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Slovo úvodem
Milí návštěvníci a příznivci našeho MATÝSKA, loňský rok
2009 probíhal ve znamení „velkých změn“ a pátého výročí vzniku organizace. Začátkem ledna si členky sdružení zvolily novou předsedkyní, neboť Gabriela Červená
nastupovala na mateřskou dovolenou. V červnu byl MATÝSEK zatopen vodou z kanálu, takže nás čekala renovace velké části prostor. Během letních prázdnin prošel
MATÝSEK strategickým plánováním, v září valná hromada odsouhlasila nový název sdružení a znění stanov,
v listopadu jsme k příležitosti pátých Matýskových narozenin slavnostně odhalili nové logo a spustili zbrusu
nové webové stránky.
To je výčet jen toho nejdůležitějšího. Pokud tedy máte
čas, chuť a zájem, pojďme se společně ohlédnout, co
všechno se u „nás“ dělo…
Na závěr bych chtěla poděkovat všem, kdo MATÝSKU
pomáhá k uskutečnění jeho plánů. Moc si práce všech
vážíme a děkujeme…

Iveta Fidlerová

POSLÁNÍ
Centrum MATÝSEK od roku 2004 podporuje a naplňuje
principy aktivního rodičovství. Prostřednictvím sociální
a komunitní práce pomáhá ohroženým rodinám, mladým lidem a dětem. Přispívá k vytvoření fungující občanské společnosti v Roudnici nad Labem a okolí.

HODNOTY MATÝSKA:
SMYSLUPLNOST – Každý den v Matýsku má pro Vaši rodinu a náš tým smysl.
VSTŘÍCNÁ KOMUNIKACE – Každý den v Matýsku Vás
přivítáme s úsměvem.
AKTIVITA – Každý den v Matýsku se stále něco děje i díky Vám.
PŘEDÁVÁNÍ ZKUŠENOSTÍ – Každý den v Matýsku se
můžeme navzájem naučit něco nového.
POHODA – Každý den v Matýsku se můžete cítit jako
doma.
Matýsek svou činností:
umožňuje rodičům vzájemně se společensky i neformálně stýkat,
obohacuje děti o nové kamarády, vztahy a zkušenosti,
nabízí jim prostředí vzájemné důvěry, vede je ke snášenlivosti a toleranci,
poskytuje prostor pro vzájemnou pomoc, předávání
zkušeností a služby,
spolupracujeme s jinými organizacemi na programech
pro maminky s malými dětmi a s orgány státní správy
a samosprávy,
získává a předává odborné poznatky o výchově, zdraví,
a psychologii rodinného života.
CÍLOVÁ SKUPINa
Těhotné ženy, maminky s dětmi na rodičovské dovolené, děti od narození do 10 let věku, rodiče, prarodiče,
tety, strýcové...

HISTORIE
2004 – Občanské sdružení Matýsek vzniklo na konci
roku 2004 jako občanská iniciativa skupiny maminek
na mateřské dovolené. Hlavním cílem byla koordinace a organizace mateřského centra v prostorách DDM,
které nabízelo vzdělávací a volnočasové aktivity pro
rodiče a jejich děti z Roudnice nad Labem a okolí.
Chod MC zajišťovaly pouze členky sdružení.
2005 – Zahájení činnosti ve „vlastních“ prostorech
- v suterénu 3. ZŠ v Roudnici n/L.
2006 – V tomto roce jsme zkrášlovali a rozšířili prostory
centra o další podpůrnou hernu a nabídli jsme dětem
a rodičům více pravidelných i jednorázových aktivit
centra. Tento rok jsme přijali první dvě zaměstnankyně.
2007 – Přibyla nám výtvarno-keramická dílna a kancelář. Díky sponzorům jsme vyměnili několik starých oken
za nová plastová, zakoupili jsme nové vchodové dveře
a díky příspěvku od města Roudnice n. L. jsme zrekonstruovali přístupové schodiště do vnitřních prostor centra. Od září 2007 jsme opět mírně rozšířili naši nabídku
služeb a aktivit pro děti a rodiče. Chod centra zajišťovaly
2 zaměstnankyně a 3 externí pracovnice.
2008 – Centrum má již 3 zaměstnankyně a 2 externí
pracovnice. Během letních prázdnin jsme vymalovali
veškeré vnitřní prostory.
2009 – Vzhledem k rozšíření cílové skupiny a programové nabídky používá sdružení od listopadu 2009 nový název - Centrum MATÝSEK a funguje jako rodinné
centrum. Centrum MATÝSEK má zbrusu nové webové
stránky.

