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SLOVO ÚVODEM

Vážení čtenáři výroční zprávy, vážení přátelé Centra 
MATÝSEK,

rok 2011 by se dal nazvat jako rok „splněného přání“. 
V roce 2010 se v Matýsku objevil „kouzelný stůl“. Bílý, 

starý, oprýskaný kancelářský stůl, jehož historie sahá až 
k sametové revoluci a úžasné atmosféře devadesátých 
let. Stál v kancelářích několika, dnes již známých a uzná-
vaných organizací, kterým, dá se říci, přinesl štěstí.

V  loňském roce přinesl štěstí i Matýsku - splnil mu 
jeho největší přání – NOVÉ PROSTORY. 

Během letních prázdnin vypuklo stěhování, které 
jsme pracovně nazvali „Matýskův kulový blesk“. 
V rámci firemního dobrovolnictví, nám se stěhováním 
významně pomohli, v rámci firemního dobrovolnictví, 
zaměstnanci SČVK, kteří zajistili i potřebnou dopravu. 
Do malování nových prostor se, kromě nás zaměst-
nankyň centra a jednoho tatínka, pustili i dva zaměst-
nanci firmy Keratech, s.r.o. s rodinou. O týden později 
se v  Matýsku objevilo několik dobrovolných hasičů 
ze Štětí, kteří celou sobotu natírali, malovali, šrou-
bovali, vrtali, montovali, apod. Do prací, spojených 
s úpravami současných prostor, se zapojili také někteří 
manželé členek sdružení, aktivní členky sdružení, pra-
videlné návštěvnice a některé naše „starší“ děti. Všichni 
odvedli velký kus práce. 

V  září 2011 jsme zahájili provoz centra již na nové 
adrese. Díky současným prostorám můžeme naši čin-
nost dále rozvíjet a rozšiřovat. Krom nových prostor 
se v Matýsku objevilo i několik nových tváří, které vý-
znamně ovlivnily činnost Centra MATÝSEK a posunuly 
ho, a posunují, stále o krok dál a dál. 

Na konci roku jsme, díky novým členkám pracov-
ního týmu, podali žádost o registraci k sociální službě 
a zažádali jsme o pověření k  výkonu sociálně právní 
ochrany dětí.  

Dětem, maminkám, tatínkům, babičkám, dědečkům 
a ostatním návštěvníkům se v „novém“ Matýsku moc 
líbí a cítí se v něm „jako doma“, z čehož máme velkou 
radost.

Věříme, že se na Matýska bude „usmívat štěstí“ 
i v roce 2012. 

Iveta Fidlerová
Předsedkyně a ředitelka Centra MATÝSEK
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POSLÁNÍ

Centrum MATÝSEK od roku 2004 podporuje a napl-
ňuje principy aktivního rodičovství. Prostřednictvím so-
ciální 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 vzá-
jemně 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 psy-
chologii rodinného života.

CÍLOVÁ SKUPINA

Maminky s dětmi na rodičovské dovolené, děti od na-
rození do 10 let věku, rodiče, prarodiče, partneři, man-
želé, těhotné ženy

HISTORIE ORGANIZACE

2004 – Občanské sdružení Matýsek vzniklo na konci 
roku 2004 jako občanská iniciativa skupiny maminek 
na mateřské dovolené. Hlavním cílem byla koordi-
nace a organizace mateřského centra v prostorách 
DDM, které nabízelo vzdělávací a volnočasové akti-
vity pro rodiče a jejich děti z Roudnice nad Labem 
a  okolí. Chod MC zajišťovaly pouze členky sdružení, 
a to 3x v týdnu v dopoledních hodinách.
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2005 – Zahájení činnosti ve „vlastních“ prostorech 
– v suterénu  ZŠ ve Školní ulici v Roudnici n/L. MC je 
otevřeno pro veřejnost každý všední den dopoledne 
i odpoledne.

2006 – V tomto roce jsme zkrášlovali a rozšířili pro-
story centra o další podpůrnou hernu a nabídli jsme 
dětem a rodičům více pravidelných i jednorázových 
aktivit centra. Tento rok jsme přijali první dvě zaměst-
nankyně.

2007 – Přibyla nám výtvarno-keramická dílna a kan-
celář. 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 pra-
covnice.

