt Práce a rodina v Brně-Líšni (projekt byl podpořen z ESF). A teď už si můžeme s chladnou 
hlavou říct, že se nám projekt povedlo jednak úspěšně zrealizovat, ale také úspěšně ukončit (již máme 
schváleny všechny závěrečné zprávy).  Hodně jsme se na projektu naučili (prošli jsme si např. prvním 
finančním auditem), rozšířili jsme naše aktivity (zřídili jsme školku Pastelka,2 roky jsme poskytovali 
poradenství  v oblastech rozvoje, napsali jsme návrh koncepce RP pro MČ Brno-Líšeň), získali jsme nové 
prostory (seminární místnost) a v neposlední řade to pomohlo i propagaci Pastelky (díky výstupům 
z projektu už o Pastelce vědí i na Magistrátu města Brna a na úřadu Jihomoravského kraje). Když to tedy 
stručně shrnu, povedlo se nám to, co jsme si na začátku roku 2012 naplánovali. A to je velký úspěch. 
 V roce 2014 jsme původně chtěli projít transformací na ústav, ale vzhledem ke stále nejasným 
postupům jsme usoudili, že není kam spěchat a že je lepší ještě nějakou chvíli vyčkat.  

 
 
 
 
 
 
 
 



  Pravidelný program 2014 
Den Čas Kurz Místo konání Lektor 

Pondělí   8.00 - 13.00 Pasteláček Pastelka 
L.Nováková,                     

P. Zahradníková 

    9.00 - 10.00 Mrňousci mladší (1.5 - 2 roky) Dělňák Lenka Stejskalová 

  10.00 - 11.00 Mrňousci starší (2 - 3 roky) Dělňák Lenka Stejskalová 

  13.00 - 14:30  Miminka I. (6 - 10 měsíců) Pastelka Lenka Nováková 

  17.00 - 18.30 Výtvarka pro děti s rodiči i bez rodičů Pastelka Hanka Petrovská 

  17.00 - 19.00 Když zem dá hlínu (dospělí)  
Keramická 

dílna Olga Fryčová Hořavová 

  18.30 - 19.30 Cvičení pro těhotné Pastelka Julie Jelínková 

Úterý   9.00 - 10.30 Batolátka I. (15 - 20 měsíců) Pastelka Lenka Nováková 

  10.30 - 12.00 Batolátka II. (15 - 20 měsíců) Pastelka Lenka Nováková 

  12.30 - 14.00 Batolátka III. (10 -15 měsíců) Pastelka Lenka Nováková 

  14.30 - 16.00 
Přírodovědný/včelařský kroužek  

(5 - 9let) Pastelka Iva Drápelová 

  16.00 - 17.00 Školkáčci (4 - 6 let) Dělňák Hanka Petrovská 

  17.00 - 18.00 Mrňousci starší (3 - 4 roky) Dělňák Hanka Petrovská 

Středa   8.00 - 13.00 Pasteláček Pastelka 
L.Nováková,                     

P. Zahradníková 

  13.00 - 14.00 Cvičení po porodu Pastelka Julie Jelínková 

Čtvrtek   9.00 - 10.30 Mrňousci I. (2,5 - 3 roky) Pastelka Lenka Nováková 

  10.30 - 12.00 Mrňousci II. (1,5 - 2 roky) Pastelka Lenka Nováková 

    9.00 - 10.00 Mrňousci starší (2 - 3 roky) Dělňák Hanka Petrovská 

  10.00 - 11.00 Mrňousci mladší (1.5 - 2 roky) Dělňák Hanka Petrovská 

Pátek   8.00 -13.00 Pasteláček Pastelka 
L.Nováková,                     

P. Zahradníková 

  16.00 - 17.00 Klas - Klub Aktivních Seniorů 
Farní 

kavárna Iveta Kolářová 



  Jednorázové akce 2014 
 

Název akce Měsíc Počet  účastníků
Co šušká záložka - cyklus čtení září - prosinec 50

Vynášení Moreny březen 50

Jarní burza duben 250

Škola Jinak duben 20

Líšeň sobě květen 250

Den dětí červen 100

Příměstské tábory červenec - srpen 120

Drakiáda říjen 10

Podzimní burza říjen 250

Lampionový průvod l istopad 550

Setkání s Mikulášem prosinec 650

Vánoční dílny - jurta prosinec 200

Celkem 2500



Návštěvnost 

Realizované projekty 

Programy Počet klientů

Pro rodiče a děti 281

Pro rodiče 42

Pro děti 12

Pro seniory 40

školka Pastelka 30

Krátkodobé hlídání dětí 60

Tradiční komunitní akce 2500

Příměstské tábory 120

Celkem 3085

Pravidelné

Jednorázové  MČ Brno-Líšeň      
                           Pastelka 2014  
 Magistrát města Brna (Odbor zdraví) 
  Pastelka 2014 
 Magistrát města Brna (Odbor školství) 
 Prázdniny s Pastelkou 2014  
 Jihomoravský kraj 
 Pastelka 2014 
 ESF ČR 
 Práce a rodina v Brně-Líšni 