PROGRAMOVÁ STRUKTURA
1. Vzdělávání
*vzdělávání pro děti mladšího školního věku
*vzdělávání pro matky s dětmi
*vzdělávání pro rodiče
*vzdělávací programy pro MŠ a první stupeň ZŠ
2. Volnočasové aktivity
*kroužky pro děti
*volnočasové aktivity pro matky
*jednorázové programy pro celou rodinu
*jednorázové programy pro MŠ a ZŠ
3. Služby
*hlídání dětí
*zajištění dětské narozeninové oslavy
*Matýskovo divadlo
4. Miniškolička

PROGRAMOVÁ NABÍDKA:
Pro rodiče s dětmi do 4 let
- Hlídání
- Zpívánky
- Výtvarná dílnička
- Dovádění malíčků
- Cvičeníčko
- Volná herna
Pro děti od 2 do 5 let
- Miniškolička
- Šikulkové
- Tanečky
- Dramaťáka aneb „Pojďte s námi do pohádky“
- jednorázové akce
- Volná herna
Pro děti mladšího školního věku
- Angličtina
- Dramaťák aneb Malí divadelníci
- Šikulkové
- Keramika
- Přírodovědný kroužek
- Od fantazie k meditaci
- Jednorázové akce
- Cvičení je zábava aneb hravě zdravě
- Volná herna
Pro ženy, matky na mateřské dovolené, rodiče
- psychologické poradenství (besedy, poradny)
- informativní semináře (výživa dětí, znakování miminek, první pomoc u dětí, atd.)
- kondiční a relaxační cvičení
-volnočasové a vzdělávací akce (malba na hedvábí, pedig, atd.)

PROGRAM PRAVIDELNÝCH AKTIVIT
V ROCE 2009
dopoledne
Volná herna úterý až čtvrtek 9:00-12:00
Pondělí
Matýskova Miniškolička (8:30 -11:30)od 2 let
Úterý

Výtvarná dílnička, od 2 let

Středa

Zpívánky
od 1 roku
„Cvičeníčko“, cvičení, zpívání, povídání, hraní si s dětmi od 6 měs. do 3 let. Děti se rozdělují dle
věku do dvou skupin
Matýskova Miniškolička (8:30 -11:30), od 2 let

Čtvrtek
Pátek

„Dovádění malíčků“
od narozeni

odpoledne
Volná herna 15:00-18:00
Pondělí Angličtina od 3 let
15:00

Angličtina od 5 let
15:00
začátečnici
Dramaťák aneb malí
divadelníci
pro děti od 3 let
15:00
Šikulkové
od 4 let
15:00
Keramika děti -pokročilé
16:00

Angličtina od 5 let
16:00
pokročilÍ
Dramaťák
od 5 let
16:00

Tanečky
od 3 let
16:00
Dramaťák
od 7 let
17:00

Úterý

Cvičení pro děti
od 7 do 10 let
15:00

Středa

Angličtina od 8 let
15:00

Čtvrtek

Keramika děti
-začátečníci
15:00

Pátek

PRO VEŘEJNOST ZAVŘENO - PROSTORY MOHOU VYUŽÍVAT POUZE ČLENKY A JEJICH DĚTI

Přírodovědný kroužek Kouzelnická přípravka
od 6 let
Harryho Pottera
16:00
16:00
„Od fantazie k meditaci“
od 6let
16:00