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 pro-
gramové nabídky používá sdružení od listopadu 
2009 nový název - Centrum MATÝSEK a funguje jako 
rodinné centrum. Centrum MATÝSEK má zbrusu nové 
webové stránky a používá nové logo. Chod centra za-
jišťovalo 5 zaměstnankyň.

2010 – V tomto roce jsme získali od Krajského úřadu 
pověření k veřejné sbírce, založili jsme sbírkový účet 
a veřejnost může přispět na činnost centra pomocí 

DMS. Podstatně se zvýšila návštěvnost centra, podali 
jsme a uspěli s největším počtem projektů v histo-
rii Matýska. Zorganizovali jsme kulatý stůl na téma 
Prorodinná politika v Roudnici n/L. Centrum Matý-
sek bylo vybráno jako jedno z pěti center v  Ústec-
kém kraji, kde budou probíhat v roce 2011 a 2012 
poradny pro zájemce o zaměstnání v rámci projektu 
Krok k zaměstnání, navázali jsme užší a pravidelnou 
spolupráci s Domovem pro seniory v Roudnici n/L, 
nadále jsme se aktivně zapojovali do KPSS v Roudnici 
n/L. Opět jsme opravili a vymalovali část prostor cen-
tra. I v tomto roce zajišťovalo chod Centra MATÝSEK 
5 zaměstnankyň. 

2011 – Centrum MATÝSEK se během léta přestěho-
valo do vhodnějších a větších prostor. V  září tohoto 
roku zahájilo provoz již na nové adrese: Neklanova 
1807, 413 01 Roudnice n/L. Od podzimu 2011 jsou 
součástí pracovního týmu dvě sociální pracovnice 
s několikaletou praxí. Od října v centru poskytujeme 
realitní, finanční, základní sociální a výživové pora-
denství. Na konci roku jsme podali žádost o registraci 
k sociální službě a žádost o vydání Pověření k výkonu 
sociálně právní ochraně dětí.
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PROJEKTY ROKU 2011

MATÝSEK PRO AKTIVNÍ RODINU
Projekt byl zaměřen na volnočasové a vzdělávací ak-

tivity a akce pro rodiče (zejména matky na RD), rodiče 
s  dětmi, celé rodiny a širokou veřejnost. Během roku 
proběhlo několik seminářů a kurzů (videotrénink inter-
akcí – umění komunikovat, výchova dětí, mediace, ko-
munikace mezi partnery a komunikace v rodině, dětské 
zdraví, apod). 

V  rámci projektu jsme nabízeli finanční, realitní, zá-
kladní sociální a výživové poradenství. 

Každodenně mohli rodiče s  dětmi využívat volnou 
hernu, kde mají k dispozici různé herní vybavení. Zále-
želo pouze na nich, zda chtěli využít pouze hernu, jako 
veřejné hřiště, nebo zda chtěli navázat nový kontakt 
a sdílet s ostatními své osobní rodičovské zkušenosti. 

Společně s městem Roudnice n/L jsme zorganizovali 
besedu u kulatého stolu na téma „Co řeší roudnické ro-
diny s předškoláky“ 

MATÝSKÁČEK, MALÝ ŽÁČEK
Podporujeme rozvoj dětí ve věku od dvou do čtyř let 

z Roudnice n/L a blízkého okolí. Projekt byl určen pro 
rodiče dětí, kteří chtějí své dítě připravit na vstup do 
větších kolektivů MŠ, nebo jejich dítě do MŠ nebylo při-
jato z důvodu nedosažení tří let, či nedostatečné kapa-
city MŠ v Roudnici n/L.

ZÁBAVNÁ ODPOLEDNE V MATÝSKU
V rámci tohoto projektu jsme v průběhu roku nabízeli 

pro neorganizované děti z  Roudnice n/L 7 volnočaso-
vých kroužků a proběhlo 6 jednorázových akcí pro širo-
kou veřejnost.

