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slovo úvodeM

Vážení čtenáři výroční zprávy, vážení příznivci Centra 

MATÝSEK, utíká to jako voda a roudnický Matýsek osla-

vil již osmé narozeniny. Máme radost, že nám z něho 

roste „šikovný kluk“, který doufáme, dělá radost nejen 

nám, ale také svým malým i dospělým návštěvníkům a 

spolupracovníkům a pomáhá, kde je potřeba. 

V roce 2012 zase odvedl kus práce. V lednu centrum 

získalo pověření k výkonu sociálně právní ochrany dětí 

a byla mu zaregistrována sociální služba Nízkoprahové 

zařízení pro děti a mládež KECKA. Díky podpoře od 

místních sponzorů a dárců centrum zrealizovalo pi-

lotní projekt KLÍČ - rodinné poradenství, díky kterému 

odborně pracovalo s 21 rodinami. Na podzim získalo 

registraci k sociální službě Sociálně aktivizační služby 

pro rodiče s dětmi KLÍČ s platností od 1. 1. 2013. Ke 

konci roku si centrum zažádalo, na základě vysoké ná-

vštěvnosti, o rozšíření cílové skupiny Nízkoprahového 

zařízení pro děti a mládež KECKA (od 6 do 26 let) a na-

výšení kapacity. 

Máme velkou radost, že Matýsek navázal v roce 2012 

úzkou spolupráci s místním Domovem pro seniory 

v Sámově ulici. Děti navštěvující klub KECKA se pra-

videlně scházely s babičkami a dědečky a trávily spo-

lečně volné chvíle u pečení perníků, pořádání turnajů 

v šipkách, kulečníku, pétanque, psali si dopisy, apod.. 

Bylo hezké pozorovat, jak mezi seniory a dětmi vzni-

kala přátelství a vazby. 

Centrum začalo spolupracovat s občanským sdruže-

ním Trhni se, které v Roudnici n/L zajišťuje farmářské 

trhy. Zapojili jsme se nejen do průběhu některých 

z nich, ale společně jsme pořádali půlroční vzdělávací 

kurz „Když se chce, tak to jde“, který byl určen nejen pro 

pracovníky neziskových organizací, ale i pro veřejnost. 

Sešla se nám nakonec různorodá skupina účastníků 

složená ze zástupců neziskových organizací, matek na 

rodičovské dovolené, potencionálních zakladatelů no-

vých neziskových organizací a dobrovolníků.

Ráda bych Matýsku popřála, aby v něm i nadále pa-

novala dobrá nálada, měl hodně spokojených návštěv-

níků a klientů, a stále tak nadšený, kreativní, aktivní a 

odborný tým pracovníků a dobrovolníků. Protože jsou 

to právě oni, kdo dělá Matýska takovým, jakým je. 

Iveta Fidlerová
Předsedkyně a ředitelka Centra MATÝSEK
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„Do Matýska Mě přiveDla 

kaMaráDka. Nejprve jseM 

poMáhala jeN s pořáDáNíM 

Některých akcí. protože jseM 

se tu cítila Dobře, a ráDa 

poDporuju „Dobrou věc“, 

choDila jseM Do ceNtra stále 

častěji a častěji. DNeska jseM 

v Matýsku skoro kažDý DeN 

a stále Mě to tu baví.“

irenka poláčková
dobrovolnice



poslání

Centrum MATÝSEK od roku 2004 podporuje a naplňuje 

principy aktivního rodičovství. Prostřednictvím soci-

ální a komunitní práce pomáhá ohroženým rodinám, 

mladým lidem a dětem. Přispívá k vytvoření fungující 

občanské společnosti v Roudnici nad Labem a okolí.

cílové skupiny

Maminky s dětmi na rodičovské dovolené, děti od 

narození do 12 let věku, rodiče, prarodiče, partneři, 

manželé, těhotné ženy.

Historie organizace

2004

Občanské sdružení Matýsek vzniklo na konci roku 

2004 jako občanská iniciativa skupiny maminek na ma-

teřské dovolené. Hlavním cílem byla koordinace a or-

ganizace mateřského centra v prostorách DDM. 