JEDNORÁZOVÉ AKCE V PRŮBĚHU
ROKU
MATÝSKŮV KARNEVAL
Odpoledne plné masek, zábavy a soutěží pro děti.
VÍTÁNÍ JARA
Seznamujeme děti s tradicí vítání jara a loučení se zimou. Součástí je výtvarné odpoledne pro děti, vycházka
do jarní přírody a divadelní představení pro děti.
VÝLET S MATÝSKEM
S dětmi jsme podnikli výlet do ZOOPARKU Zelčín, kde
si nejen prohlédly zvířátka, ale projely se na ponících
a opékaly si buřtíky.
AKCE PRO MŠ – POJĎTE S NÁMI DO POHÁDKY
Pohádkové dopoledne pro děti od 3 do 6 let na téma:
„Vysvobození zakleté princezny“ – děti plnily několik
záludných úkolů, aby se dostaly do věže k princezně
a mohly jí odtamtud vysvobodit. Každý si pak odnesl
část pokladu.
MATÝSKŮV JARMARK PLNÝ ŘEMESEL
Zde se mohou děti seznámit a vlastnoručně si vyzkoušet několik řemesel a výtvarných technik: výroba ručního papíru, hrnčířství, práce s keramickou hlínou, zdobení perníků, atd.
TÁTA DNESKA FRČÍ ANEB JÁ A TATÍNEK – DVA
NÁMOŘNÍCI
Každoročně se připojujeme ke kampani „Táta dneska
frčí“. V rámci ní jsme připravili pro tatínky a děti výlet
lodí z Roudnice n/L do Štětí. Plavba probíhala cca 3 hodiny. Během ní se děti seznámily s panem kapitánem,
prozkoumaly loď, ochutnaly něco z lodního jídelníčku
a samozřejmě si pod dohledem rodičů a pana kapitána
>
vyzkoušely řízení lodi kormidlem.

MATÝSKŮV BUŘTÍK
Hravé odpoledne určené dětem a jejich rodičům. Pro
děti je připravena speciální trasa, na které musí splnit
jednotlivé úkoly a v závěru najít vysněný poklad. Odpoledne je zakončeno společným opékáním buřtíků
a zpíváním u ohně.
AKCE PRO MŠ – POJĎTE S NÁMI DO POHÁDKY
Pohádkové dopoledne pro děti od 3 do 6 let na téma: „Indiánský příběh“ – děti byly seznámeny s životem indiánů, plnily několik zvláštních „indiánských“
úkolů, vyrobily si pravou indiánskou čelenku, vymyslely si jméno a nakonec se pomalovaly válečnými barvami.
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Tentokrát jsme v rámci tohoto dne, mimo jiné, slavnostně odhalili nové logo organizace a spustili jsme
nové webové stránky. Pozvání přijala např. pí Ryšánková z Krajského úřadu, místostarosta města Roudnice
nad Labem a ostatní příznivci Centra MATÝSEK.
MATÝSKOVY 5. NAROZENINY
Narozeninové odpoledne pro děti a jejich rodiče. Vždy je
pro ně připraveno divadelní představení a oslava s vynikajícím dortem.

MIKULÁŠSKÁ BESÍDKA
Slavnostní podvečerní setkání dětí s Mikulášem, čertem
a andělem. Nechybělo ani vystoupení „našich“ dětí z Matýska, které během roku navštěvovaly Dramaťák a Tanečky.
Ostatní pořádané jednorázové akce:
Výtvarné dílny pro rodiče.
Besedy pro rodiče na různá témata.
Besedy s psychologem
Koncert v Matýsku.
Celkem se jednorázových akcí účastnilo 896 dětí a 220
dospělých.