Finanční přehled 2014 
Příjmy

Granty a dotace

ESF OP LZZ, MPSV 2 649 120,00 Kč

Jihomoravský kraj 30 000,00 Kč

MMB odbor zdraví 30 000,00 Kč

MMB odbor školství 10 000,00 Kč

ÚMČ Brno-Líšeň 64 000,00 Kč

Granty a dotace celkem     2 783 120,00 Kč

Dary 15 000,00 Kč

Příjmy z vlastní činnosti 974 520,00 Kč

Ostatní 2 037,00 Kč

Příjmy celkem 3 774 677,00 Kč

Náklady

Mzdové náklady  2 453 268,00 Kč

Materiál a vybavení  186 568,00 Kč

Služby 815 921,00 Kč

Ostatní náklady 11 225,00 Kč

Náklady celkem 3 466 982,00 Kč

Výsledek hospodaření 307 695,00 Kč



 Aktiva a pasiva 2014 

Aktiva

Dlouhodobý majetek 101 877,00 Kč

Oprávky k dlouhodobému majetku -101877,00 Kč

Pohledávky 3 500,00 Kč

Krátkodobý finanční majetek 518 007,00 Kč

Jiná aktiva 6 127,00 Kč

Aktiva celkem 527 634,00 Kč

Pasiva

Vlastní zdroje 253 303,00 Kč

Cizí zdroje 274 331,00 Kč

Pasiva celkem 527 634,00 Kč



  Vedení a zaměstnanci 
  Členové výkonného výboru  
 

   Zaměstnanci  

Alena Stejskalová - předsedkyně    
Veronika Hradová - místopředsedkyně            
Julie Jelínková 
Markéta Dubová Nečasová 
Šárka Vodičková 
Andrea Grigerová 
Lenka Stejskalová 
Irena Moštková 
 
Členem občanského sdružení se může stát lektor nebo spolupracovník, který 
souhlasí s jeho stanovami.  
Nejvyšším orgánem RC je valná hromada, která se schází dvakrát ročně.  
Výkonný výbor je volen valnou hromadou a ten ze svých řad volí předsedu a 
místopředsedu, kteří jsou oprávněni jednat za sdružení. Výkonný výbor je 
zodpovědný za činnost a hospodaření RC a schází se 1x měsíčně.  

Lektoři programů: Lenka 

Stejskalová, Lenka Nováková, 

Petra Zahradníková, Iva 

Drápelová, Eva Jansová, Markéta 

Dubová Nečasová, Julie Jelínková, 

Ivana Černá, Věra Kelblová, Iveta 

Kolářová, Hanka Petrovská 
 

Koordinátorská a administrativní 

práce: Alena Stejskalová,  

Šárka Vodičková 
 

Zaměstnanci: 

(projekt Práce a rodina v Brně-

Líšni): Alena Stejskalová, Veronika 

Hradová, Irena Moštková, Šárka 

Vodičková, Lenka Stejskalová, Věra 

Kelblová, Ivana Černá, Martina 

Kosíková, Drahomíra Kubová, 

Vladimíra Krovická, Hana Poláková 

- celkem 4,85 úvazku 

Úklid: Věra Kelblová 

Účetnictví: Irena Moštková 

Správa webu: Veronika Hradová 



Vize pro rok 2015 
 Udržet spokojenou a dostatečně širokou klientelu. 

 Udržet kvalitu a pestrost nabízených programů. 

 Díky dotacím udržet nízkoprahovost nabízených služeb. 

 Zlepšovat propagaci a tím informovanost o nabízených službách. 

 Spolupracovat s ostatními místními i vzdálenějšími neziskovými organizacemi, podnikatelskými subjekty, 
státní správou i samosprávou . 

 Zvyšovat odbornost a profesionalizaci týmu díky vzdělávání. 

 Udržet provoz školky Pastelka i do dalších let. 

 Registrace dětské skupiny. 

 Transformace RC Pastelka na ústav, popřípadě změna názvu zastřešující organizace. 

 Návrat do Sítě mateřských center. 

 Obnovení poradenství v oblasti osobního rozvoje. 

 Rozšířit oblast aktivit pro seniory s ohledem na mezigenerační soužití.  

 Vyhledat nové dlouhodobé projekty zaměřené na osobní rozvoj nebo podporu dětských skupin nebo 
mezigenerační soužití nebo mezinárodní spolupráci. 

 
 
 
 



V roce 2014 nás finančně podpořili 
    Děkujeme 

 Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR 
 Statutární město Brno 
 Městská část Brno Líšeň  
 Jihomoravský kraj 
 Stavební firma MATYÁŠ s.r.o. 
 MUDr. Jiří Rutar  

všem, kteří k  nám chodí nebo jsou s 
námi a jakkoliv nás podporují, ať už 
pracovně nebo dobrou radou a nebo na 
nás jen v dobrém myslí a drží nám palce.  



            Základní údaje 
 Rodinné centrum PASTELKA o.s. je nestátní nezisková 

organizace 
 Právní forma: spolek 
 Zapsána dne 1.1.2014 u Krajského soudu v Brně pod 

sp.zn.  L 9759 
 Kontakt:  Nám. Karla IV. 4/4 
                      Brno-Líšeň, 628 00 
  Tel: 725 816 804 
                        www: http://www.pastelka.net 
                        e-mail: info@pastelka.net 
  IČO: 26623765 

 DIČ: CZ26623765 
 Bankovní spojení: Fio banka, a.s.: 
 č.ú. 2300524104/2010 
 Statutární orgán: 
 Mgr. Alena Stejskalová - předsedkyně                                                       
 Mgr. Veronika Hradová - místopředsedkyně       
 
         
V Brně, červen 2015 

   Zpracovala: Alena Stejskalová 
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