S TEBOU TO DOKÁŽU, TÁTO
Cílem projektu bylo zapojit otce do výchovy dětí 

a  zprostředkovat jim možnost, trávit jejich volný čas 
společně s  jejich dětmi trochu jinak a zábavně. Mimo 
jiné jsme podpořili vzájemné setkávání rodin a dětí 
z Roudnice nad Labem a blízkého okolí a rozvoj kultur-
ního a spolkového života v Roudnici nad Labem. Akce 
tohoto projektu byly zaměřeny na ryze „chlapské“ čin-
nosti, které však zvládnou i holčičky s maminkou.
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ZÁBAVNÉ POZNÁNÍ S MATÝSKEM
V  roce 2011 jsme zorganizovali čtyři tematické zá-

bavné vzdělávací akce pro děti z roudnických MŠ a ZŠ.   

BERTÍK NA TO DOHLÉDNE POD ŘÍPEM, ANEB 5X5 DI-
VADELNÍCH PŘEDSTAVENÍ PRO ZDRAVÍ

Díky projektu vzniklo veselé interaktivní divadelní 
představení pro děti od tří do 10 let na téma zdravé 
stravování a zdravý životní styl. Po divadelním předsta-
vení probíhaly workshopy. V rámci projektu také vznikl 
„pracovní sešit“, který svým obsahem volně navazuje 
na divadelní představení.  

5 X VÍCE RAD, JAK SE SPRÁVNĚ STRAVOVAT
Rádi a často realizujeme projekty, ve kterých dětem 

a rodičům ukazujeme cestu ke zdravému životnímu 
stylu. V rámci tohoto projektu proběhlo několik semi-
nářů pro rodiče na téma zdravé vaření, celiakie, výživa 
děti do tří let, dětský diabetes, nadváha u dětí, apod. 
Vznikla Matýskova internetová zdravá kuchařka a ko-
nalo se několik interaktivních zábavných akcí pro děti. 

ZÁBAVNÉ VZDĚLÁVÁNÍ A VOLNÝ ČAS DĚTÍ 2011
V rámci tohoto projektu jsme v průběhu roku nabí-

zeli pro neorganizované děti z Roudnice n/L 7 volnoča-
sových kroužků a proběhly čtyři jednorázové zábavné 
vzdělávací akce pro neorganizované děti.

MATÝSKŮV KULOVÝ BLESK
 „Matýskův kulový blesk“ - tak jsme nazvali akci „stě-

hování“, které proběhlo v  červenci 2011. Významně 
nám, v  rámci firemního dobrovolnictví, pomohli za-
městnanci  SČVK a firmy KERATECH s r.o., dobrovolní 

hasiči ze Štětí a dobrovolníci a dobrovolnice z  Roud-
nice n/L. 

KLUB KECKA
Vzhledem k  tomu, že se centrum přestěhovalo do 

vhodnějších prostor, které se nachází v  lokalitě nej-
většího roudnického sídliště, rozhodli jsme se založit 
klub pro děti ve věku od 6 do 12 let. Klub jsme nazvali 
– „KECKA“. Jeho logo jsme slavnostně odhalili na Dnu 
otevřených dveří, kterého se, krom rodičů a dětí, účast-
nila také radní Ústeckého kraje Jana Ryšánková, starosta 
města Roudnice n/L, někteří zastupitelé města Roud-
nice n/L, vedoucí školského a sociálního odboru města 
a zástupci spolupracujících organizací. 

V prosinci 2011 jsme podali žádost o registraci Centra 
MATÝSEK k sociální službě – Nízkoprahové centrum pro 
děti a mládež a zažádali jsme o vydání Pověření k  vý-
konu sociálně právní ochrany dětí.

VYBAVENÍ KLUBU KECKA
Hlavním cílem projektu bylo zajistit vybavení Klubu 

KECKA. Jednalo se zejména o nábytek, pomůcky a herní 
vybavení pro děti. 
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NABÍDKA OSTATNÍCH SLUŽEB CENTRA

Hlídání dětí  
Organizujeme a zajišťujeme narozeninové oslavy 

v prostorách centra
Půjčovna herního vybavení a pomůcek

HOSPODAŘENÍ CENTRA

STRUKTURA NÁKLADŮ CENTRA V KČ:

Spotřeba materiálu (501) 228057,81

Prodané zboží (504) 11678,14

Spotřeba energie (502) 37647,00

Cestovné (512) 2408,00

Náklady na reprezentaci (513) 525,00

Ostatní služby (518) 434455,00

Mzdové náklady (521) 561036,00

Zákonné sociální pojištění (524) 138211,00

Jiné ostatní náklady (549) 10412,50

Poskytnuté příspěvky (582) 1100,00

Náklady celkem 1425539,45

STRUKTURA VÝNOSŮ CENTRA V TIS. KČ

Tržby z prodeje služeb (602) 278033,00

Tržby z prodeje zboží (604)      14610,00

Tržby za vlastní výrobky (601) 3407,00

Úroky (644) 47,84

Přijaté příspěvky – dary (682) 226193,00

Přijaté členské příspěvky (684) 2800,00

Provozní dotace celkem (691) 847450,80

Výnosy celkem 1372541,64

Hospodářský výsledek: - 52 997,81.
Ztráta roku 2011 byla hrazena ze zisku roku 2009.
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PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ CENTRA:

Iveta Fidlerová – ředitelka a koordinátorka aktivit centra
Kateřina Štěpánková – vedoucí provozu a recepce
Mgr. Jitka Francová – sociální pracovnice
Linda Dědková, Dis – sociální pracovnice
Ing. Jana Bělková – finanční a realitní poradenství
Daniela Havláková, DiS – výživové poradenství, vzdě-

lávací programy pro děti
Milena Kohoutová – pedagogický pracovník
Renata Straková – pedagogický pracovník
BcA. Eva Synková – koordinátorka aktivit centra, lek-

torka dramatické výchovy
Mgr. Jana Tomanová PhD – psycholožka
Bc. Kateřina Krátká – videotrenérka a sociální pra-

covnice
Renata Poláčková - zdravotnice
Jaroslava Vydrová – externí účetní

V roce 2011 mělo centrum 4 zaměstnankyně na plný 
úvazek. Ostatní pracovníci měli uzavřenou DPP nebo 
DPČ.

Do aktivit centra se během roku 2011 
zapojilo 20 dobrovolníků.

NÁVŠTĚVNOST CENTRA 

Celková návštěvnost centra:
Dětí: 4030
Dospělí: 2482
Celkem navštívilo centrum v roce 2011 6 512 osob

Leden: 664 osob
Únor: 582 osob
Březen: 829 osob
Duben: 729 osob
Květen: 578 osob
Červen: 504 osob
Červenec: centrum uzavřeno z důvodu stěhování
Srpen: centrum uzavřeno z důvodu stěhování
Září: 572 osob
Říjen: 682 osob
Listopad: 870 osob
Prosinec: 502 osob
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VALNÁ 
HROMADA 

SPRÁVNÍ 
RADA 

REVIZOR 

Provoz Sociální věci Volnočasové 
aktivity 

Recepce Úklid Sociální , psychologické 
realitni a finanční 

poradenství 
Sociálně právní ochrana 

Aktivity pro děti Aktivity pro 
rodiče a dospělé 

Aktivity pro 
rodiče s dětmi 

Vzdělávání pro dospělé a 
organizace 

Účetní 



ORGÁNY SDRUŽENÍ A KONTAKTNÍ OSOBY

Valná hromada: počet členů 14

Členové správní rady
Jméno:   Iveta Fidlerová
Kontaktní adresa:  Neklanova 2706, 
   413 01 Roudnice n/L
Telefon:  776 004 289
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

Ředitelka a předsedkyně sdružení
Jméno:    Iveta Fidlerová
Kontaktní adresa:  Neklanova 2706, 
   413 01 Roudnice n/L
Telefon:  776 004 289
E-mail:  fidlerovaiveta@email.cz

Revizor 
Jméno:    Ivana Volfová
Kontaktní adresa:  Újezdec 27, Praha
Telefon:  602 203 359
E-mail:  jana.ja@seznam.cz

SPOLUPRÁCE

Veřejné zdroje:
MPSV ČR
Ústecký kraj
Město Roudnice nad Labem
UP Litoměřice
UP Roudnice nad Labem

Nadační zdroje:
Nadace OKD
Nadační fond Albert
Nadace rozvoje občanské společnosti
Ústecká komunitní nadace
Nadace Veolia
Nadace AVAST

Odborové zdroje:
Fórum dárců

Firemní a ostatní zdroje
E1N DESIGN
BOHEMIAPAPER, s.r.o.
BAKERO, s. r.o.
Graphtech, s.r.o.
Mladá fronta, a.s.
Procházka, a. s.
PENTABUSINESS, s.r.o.  
DAPP, spol. s.r.o. 
Pizzerie Koruna
Pizzerie Vavřinec
CS BETON, s r.o.
JOTUN, s r.o.
ŠINFELT, spol. s r.o.
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PODĚKOVÁNÍ