VÝTVARNÁ DÍLNIČKA
Každý čtvrtek dopoledne si mohou děti s maminkou,
tatínkem nebo babičkou něco namalovat nebo vyrobit.
ANGLIČTINA PRO DĚTI
Třetím rokem probíhaly v pondělí odpoledne hodiny
angličtiny pro děti. Z tohoto důvodu jsou děti rozdělené
na začátečníky a pokročilé.
DOVÁDĚNÍ MALÍČKŮ
Aktivita, které se účastní děti s rodiči již od několika
měsíců. Děti se dělí do skupin podle věku. Mohou si
tu spolu s rodiči zacvičit a zazpívat. Rodiče se dozvědí,
co a v jakém věku by měla jejich ratolest „zvládnout“.
TANEČKY
Od roku 2006 probíhají v Matýsku Tanečky pro děti od
3 let, aktivitu navštěvovali v roce 2009 dokonce i dva
kluci.
ŠIKULKOVÉ
Středeční odpolední aktivita pro děti od 5 let. Mohou si
vyzkoušet od všeho něco – malování, modelování, „vaření“, nakupování, atd.
KERAMIKA
Tato aktivita je rozdělena na začátečníky a pokročilé.
Probíhala každý čtvrtek odpoledne.
DRAMAŤÁK ANEB MALÍ DIVaDELNÍCI
Velmi oblíbená aktivita, která je opět rozdělena do skupin podle věku dětí.

PRAVIDELNÉ AKTIVITY ROKU 2009
ZPÍVÁNKY
Již od roku 2006 nejnavštěvovanější pravidelná aktivita,
probíhá každou středu dopoledne, vzhledem k vysoké
návštěvnosti se děti dělí do 2 - 3 skupin.

KOUZELNICKÁPŘÍPRAVKA HARRYHO POTTERA
Aktivita pro děti školního věku. Děti si vyrobily kouzelnickou hůlku, dozvěděly se něco o bylinkách, vařily si
„čarovné“ nápoje, zacvičily si v hodině kouzelnického
tělocviku, atd.

PŘÍRODOVĚDNÝ KROUŽEK
Děti předškolního a školního věku se zde dozvěděly něco o zvířatech, rostlinách a přírodních zákonitostech.
OD FANTAZIE K MEDITACI
Hodinka pro děti školního věku plná uvolnění, meditace
a pohody. Děti zde poznávají samy sebe, učí se naslouchat svému tělu a pocitům a učí se je dávat najevo…

SLUŽBY CENTRA
HLÍDÁNÍ DĚTÍ
Od roku 2006 nabízí Centrum MATÝSEK „hlídání dětí“ .
Děti hlídáme buď v prostorách centra nebo u dětí doma. Záleží na tom, co si rodiče přejí a jak to dětem více vyhovuje. Od roku 2007 nabízíme vyzvedávání dětí
z mateřské školy. Chceme tak vyjít vstříc rodičům, kteří
pracují do pozdních odpoledních hodin a nestíhají si
vyzvednout dítě z MŠ do 16:30, kdy MŠ zavírají. Službu
využívají i rodiče, kteří potřebují děti odvést z MŠ na
nějaký kroužek. Hlídání zajišťují jak zaměstnankyně
centra, tak externí pracovnice. Všechny mají v oboru
několikaletou praxi, ale hlavně mají práci s dětmi moc
rády.
NAROZENINOVÁ OSLAVA
Umožňujeme rodičům zorganizovat pro své dítě velkou
narozeninovou oslavou s mnoha hosty, v příjemném
prostředí se spoustou hraček.
MATÝSKOVO DIVADLO
V roce 2009 vzniklo Matýskovo divadlo, pod vedením
divadelní a filmové herečky Bc. Evy Synkové, lektorky
dramatické výchovy. Do dnešního dne nastudovala
se studenty (budoucími herci) pohádku: „Tři čuníci“.
Odehráli již přes 20 představení v Roudnici nad Labem
a okolí. V roce 2010 se chystají nazkoušet pohádku:
„O zlaté rybce“. Na tento projekt jsme náležitě hrdí,

protože dostáváme více kultury k nejmenším. Tím je
učíme lásce k divadlu a umění vůbec.
MINIŠKOLIČKA
Tuto aktivitu nabízí sdružení Matýsek již od roku 2007.
Zájem o aktivitu se neustále zvyšuje. Aktivitu nabízíme rodičům, kteří chtějí, aby jejich dítě poznávalo svět
v kolektivu vrstevníků a v příjemném prostředí i bez jejich osobní přítomnosti. Pro děti je v tomto věku velice
důležité naučit se spolupracovat ve skupině ostatních
dětí a mírně se osamostatnit. Současně je pro ně zdravé setkání s další autoritou, jakou je pedagog – paní
učitelka. Jejich osobní rozvoj posílí i nové zážitky a herní zkušenosti, které nelze získat jinou formou.
Miniškolička probíhá 2x týdně vždy v pondělí a pátek
dopoledne od 8:30 do 11:30 podle otevřeného nízkoprahového principu tj. bez přihlášek a bez předchozího objednání.

návštěvnost
CELKOVÁ NÁVŠTĚVNOST ROKU 2009 (pouze děti):
Měsíc

Počet dětí

LEDEN
ÚNOR
BŘEZEN
DUBEN
KVĚTEN
ČERVEN

418
419
569
376
681
254

ČERVENEC

Centrum
uzavřeno
Centrum
uzavřeno
289
521
689
491
4 707

SRPEN
ZÁŘÍ
ŘÍJEN
LISTOPAD
PROSINEC
CELKEM

Průměrná denní
návštěvnost
20
20
27
17
37
13
Centrum
uzavřeno
Centrum
uzavřeno
13
22
30
35

NÁVŠTĚVNOST PRAVIDELNÝCH AKTIVIT (pouze děti):
Pravidelná aktivita
MINIŠKOLIČKA
DOVÁDĚNÍ MALÍČKŮ
ZPÍVÁNKY
TANEČKY
DRAMATICKÝ KROUŽEK

Návštěvnost/rok
662
143
683
299
243

NEJNAVŠTĚVOVANĚJŠÍ PRAVIDELNÁ AKTIVITA ROKU
2009:
ZPÍVÁNKY – evidováno 683 dětí

NEJNAVŠTĚVOVANĚJŠÍ JEDNORÁZOVÉ AKTIVITY ROKU 2009:
POJĎTE S NÁMI DO POHÁDKY – evidováno 226 dětí
MATÝSKŮV JARMARK PLNÝ ŘEMESEL – evidováno 189
dětí

PROSTORY centra
Nynější prostory využíváme od podzimu roku 2005.
Od té doby jsme je postupně rozšířili a zkrášlovali, aby
se u nás děti a jejich rodiče cítili jako doma. V současné době máme k dispozici tři herní místnosti, keramickou a výtvarnou dílnu, kancelář, šatnu, sociální zařízení
a technickou místnost. Bohužel nám chybí venkovní
prostory a z toho důvodu nám každoročně klesá návštěvnost v letních měsících.
Zatopení prostor v červnu 2009:
V červnu 2009 byly prostory centra zatopeny vodou
z kanálu, který se nachází před hlavním vchodem. Voda zatopila všechny místností kromě šatny a sociálního
zařízení. Během letních prázdnin jsme, hlavně díky podpoře města, veškeré prostory zrekonstruovali a uvedli
do původního stavu.

HOSPODAŘENÍ CENTRA
Struktura nákladů centra v tis. Kč:
Spotřeba materiálu (501)

166,1

Prodané zboží (504)
Opravy a udržování (511)
Náklady na reprezentaci (513)
Ostatní služby (518)
Mzdové náklady (521)
Zákonné sociální pojištění (524)
Ostatní náklady celkem
Poskytnuté příspěvky celkem
Náklady celkem

23,2
18,9
1,02
244,6
456, 01
123,24
6,12
1
1040,19

Struktura výnosů centra v tis. Kč
Tržby z prodeje služeb (602)
Tržby z prodeje zboží (604)
Jiné ostatní výnosy (649)
Přijaté příspěvky – dary (682)
Přijaté členské příspěvky (684)
Provozní dotace celkem (691)
Výnosy celkem

220,2
28,1
34,5
11,3
3
836,4
1133,5

Hospodářský výsledek: 93,31
Valná hromada dne 20. ledna 2010 vzala na vědomí a odsouhlasila hospodářský výsledek roku 2009. Hospodářský výsledek byl použit na pokrytí doplatku energií za rok
2009 a na pokrytí nákladů 1. čtvrtletí roku 2010.

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA
PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ:
Na chodu Centra MATÝSEK se podílelo v roce 2009 pět
zaměstnankyň a několik externích pracovníků z řad členů sdružení, studentů a veřejnosti Roudnice nad Labem. Zajišťovali zejména vzdělávací aktivity pro rodiče
s dětmi, volnočasové aktivity pro děti, sociální a psychologické poradenství, jednorázové akce, atd.
Předsedkyně správní rady sdružení:
Iveta Fidlerová
Koordinátorka volnočasových a vzdělávacích aktivit:
Jana Tomášková, DiS
Pedagogický pracovník centra:				
Marcela Křížková
Asistent pedagoga (zdravotní sestra): 			
Alena Hrstková
Recepční a provozní centra:				
Jaroslava Maťáková

Lektoři jednotlivých aktivit:
Zpívánky Mgr. Petra Skalová
Výtvarní dílnička Marcela Křížková
Dovádění malíčků Jana Bartošová, DiS
Cvičeníčko Marcela Křížková
Šikulkové Jana Tomášková, DiS
Tanečky Iveta Fidlerová
Dramaťák aneb pojďte s námi do pohádky - Bc. Eva Synková
Od fantazie k meditaci Šárka Veselá
Keramika Renata Písařová, Iva Nožičková
Angličtina Alena Stuchlá, Mgr. Klára Koubská
Miniškolička Marcela Křížková, Alena Hrstková
Kouzelnická přípravka Lenka Lukačinová
Přírodovědný kroužek Lenka Lukačinová
Hlídání dětí Alena Hrstková, Miluše Šulcová,
Jaroslava Maťáková

Akce pro rodiče:
První pomoc u dětí:			
Alena Hrstková
Masáže kojenců a batolat:
Mgr. Jana Hrabánková
Psychologické besedy:
Mgr. Jana Tomanová
Výtvarné dílny: Jana Tomášková, DiS, Lenka Lukačinová,
Sylva Šporková, Šárka Veselá
Na organizaci jednorázových akcí a chodu centra se také podíleli:
Jana Tomášková, Jana Bartošová, Honza Dolínek, Jana
Tomanová, Renata Písařová, Miluše Šulcová, Lenka Lukačinová, Iva Nožičková, Jana Hrabánková, Šárka Kalová, Šárka Veselá, Lucie Pokorná, Irena Austová, Irena
Poláčková, Gabriela Červená, Věra Schneiderová, Eva
Synková, Milan Synek, Alena Lowová, Petra Skalová,
Alena Hrstková, Jaroslava Maťáková, Ladislav Maťák,
Jaroslav Hrstka, Kateřina Štěpánková, Božena Kajzrová,
studentky SOU a SOŠ v Neklanově ulici v Roudnici n/L

ORGÁNY SDRUŽENÍ A KONTAKTNÍ
OSOBY
Předseda, statutární zástupce:
Jméno:			
Iveta Fidlerová
Kontaktní adresa: Neklanova 2706, 413 01 Roudnice n/L
Telefon:			
775 220 916
E-mail:			
fidlerovaiveta@email.cz
Členové správní rady:
Jméno:			
Iveta Fidlerová
Kontaktní adresa: Neklanova 2706, 413 01 Roudnice n/L
Telefon:			
775 220 916
E-mail:			
fidlerovaiveta@email.cz
Jméno:			
Jan Dolínek
Kontaktní adresa: Stavbařů 1788, 413 01 Roudnice n/L
Telefon:			
724 825 933
E-mail:			
jan.dolinek@seznam.cz
Jméno:					
Renata Písařová
Kontaktní adresa: Stavbařů 1787, 413 01 Roudnice n/L
Telefon:					
725 297 706
E-mail:				
renipis@seznam.cz
Revizor
Jméno:					
Kontaktní adresa:		
Telefon:					
E-mail:				

Ivana Volfová
Újezdec 27, Praha
602 203 359
jana.ja@seznam.cz

PODĚKOVÁNÍ
Na tomto místě bychom chtěli poděkovat především
těm, kteří nám umožnili zahájit činnost a nadále nás
podporují a spolupracují s námi. Moc si vážíme práce
a pomoci našich členek, jsme moc rádi, že se do naší činnosti pravidelně zapojují studentky zdejší SOU
a SOŠ v Neklanově ulici a někteří rodiče dětí, které
Matýska pravidelně navštěvují. Dále nám dovolte
srdečně poděkovat všem organizacím, které s námi
pravidelně spolupracují.
V roce 2009 nás finančně podpořili:
Město Roudnice nad Labem
Úřad práce Litoměřice
Úřad práce Mělník
Ústecký kraj
Spolupracující organizace v roce 2009:
Charita Roudnice nad Labem
DDM Trend
Centrum HLÁSKA
3. ZŠ ve Školní ulici
KZM Roudnice n. L
Domov pro seniory
Skauti Roudnice n/L
Jazyková škola Robinson
Vzdělávací centrum INSPIRO
Děkujeme:
Mladé frontě, a.s., která nám poskytuje zdarma dětské
časopisy.
Zuzaně Kamenické a firmě E1Ndesign za návrh loga
a grafického manuálu.
Petru Vanclovi z KZM Roudnice n/L za příjemný a velmi
pohodový přístup při natáčení krátkých šotů z centra do
místní kabelové televize.
Mgr. Monice Legnerové ze sociálního odboru města

Roudnice n/L za vždy příjemné a ochotné jednání.
Jindře Beránkové z ÚP Roudnice n/L za mnoho užitečných rad a velkou ochotu.
RETE internet, s.r.o., díky které využíváme zdarma
internet.
Procházka, s. r. o., dodává nám zdarma buřtíky na akci
„Matýskův buřtík“.
Všem maminkám a spřízněným duším Centra MATÝSEK,
které se aktivně zapojují do našich činností a bez kterých by centrum v Roudnici n. L. nikdy nevzniklo.
V minulých letech nás finančně podpořili:
MPSV ČR
Komunitní nadace Euroregionu Labe
Nadace Via
Nadace Kalich
Vitana, a.s.
Zinkovna Roudnice n/L, s.r.o.
Mevatec, s.r.o.
Milos, s.r.o.

Základní kontaktní údaje
Název organizace: Centrum MATÝSEK, občanské
sdružení
Organizační forma: Občanské sdružení, registrováno
Ministerstvem vnitra ČR pod čj.
VS/1-1/58955/04-R
IČ: 26681471
DIČ: CZ26681471
Sídlo: Školní 1803 (budova 3. ZŠ), 413 01 Roudnice nad
Labem
Telefon: 775 579 735, 775 289 735
Web: www.centrummatysek.cz
E-mail: matysek.roudnice@seznam.cz
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Roudnice nad Labem, ulice Dr. Slavíka
Číslo účtu: 35-9835720277/0100,
sbírkový účet: 43-6792830287/0100
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Grafický design výroční zprávy vytvořil zdarma:

E1N
DESIGN

E1N design
www.eindesign.cz

Tisk výroční zprávy zajistil zdarma:
BOHEMIA PAPER s.r.o., Bříza
www.bohemiapaper.cz