2005

Zahájení činnosti mateřského centra ve „vlastních“ 

prostorech - v suterénu ZŠ ve Školní ulici v Roudnici n/L. 

2006

Rozšíření prostor mateřského centra. Organizace 

přijala první zaměstnankyni díky podpoře UP Litomě-

řice.

2007

Proběhla rekonstrukce vnitřních prostor centra a pří-

stupového schodiště. Chod mateřského centra zajišťují 

již dvě zaměstnankyně a několik dobrovolnic.
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2008

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 a používá nové logo. Chod centra zajišťovalo již 

5 zaměstnankyň.

2010

V tomto roce jsme získali od Krajského úřadu pově-

ření k veřejné sbírce, založili jsme sbírkový účet a veřej-

nost může přispět na činnost centra pomocí DMS. 

2011

Centrum MATÝSEK se během léta přestěhovalo do 

vhodnějších a větších prostor. V září tohoto roku za-

hájilo provoz již na nové adrese: Neklanova 1807, 413 

01 Roudnice n/L. Od podzimu 2011 jsou součástí pra-

covního týmu dvě sociální pracovnice s několikaletou 

praxí. Od října v centru poskytujeme realitní, finanční, 

základní sociální a výživové poradenství. 

2012

Centrum MATÝSEK získalo pověření k výkonu soci-

álně právní ochraně dětí a registraci k sociální službě 

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež KECKA. Díky 

podpoře sponzorů a dárců zrealizovalo pilotní projekt 

KLÍČ, díky kterému jsme zajistili odbornou práci s 21 

rodinami. Koncem roku získalo Centrum MATÝSEK re-

gistraci k sociální službě Sociálně aktivizační služby pro 

rodiny s dětmi KLÍČ s platností od 1. 1. 2013. 

nízkopraHové zařízení pro děti 
a Mládež kecka

Zařízení tohoto typu chybělo na roudnickém sídlišti 

již několik let. Přestěhování centra do vhodnějších 

a větším prostor nám umožnilo na tuto skutečnost za-

reagovat a zajistit od dubna 2012 jeho fungování.

Poskytujeme pomoc a podporu dětem a mládeži 

pocházející z města Roudnice nad Labem a okolí, kteří 

jsou ohroženi sociálně nežádoucími jevy. Zároveň jim 

nabízíme doprovázení v jejich obtížných životních situ-

acích, a tím přispíváme ke zlepšení kvality jejich života. 

V příjemném a důvěrném prostředí svých vrstevníků 

nabízíme dětem a mládeži alternativní volnočasové 

programy a činnosti, které rozvíjí jejich schopnosti 

a dovednosti, zároveň je vhodnou formou upozorňu-

jeme na možná rizika plynoucí z dospívání. 

Cílovou skupinu tvořili v roce 2012 děti a mládež od 

6 do 12 let z lokality města Roudnice nad Labem a blíz-

kého okolí.

Od dubna do konce roku 2012 jsme evidovali 25 kli-

entů a 695 kontaktů.

Provozní doba: ÚT, ST a PA od 13:30 do 17:30.

Pro děti jsme zorganizovali 21 mimořádných jedno-

rázových akcí (výlety, divadlo, besídky, exkurze, muzi-

koterapie, apod.).
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KECKA
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„SPOLUPRÁCE S MATÝSKEM 

SE NADÁLE VyVÍjÍ A DO 

BUDOUCNA PLÁNUjEME, I VE 

SPOLUPRÁCI S DALŠÍMI MÝMI 

KOLEgy, ZAjÍMAVé PROjEKTy, 

KTERé BUDOU NEjEN HROU 

A ZÁBAVOU, ALE HLAVNě NAUČÍ 

DěTI SPRÁVNě SE ZACHOVAT 

VE VyHROCENÝCH SITUACÍCH, 

PřEDCHÁZET PATOLOgICKéMU 

CHOVÁNÍ A V NEPOSLEDNÍ 

řADě NAUČÍ DěTI O SVÝCH 

PROBLéMECH HOVOřIT.“

Bohdana

Dobrovolnice



pilotní projekt klíč

„Přístup k problému je důležitější než jeho řešení.“

 Murény

Hlavním posláním projektu KLÍČ bylo poskytnout 

intenzivní sociálně-terapeutickou pomoc rodinám 

s dětmi, které se potýkají s nepříznivými sociálními 

situacemi. Konkrétně se jednalo o situace typu: roz-

vodové spory, výchovné problémy dětí, vztahové 

problémy v rodině, záškoláctví, drogy, ale i duševní 

stabilizace jedince nebo řešení otázek typu: jak zvlád-

nout situaci, která je pro člověka nová, př. „zůstal/a 

jsem sám/sama, můj partner se ke mně a mým/našem 

dětem chová nepřijatelným způsobem a mně se zdá, 

že to není normální (otázka domácího násilí). Dále mé 

dítě mě neposlouchá a má problémy ve škole, našlo 

si nevhodného partnera, a s tím přicházejí pravidelné 

konflikty. 

jsme přesvědčeni o tom, že je důležitější, jak se člo-

věk k problému postaví, než jeho vlastní řešení. Naše 

sdělení v tomto kontextu zní: 

Nezůstávejte na problémy sami a zkuste se o ně 
s námi podělit! Společně můžeme najít KLÍČ i k jeho 
řešení. 

Díky podpoře místních sponzorů a dárců jsme bě-

hem projektu odborně pracovali s 21 rodinami. 

Na základě výstupů z projektu a na základě úzké 

spolupráce s roudnickým odborem sociálně právní 

ochrany dětí si Centrum MATÝSEK koncem roku 2012 

zaregistrovalo sociální službu Sociálně aktivizační 

služby pro rodiny s dětmi KLÍČ.
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KLÍČ



aktivity pro rodiče s dětMi

VOLNÁ HERNA

Prostor pro rodiče s dětmi, kde mají k dispozici různé 

herní vybavení. Hračky a další vybavení jsou všem 

volně přístupné, a pokud přijde rodič s dítětem pouze 

do herny, není jeho čas žádným způsobem organi-

zován. Záleží na uživatelích, zda chtějí pouze využít 

hernu jako veřejné hřiště, nebo zda chtějí navázat 

nový kontakt a sdílet s ostatními své osobní rodičov-

ské zkušenosti. Aktivita probíhala pro návštěvníky 

zdarma, aby se jí mohlo účastnit co nejširší spektrum 

rodičů. V květnu 2012 jsme zajistili jakousi „nadstavbu“ 

této aktivity. jedenkrát v týdnu se dopoledních aktivit 

účastnila této aktivity sociální pracovnice a rodinná 

terapeutka, která poté vedla svépomocnou skupinu 

pro rodiče s dětmi – „Hodinka pro maminky“. 

Komunitní aktivity pro rodiny s dětmi a volnočasové 

aktivity pro rodiče s dětmi jsou důležitou součástí nové 

sociální služby Centra MATÝSEK - Sociálně aktivizační 

služby pro rodiny s dětmi KLÍČ. Díky těmto aktivitám 

máme možnost s klienty nejprve neformálně komuni-

kovat, poznat je, získat jejich důvěru, apod. Na základě 

toho můžeme odhalit případné problémy v rodině a 

nabídnout, v případě potřeby, „pomocnou ruku“. 

 VZDěLÁVACÍ AKTIVITy PRO RODIČE S DěTMI

Hudební činnosti pro rodiče s dětmi 

Pohybové aktivity pro rodiče s dětmi 

Výtvarné dílničky pro rodiče s dětmi 

Kurzy „Masáže kojenců a batolat“ 
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ZÁKLADNÍ SOCIÁLNÍ, REALITNÍ 

A FINANČNÍ PORADENSTVÍ

již od roku 2011 poskytujeme zdarma základní so-

ciální, realitní a finanční poradenství. Nejčastěji nás 

zájemci kontaktovali emailem či telefonem. V případě 

potřeby jsme domluvili společné osobní setkání.

VZDěLÁVACÍ AKTIVITy PRO RODIČE 

Tyto aktivity jsou pro rodiče dětí nabízeny zdarma 

nebo za příznivou cenu, aby se jich mohlo účastnit co 

nejširší spektrum návštěvníků. 

Interaktivní přednášky (Výživa dětí do jednoho roku, 

Změny v dávkovém systému, jak na dětské nemoci, 

apod.) 

Kurzy, semináře a besedy pro rodiče, zejména ženy/

matky (Žena tady a teď, Komunikace v rodině, jak se 

starat o dětské zoubky, Máme doma neklidné dítě, Ná-

hradní rodinná péče, její specifika a jedinečnost, apod.)

Kurzy předporodní přípravy

vzdělávání dětí a dospělÝcH

KDyŽ SE CHCE, TAK TO jDE

Centrum MATÝSEK a Trhni se, o. s. uspořádaly kurz 

určený pracovníkům NNO, ale také široké veřejnosti.

Specifikem kurzu byla skutečnost, že jednotlivé se-

mináře vedli odborníci s několikaletou praxí a „byl ušit“ 

účastníkům tzv. „na míru“. 

„Bylo to skvělé, není co dodat. Díky a moc se těším na 

příště“, uvedla Eva Klesová, ředitelka AZ centra, Kralupy 

n /Vltavou.

„Bylo to báječné – atmosféra, kvalita, srozumitelnost 

informací, občerstvení, lektor…,“ napsala Dana z RC 

Chloumek. 

Účastníci kurzu probrali témata: Vznik a forma NNO, 

Fundraising, Projektový cyklus a související témata, 

Prezentace, Public relations, Marketing, apod.
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5 x 5 DIVADELNÍCH PřEDSTAVENÍ PRO DěTI, ANEB 

BERTÍK NA TO DOHLéDNE POD řÍPEM

Tento program byl zrealizován díky podpoře Na-

dačního fondu Albert. Vzniklo dětské interaktivní di-

vadelní představení a pracovní sešity na téma zdravé 

stravování. 

„Bertík na to dohlédne pod řípem“– program, 

který prezentovalo Centrum Matýsek z Roudnice n. L. 

v MŠ a ZŠ Chodouny, srozumitelnou, hravou, veselou 

formou nenásilně poučil děti v oblasti zdravé životo-

správy. Krásné kulisy, výborný výkon protagonistů i 

fundovaný slovní doprovod výživové poradkyně Da-

niely Havlákové splnil - jako vždy - naše očekávání.“ 

Mgr. M. Kysilková, ředitelka školy

„Představení „Bertík na to dohlédne pod řípem, 

aneb 5x5 divadelních představení pro zdraví“ se dě-

tem i pedagogům z MŠ Pohádka moc líbilo. Hlavně 

děti předškolního věku si představení a následné 

workshopy užily. Pracovní sešity se všem dětem moc 

líbily“.                           MŠ Pohádka Roudnice nad Labem



ZOUBKOHRANÍ

Program pro děti z MŠ zaměřený na péči o dětský chrup. 

OHROŽENé DRUHy ZVÍřAT

Tento program byl zaměřený na některé druhy ohro-

žených zvířat. Děti byly seznámeny se způsobem jejich 

života. Nechyběly vědomostní zábavné kvízy a soutěže.

 

VELIKONOČNÍ TRADICE

Rádi děti seznamuje s českými tradicemi a zvyky. 

Vždy se u nás něčemu přiučí, mají možnost vlastno-

ručně si vyzkoušet nejrůznější výtvarné techniky souvi-

sející s daným obdobím a nikdy neodejdou s prázdnou.

MATÝSKÁČEK

Aktivita „Matýskáček“ je jakousi alternativou jeslí a 

MŠ a probíhá 2x v týdnu dopoledne. je určena pro děti 

od dvou let bez doprovodu rodičů. Podporujeme jejich 

individualitu, rozvoj a adaptaci do větších kolektivů. 

VOLNOČASOVé AKTIVITy PRO DěTI Z MŠ A ZŠ

Během roku jsme dětem nabízeli několik odpoled-

ních aktivit, do kterých se mohly kdykoli zapojit. V roce 

2012 to bylo Výtvarné tvoření, Zumba pro děti , Drama-

ťák a Taneční kroužek 

jEDNORÁZOVé AKCE 

Od samého počátku fungování centra organizujeme 

jednorázové akce pro děti , dospělé a veřejnost. V roce 

2012 jsme uspořádali:

Karneval pro celou rodinu 

Burzy oblečení a sportovních dětských potřeb 

Vítání jara 

Bubnování – muzikoterapie pro celou rodinu 

Tati, do toho! – sportovní akce pro tatínky s dětmi

Tati, nebouchne to? – zábavné chemickofyzikální od-

poledne pro tatínky s dětmi 

Westernové odpoledne pro celou rodinu 

Matýskovy narozeniny 

Mikulášská besídka s nadílkou 
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OSTATNÍ SLUŽBy CENTRA

Zajišťujeme krátkodobé hlídání dětí

Organizujeme dětské narozeninové oslavy

Pořádáme cvičení pro dospělé - jóga, psychosoma-

tické cvičení

Nabízíme kurzy Aj pro dospělé

jAK SE U NÁS ŽIjE

již několik let se aktivně zapojujeme do komunitního 

plánování sociálních služeb ve městě Roudnice n/L. 

V rámci něho proběhl v roce 2012 kulatý stůl na téma 

„jak se u nás žije“. Centrum Matýsek bylo jedním z 

členů pracovní skupiny pro oblast služeb pro rodinu, 

děti a mládež (Podpora plánování a 

transformace sociálních služeb - aktu-

alizace střednědobého plánu rozvoje 

sociálních služeb v Ústeckém kraji 

na období 2012 - 2013. Od září 2012 

je Centrum MATÝSEK jedním z členů 

pracovní skupiny „Pro oblast služeb sociální prevence 

a odborného sociálního poradenství“ za oblast Litomě-

řicko. 

POCITOVé MAPy V ROUDNICI NAD LABEM

Město Roudnice n/L realizovalo v roce 2012 projekt 

„Pocitové mapy“. Obyvatelé označovali na několika 

místech města, na připravených mapách, lokality a za-

řízení, kde se cítí dobře, kde jim pomáhají, kde se bojí, 

kam chodí za zábavou, apod. Centrum MATÝSEK ozna-

čovali obyvatelé města jako místo – kam se chodí bavit, 

kde se cítí dobře, a kde jim pomáhají. Centrum MATÝ-

SEK obsadilo přední místa v oblíbenosti. 

dobrovolnictví v MatÝsku

Od samého počátku fungování Centra MATÝSEK se 

do jeho činnosti zapojují dobrovolníci. jsme rádi, že 

už to nejsou pouze maminky a tatínkové, kteří Ma-
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týska pravidelně navštěvují se svými dětmi, ale jsou to 

studenti středních a vysokých škol, babičky a dědeč-

kové, tety a strejdové…, prostě ti, kterým se činnost 

Matýska líbí a chtějí přiložit ruku k dílu. Moc si vážíme 

jejich práce, nasazení a ochoty pomáhat, kde je potřeba. 

V roce 2012 se do dění centra zapojovalo pravidelně 15 

dobrovolníků.

„jsem přesvědčená, že stát se dobrovolníkem je často 

pouze o přeskládání vlastních priorit. Pokud se člověk 

zamyslí, co může ze svého denního programu oželet, 

aniž by strádal on sám a jeho rodina, zjistí, že je tu stále 

čas, který se dá využít smysluplně“.

Klára Strýhalová, dobrovolnice 

„Děti mi odrostly a zhruba v polovině loňského roku 

jsem si uvědomila, že je nejvyšší čas něco podniknout. 

Prostřednictvím internetu jsem získala mnoho cenných 

informací, jak lze v našem státě pomáhat jako dobro-

volník. Když jsem o svém rozhodnutí přemýšlela, a ujas-

ňovala jsem si, co od této aktivity očekávám, a co mohu 

dobrovolnictví obětovat ze svého volného času, roz-

hodla jsem se, že nejlepší alternativa bude své aktivity 

směřovat, co nejblíže k Roudnici nad Labem. No a pak 

stačilo málo, jedno setkání s ředitelkou Matýska, a bylo 

rozhodnuto. Nyní navštěvuji Kecku každý měsíc, nejenže 

si povídáme o problémech, které děti trápí, ale doposud 

měly možnost se seznámit s některými obory kriminalis-

tických technik, téma šikany bylo pro děti taky zajímavé 

a s přicházejícím jarem jsme si osvěžili i BESIP. 

Bohdana, dobrovolnice

„já jsem začala v Matýsku pomáhat v době, kdy jsem 

měla malou holčičku, byla jsem ještě na mateřské do-

volené, a hledala jsem únik od všední reality. Kromě 

jiného to nebylo zrovna mé nejšťastnější období, cítila 

jsem se sama, a nepotřebná, a s neskutečně nízkým 

sebevědomím. Chtěla jsem nějak využít svých znalostí 

a zkušeností. Chtěla jsem být opět někomu prospěšná, 

a holčičku si brát s sebou, aby se i ona seznámila s dal-

šími dětmi, a naučila se být v jiné společnosti, než jen se 

mnou“.

jana, dobrovolnice

celková návŠtěvnost: graF
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Financování 

Náklady v roce 2012 (v Kč): 1411 699,- Kč
spotřeba materiálu 285 884
spotřeba energie 14 193
prodané zboží 11 300
služby 450 887
cestovné 3 026
mzdové náklady 538 036
zákonné sociální pojištění 100 334
ostatní náklady 7 039
poskytnuté příspěvky 1000

Výnosy v roce 2012 (v Kč): 1 401 119,- Kč
provozní dotace 908 310
členské příspěvky 2800
přijaté dary 184 484
tržby za prodané zboží 14 830
tržby z prodeje služeb 290 633
úroky 60

Hospodářský výsledek: -10 580,- Kč

orgány sdružení a kontaktní osoby

Valná hromada: počet členů 16

ČLENOVé SPRÁVNÍ RADy

jméno:   Iveta Fidlerová

Kontaktní adresa:  Neklanova 2706, 413 01 Roud-

nice n/L

Telefon:  776 004 289

E-mail:  fidlerovaiveta@email.cz

jméno:   jan Dolínek

Kontaktní adresa:  Malkovského 597, 199 00 Praha 

- Letňany 

Telefon:  724 825 933

E-mail:  jan.dolinek@seznam.cz

jméno:   Renata Písařová

Kontaktní adresa:  Stavbařů 1787, 413 01 Roud-

nice n/L 

Telefon:  725 297 706

E-mail:  renipis@seznam.cz
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ředitelka a předsedkyně sdružení

jméno:    Iveta Fidlerová

Kontaktní adresa:  Neklanova 2706, 413 01 Roud-

nice n/L

Telefon:  776 004 289

E-mail:  fidlerovaiveta@email.cz

Revizor 

jméno:    jindřich Hejduk

Kontaktní adresa:  P. O. BOx: jindřich Hejduk 

100, 400 01 Ústí n/L

E-mail:  jindrich.hejduk@volny.cz

  

   PODPOŘILI NÁS

VEřEjNé ZDROjE:

Město Roudnice nad Labem

Ministerstvo vnitra ČR

MPSV ČR

MŠMT ČR

UP Litoměřice

Ústecký kraj

NADAČNÍ ZDROjE:

Nadace AgROFERT HOLDINg

Nadace OKD

Nadační fond Albert

Nadační fond AVAST

Ústecká komunitní nadace

FIREMNÍ A OSTATNÍ ZDROjE

2jCP, s.r.o.

BOHEMIAPAPER, s.r.o.

CS BETON, a.s.
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DAPP, spol. s.r.o. 

E1N DESIgN

graphtech, s.r.o.

Holcim, a.s.

Masna Procházka, s.r.o.

Mladá fronta, a.s.

PENTABUSINESS, s.r.o.  

Drobní sponzoři a dárci

   SPOLuPrÁce

AZ Centrum KRALUPy

Centrum HLÁSKA

DDM Štětí

DDM Trend

Deník Litoměřicko

Dobrovolnické centrum v Ústí n/L

Domov pro seniory Roudnice n/L

jazyková škola Robinson

MC Mája Hoštka

MC Žabka Štětí

Městská knihovna Ervína Špindlera 

Městský úřad Roudnice n/L

MŠ PAMPELIŠKA

MŠ POHÁDKA

MŠ SLUNÍČKO

Nadační fond rozum a cit

Nová dimenze, s.r.o.

Perspektiva, o.s.

RC Mozaika Lovosice

Síť MC ČR

SOŠ a SOU v Neklanově ulici

Unie center pro rodinu a komunitu

UP Litoměřice

UP Roudnice n/L

Vzdělávací centrum INSPIRO

ZŠ Školní Roudnice n/L

ZUŠ Roudnice n/L
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poděkování

Na tomto místě bychom rádi poděkovali všem, kteří 

se jakýmkoli způsobem zapojili do činnosti centra, 

nebo Matýska podporovali. 

jmenovitě děkujeme: Ireně Poláčkové, Miroslavu Po-

láčkovi, Míle Kohoutové, Lucii Pokorné, Evě Kovaříkové, 

Kláře Strýhalové, Bohdaně Temelové, Hance Zavřelové, 

jarce Vydrové, jakubovi Zavřelovi, Zděnce Pechrové, 

Lence Lukačinové, jakubovi Čaňkovi, Evě Čaňkové Po-

láčkové, janě Tomáškové, janě Bělkové, Honzovi Dolín-

kovi, janě Bartošové, Aleši Musilovi, Svatce jirmusové, 

Václavu Hamrozimu, Aleši Raisovi, Šárce Kalové, jarce 

Králové, Milušce Šulcové, Renatě Poláčkové, Renče Písa-

řové, Daniele Havlákové, Hance Kosové, Petru Blažkovi, 

Haně Blažkové, janě Maťkové, Monice Legnerové, Pe-

tru Francovi, Světlaně Valtýřové, Ivetě Krobové, jindře 

Beránkové, Haně Knotkové, Ále Hrstkové, jaroslavu 

Hrstkovi, Pavlíně Sobotkové, Verče jamborové, Kamile 

Klupákové, jitce Francové, jirkovi Kubešovi, Petru 

Vanclovi, Martině Pěnkové, Lence Papáčové, Lence 

Černé, Ivetě Holubové a také těm, kteří si nepřáli být 

jmenováni.

zvláŠtní poděkování

Tisk: Tiskárna BOHEMIAPAPER, s.r.o., Petra Tesařová

grafické práce: E1N design, Zuzana Černá-Kamenická

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: 43-6792830287/0100

16           výroční zpráva Centra MATÝSEK



Organizační struktura Centra MATÝSEK v roce 2012 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

   

Valná hromada 

Správní rada Revizor 

Ředitelka, 
fundraising 

Externí účetní Supervizor 

Provoz Sociální služby Prorodinné a volnočasové aktivity 

Recepční a provozní 

Technický pracovník 

NZDM Kecka Pilotní projekt KLÍČ 

Vedoucí NZDM a 
sociální pracovník 

Psychoterapeut 

Externí psycholog 

Pedagogický pracovník 

Sociální pracovnice  
Koordinátorka aktivit  

Pedagogický pracovník 

Dobrovolníci Sociální pracovnice 

Vzdělávací aktivity pro MŠ a ZŠ 

Pracovník v sociální službě Dobrovolníci 

Lektor 
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