Jmenovitě bychom rádi poděkovali za pomoc 
a podporu

Irence Poláčkové, Miroslavu Poláčkovi, Aleši Mu-
silovi, Máje Jelínkové, Zuzce Novákové, Václavu 
Hamrozimu, Janě Bartošové, Honzovi Dolínkovi, Bc. 
Katce Krátké, Mgr. Katce Stibalové, Svatce Jirmusové, 
Renatě Strakové, Aleši Riessnerovi, Jaroslavu Hrst-
kovi, Jaroslavě Vydrové, Milanu Synkovi, ThDr. Lence 
Vávrové, Petru Vanclovi, Mgr. Jiřímu Nelibovi, PhDr. 
Zuzaně Zrzavé, Evě Kovaříkové, Lence Lukačinové, 
Šárce Kalové, Renatě Písařové, Ivě Nožičkové, Milušce 
Šulcové, Šárce Veselé, Ing. Janě Bělkové, Mgr. Janě 
Hrabánkové, BcA Evě Synkové, Janině Tomáškové, 
Míle Kohoutové, Jindře Beránkové, Janě Bělkové, Ol-
dřichu Bednářovi, Martině Plaché, Hance Chaloup-
kové, Mgr. Janě Tomanové, Mgr. Martině Smejkalové, 
Janě Klimešové, Mgr. Kláře Koubské, Mirce Seilerové, 
Daniele Havlákové, Monice Kovalské, Aleně Hrstkové, 
Mgr. Monice Legnerové, Haně Knotkové, Evě Peš-
kové, Pavlu Berounskému, JUDr. Eduardu Kaplanovi, 
Heleně Jandové, Mgr. Heleně Všetečkové a Mgr. Miro-
slavu Pokornému 

Zvláštní poděkování
Tisk: Tiskárna BOHEMIAPAPER, s.r.o., Petra Tesařová
Grafické práce: E1N design, Zuzana Kamenická
Zaměstnancům SČVK: Hance Šmídové, Robertu 

Šubrtovi, Jiřímu Sekerovi, Vítěslavu Šutákovi, Petru 
Malému, Miroslavu Medáčkovi, Oldřichu Krejčímu 
a Martinu Bůžkovi a dobrovolným hasičům ze Štětí za 
velkou pomoc při stěhování a následných úpravách 
centra.

Spolupráce
Síť MC ČR
Domov pro seniory Roudnice nad Labem
Centrum HLÁSKA
DDM Trend
DDM Štětí
MŠ POHÁDKA
MŠ PAMPELIŠKA
Farní charita Roudnice n/L
SOU a SOŠ v Neklanově ulici
Jazyková škola Robinson
ZŠ Školní Roudnice n/L
ZUŠ Roudnice n/L
Městský úřad Roudnice n/L
Městská knihovna Ervína Špindlera 
UP Litoměřice
UP Roudnice n/L
MC Žabka Štětí
MC Mája Hoštka
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
Nová dimenze, s.r.o. 
Vzdělávací centrum INSPIRO
Nadace T-mobile
Deník Litoměřicko



ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Centrum MATÝSEK
Neklanova 1807, 413 01 Roudnice nad Labem
Tel.: 775 579 735, 776 004 289, 775 289 735
E-mail: matysek.roudnice@seznam.cz
 infomatysek@seznam.cz
Web: www.centrummatysek.cz
Registrace: 29. 9. 2009 VS/1-1/58955/04-R
IČ: 266 81 471
Banka: Komerční banka, pobočka Roudnice n/L 
č. účtu: 35-9835720277/0100
č. sbírkového účtu: 43-6792830287

V rámci projektu „Matýsek pro aktivní rodinu“ se již v nových 
prostorách Centra MATÝSEK konala beseda pro rodiče na 
téma „Videotrénink interakcí“.

stěhování 2011



E1N
DESIGN

* VEŘEJNÉ ZDROJE:

* NADAČNÍ ZDROJE:

* ODBOROVÉ ZDROJE:

* FIREMNÍ A OSTATNÍ ZDROJE:


