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pravaLeva

Rada se schází pravidelně jednou týdně, projednává provozní a organ-
izační záležitosti Centra. Ze svých jednání pořizuje zápisy. Schůzek rady 
se mohu účastnit i pozvaní hosté. Několikrát do roka řeší rada koncepční 
otázky a otázky směřování centra na několikadenních výjezdech.

Kontaktní a identifikační údaje
název: Cirkus – centrum pro rodinu, z.s. 
číslo a datum registrace: L 14545 vedená u Městského soudu v Praze
sídlo: Úslavská 589, Praha 9 – Čakovice
adresa provozovny: Danielova 14, Praha - Čakovice
předsedkyně spolku: Mgr. Kateřina Arnotová
telefon: +420 737 444 367
email: info@mccirkus.cz
IČO: 26659336
bankovní spojení: FIO BANKA a.s.
číslo účtu: 2200292262/2010
webové stránky: www.centrumcirkus.cz

Rada spolku
Mgr. Kateřina Arnotová, předsedkyně spolku
Mgr. Šárka Slavíková, členka rady
Jiřina Maradová, členka rady
Gabriela Kocourková, Dis., členka rady
Mgr. Martina Černá, členka rady
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Poslání centra pro rodinu

Centrum nabízí

Centrum je místo, kde jsou děti, jejich rodiče a prarodiče vítáni, kde mohou společně trávit svůj volný čas               
a využívat nabízené programy. 
Centrum poskytuje všem návštěvníkům příjemné zázemí a pomáhá nalézat nové přátele. 
Centrum vzniklo dobrovolnou činností a tím přispívá k rozvoji občanské společnosti. 
Centrum je založeno na principu rodinné svépomoci a vzájemné služby, poskytuje společenství, solidaritu           
a otevřenost všem generacím.
Děti v centru nacházejí přirozené společenství vrstevníků a vidí svoji matku v jiné roli než v domácnosti.
Centrum aktivně posiluje mateřskou roli ženy a funkci rodiny ve společnosti.
Aktivity centra napomáhají pozitivnímu rozvoji vztahu rodič – dítě i rozvoji sociálního cítění dětí.
Centrum pomáhá ženám udržovat jejich profesní orientaci a posilují jejich sebevědomí.
Centrum umožňuje rodičům vyjít z izolace, kam se mohou celodenní péčí o malé děti dostávat.
Centrum svou činností přispívá k rozvoji naší městské části a je její nedílnou součástí.
Centrum je neformální, otevřené a přístupné pro celé rodiny a umožňuje integraci bez ohledu na rasovou 
příslušnost a zdravotní či sociální omezení.
Centrum učí toleranci a předchází xenofobii.
Centrum funguje na základě dobrovolné práce ochotných lidí a díky podpoře dárců, sponzorů a podporovatelů.
Centrum dává každému možnost aktivně se podílet na přípravě programů a chodu celého centra.

tvořivé, vzdělávací, hudební a pohybové programy pro děti od narození po mladší školní věk 

přednášky, semináře, vzdělávací programy a tvořivé kurzy pro širokou veřejnost 

jednorázové akce jako smysluplnou náplň volného času 

možnost seberealizace při podílení se na chodu centra a příležitost navázat nová přátelství

vstupné a zápisné dostupné všem 

členství ve spolku provozujícím Centrum 

hernu plnou hraček

zázemí pro přebalení a nakrmení malých dětí (kuchyňka s rychlovarnou konvicí, mikrovlnnou troubou)

drobné občerstvení a kávu

knihy pro děti a o dětech v knihovničce centra

wi� připojení k internetu
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O nás
Cirkus – centrum pro rodinu je nezisková organizace, která funguje již od roku 2004. Za čtrnáct let činnosti se 
Cirkus stal nedílnou součástí městské části Čakovice a získal mnoho příznivců z řad dětí a rodičů z Čakovic, Třebo-
radic, Miškovic a dalších přilehlých oblastí severního okraje Prahy.
Cirkus byl založen s cílem organizovat zájmové a vzdělávací aktivity pro rodiče a děti, zajišťovat výlety a kulturní 
akce a vytvářet společenství lidí se stejnými zájmy. 
Svoji činnost provozuje od září 2016 v přízemí rodinného domu v Danielově ulici 14. Nové prostory má Centrum 
pronajaty od majitele nemovitosti. Jejich součástí je předsíň, samostatné sociální zařízení, tělocvična, herna                 
s kuchyňským koutem a místnost pro výtvarné kurzy a školičku Robinsoni, vše o celkové výměře 90 m2.

Osobnosti Cirkusu
Mgr. Kateřina Arnotová, předsedkyně rady spolku Cirkus – centrum pro rodinu, zakladatelka centra, řídí                          
a koordinuje jeho činnost, připravuje program, pořádá jednorázové akce, jedná za centrum navenek;

Mgr. Šárka Slavíková, členka rady spolku Cirkus – centrum pro rodinu, stará se o �nance a hospodaření, organ-
izační záležitosti, správu registračního systému webooker, je lektorka kurzu Robinsoni;

Jiřina Maradová, členka rady spolku Cirkus – centrum pro rodinu, členka rady spolku Cirkus – centrum pro 
rodinu, připravuje program a jednorázové akce, zajišťuje administrativní činnost pro lektory kurzů;

Gabriela Kocourková DiS., členka rady spolku Cirkus – centrum pro rodinu, koordinuje pomoc dobrovolnic,         
je lektorka kurzů cvičení pro děti a kurzu Robinsoni.

Mgr. Martina Černá, členka rady spolku Cirkus – centrum pro rodinu, řeší provozní záležitosti centra.

Dobrovolníci v roce 2018
Naplňování programu a provoz centra pomáhají zajišťovat dobrovolníci, bez jejichž zapojení by centrum nemohlo 
řádně fungovat. Na aktivitách centra se v roce 2018 podílely tři desítky dobrovolných pomocníků. Zapojují se do 
organizace jednorázových akcí, bazaru, divadel či plesu, vedou otevřené herny. Dobrovolníci ročně odpracují pro 
Cirkus stovky dobrovolnických hodin. 
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Příjmy

Zápisné do kurzů

Vstupné na představení

Ostatní příjmy

Dary, reklama

Členské příspěvky

Dotace na divadla - MČ

Dotace na provoz - MČ

Dotace na pracovní místo – Síť MC (OPPA)

GRANT EKO - MHMP

PŘÍJMY CELKEM

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK

Výdaje

kurzy (mzdy, pomůcky, materiál)

divadla (honoráře, nájem)

ostatní

GRANT EKO - MHMP

VÝDAJE CELKEM

Částka Kč

1 202 262

22 120

282 311

3 000

3 400

40 000

2 000

0

97 388

1 652 481

Částka Kč

1 134 805

60 213

302 826

97 388

1 595 232

57 249

Hospodaření v roce 2018
Cílem neziskové organizace Cirkus je poskytovat službu rodičům a dětem, nikoliv vytvářet zisk. Cirkus �nancuje 
svoji činnost z darů, členských příspěvků, dotací a zejména z vlastní činnosti, jak vyplývá z tabulky hospodaření v 
roce 2018. Cirkus - centrum pro rodinu vede účetnictví.

Hodnocení činnosti a hospodaření centra v roce 2018

Pravidelné kurzy v roce 2018
Organizace kurzů pro děti a jejich rodiče představuje největší objem činnosti Centra. Jednak jsou to pohybové a 
výtvarné kurzy, a jednak školička Cirkusu (kurz Robinsoni). Starším dětem byl určen kurz orientačního běhu, který 
láká stále nové zájemce o aktivní pohyb v přírodě. Školička Cirkusu (kurz Robinsoni) - příprava dětí na docházku v 
mateřské škole - probíhala v roce 2018 každé dopoledne. 
Velmi žádaný je kurz Malování s Pavlou vedený lektorkou Pavlou Svatošovou, která pro dětskou tvorbu vymýšlí 
neotřelé nápady.
V roce 2018 se velkému zájmu těšily i kurzy zdravotního cvičení pro rodiče - kurz FIT zdravá záda zaměřený na 
prevenci bolestí zad a celkového pohybového aparátu a od druhého pololetí kurz Zdravotního Pilates zaměřený na 
zpevňování svalstva, rozvoj síly a zlepšování držení těla.
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Příjmy

Zápisné do kurzů

Vstupné na představení

Ostatní příjmy

Dary, reklama

Členské příspěvky

Dotace na divadla - MČ

Dotace na přednášky - MČ

PŘÍJMY CELKEM

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK

Výdaje

kurzy (mzdy, pomůcky, materiál)

divadla (honoráře, nájem)

ostatní

VÝDAJE CELKEM

Částka Kč

1 434 182 

19 750

287 600

4 700

3 400

40 000

10 000

76 373

189 440 

1 799 632

Částka Kč

1 372 499

67 782

326 925

1 764 206

35 426

Během roku 2017 organizovalo centrum tyto pravidelné aktivity:

Cvičení pro děti s rodiči – cvičení pro nejmenší děti s využitím balónů, obručí a dalších pomůcek provázené 
říkankami, zaměřené na rozvoj jemné motoriky a obratnosti. Kurzy cvičení jsou rozděleny podle věku dětí (Žížalky, 
Šnečci, Cvrčci, Ještěrky) a jsou určeny pro děti od 3 měsíců do 3 let (lektorky Jana Mádrová, Gabriela Kocourková a 
Jana Kverková)
Jógové hrátky – cvičení pro samostatné děti od 4 let, radost z pohybu, nácvik techniky dýchání, správného držení 
těla, koordinace a rozsah pohybů včetně zdravé chůze i sezení a schopnosti sebeovládání. Děti se naučí relaxovat, 
zklidnit se a vnímat svoje tělo. (lektorka Gabriela Kocourková)
Malování s Pavlou I.  – kreativní zpracování zajímavých témat, tvoření různými technikami pro děti ve věku 4 – 6 
let (lektorka Pavla Svatošová) 
Malování s Pavlou II. – pro děti 6+, prodloužené výtvarné lekce, zaměřené na samostatné tvoření (lektorka Pavla 
Svatošová) 
Robinsoni – čas strávený bez rodičů, plný her, čtení, povídání, výtvarné činnosti, učení samostatnosti, sebeobslu-
hy, příprava na docházku do mateřské školy pro děti od 3 let (lektorky Šárka Slavíková, Gabriela Kocourková, Pavla 
Svatošová, Jana Kverková)
Orientační běh – sportovní hry, orientace v mapě a práce s buzolou v terénu či v tělocvičně (lektoři Martin Kubec, 
Jiří Tejkl)
Šašci – cvičení pro starší děti bez rodičů, nácvik správného pohybu, nové hry, pro děti od 3 do 5 let (lektorky Blanka 
Štefaničová, Klára Prokšíková)
Tanečky – rytmická cvičení, výuka jednoduchých tanečních a krokových variací a základy baletní průpravy (lektorka 
Klára Prokšíková)
YAMAHA Class Zuzany Bartošové – hudební kurzy pro děti s rodiči
Otevřená herna otevřená dopolední (pondělí) a odpolední (středa) herna pro rodiče s dětmi, krátké bloky cvičení, 
básniček, tvoření, maňáskové divadélko (vedou dobrovolníci)
FIT ZDRAVÁ ZÁDA – kurz pro dospělé, cvičení jako prevence bolestí zad či jinak přetíženého pohybového aparátu 
celého těla, vychází z programu Therapy Balantes, tzv. funkčního přístupu ke cvičení (lektorka Ivana Veselá)
PILATES – kurz pro dospělé, Pilates zpevňuje zádové, břišní a hýžďové svalstvo, rozvíjí sílu, ohebnost, rovnováhu, 
koordinaci a dýchání a zlepšuje držení celého těla.(lektorka Ivana Veselá)

Lektoři kurzů v roce 2018
Gabriela Kocourková, cvičení pro děti, školička Robinsoni

Martin Kubec, orientační běh

Jana Kverková, cvičení pro děti, školička Robinsoni

Jana Mádrová, cvičení pro děti

Klára Prokšíková, cvičení pro děti šašci, tanečky

Šárka Slavíková, školička Robinsoni

Pavla Svatošová, výtvarný kroužek, školička Robinsoni

Blanka Štefaničová, cvičení pro děti šašci, tanečky

Jiří Tejkl, orientační běh

Ivana Veselá, cvičení pro dospělé
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Hodnocení činnosti a hospodaření centra v roce 2016

Jednorázové akce roku 2017
V roce 2018 pokračovaly tradiční cirkusové projekty Pohádkový Cirkus – divadelní představení pro celé rodiny a 
PidiPohádky. Projekt PidiPohádky zahrnoval šest představení pro nejmenší diváky, která se konala v úterý dopo-
ledne v podkrovním sále čakovického zámku.  V rámci Pohádkového Cirkusu, divadelních pohádek pro celou 
rodinu, proběhla v roce 2018 dvě představení, v neděli odpoledne v sále restaurace Maximum Club. Oba divadelní 
projekty byly částečně �nancovány z dotace získané z rozpočtu městské části Praha – Čakovice ve výši 40 000 Kč.

Mezi úspěšné akce Centra patřily jednoznačně jarní a podzimní bazar dětského oblečení, které probíhaly v 
prostorách jídelny ZŠ Dr. E. Beneše v Čakovicích. V lednu 2018 se konal desátý ples spolupořádaný se spolkem LíPa 
Třeboradice. V létě Cirkus navázal na úspěšné příměstské tábory pro děti od tří let. Během čtyř táborových turnusů 
věnovaných poznávání přírody (Cesta stromu, Animalia) a cestování (Malý turista) objevovaly děti nové věci a 
zažívaly zajímavá dobrodružství. Všechny termíny příměstských táborů byly velmi rychle obsazeny. Tábory se 
setkaly s velmi kladným hodnocením jak od rodičů, tak dětí. 

Jednou měsíčně pokračovala i oblíbená aktivita pro děti od 3 let přespávání dětí nazvaná Pruhované pyžamko, 
věnovaná aktuálnímu ročnímu období, zvykům a svátkům.

V červnu Cirkus pořádal v zámeckém parku Letní Cirkusovou slavnost na rozloučení se školním rokem. Její součástí 
byla vernisáž výtvarných prací dětí z kurzu malování s Pavlou v podkroví zámku, divadelní vystoupení Kejklíře Vojty 
Vrtka, živá hudba a soutěž o nejlepší cirkusovou buchtu. 
V červnu se Cirkus účastnil Spolkového dne - setkání a prezentace spolků, které působí v městské části v oblasti 
volnočasových aktivit dětí, mládeže a dospělých a v oblasti sportu.

V září proběhl na travnatém prostranství v sídlišti Zámecký park již pátý ročník bazaru oblečení a doplňků pro 
dospělé Pruhovaný šatník spojený s piknikem a sousedským setkáváním. 
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leden

Pidipohádky – divadlo Anima Candida, 
Jak Jeníčka a Mařenku navštěvují pohádky
Pohádkový Cirkus – divadlo Lokvar, Český Honza
workshop – Masáže dětí, Libuše Kurková
9. společný ples Cirkusu a sdružení LíPa, 
skupina The Party Band
Pruhované pyžamko – Ledová čepice, přespávání dětí 

únor
Pidipohádky – divadlo Krab, Tučňákův výlet
Pruhované pyžamko – Polštářková bitva, 
přespávání dětí 
Pohádkový Cirkus – divadlo Víti Marčíka, 
Tři zlaté vlasy Děda Vševěda
účast na Třeboradickém Masopustu

březen 
Pidipohádky – Sváťovo dividlo, Máša a tři medvědi
Pruhované pyžamko – Italské dobrodružství, 
přespávání dětí 
workshop - Jak vychovávat chlapce, 
Mgr. Vladimíra Bartáková
workshop – Ideální rodič, Mgr. Kateřina Szabados
odborný seminář – Už zase jsi na PC, 
Mgr. Vladimíra Bartáková
Jarní bazar potřeb a oblečení pro děti

duben
Pidipohádky – Divadlo pro malý, 
Kvak a žbluňk jsou kamarádi
Pruhované pyžamko – Čarodějné přespávání dětí 
workshop – Děti potřebují hranice, 
Mgr. Kateřina Szabados

květen
workshop – Sourozenecké konstelace, 
Mgr. Kateřina Kopečná
odborný seminář – Kdy s dětmi mluvit o sexu, 
Mgr. Kateřina Szabados
Pruhované pyžamko – přespávání dětí 
Pidipohádky – Téměř divadelní společnost, 
Jak do Mastné Lhoty přišel čert
Výlet s Cirkusem – za buližníky do Divoké Šárky

červen
Letní Cirkusová slavnost v parku a vernisáž
workshop – Jak děti motivovat, Mgr. Kateřina Szabados
Pruhované pyžamko – přespávání s bijákem 
účast na Spolkovém dni

červenec
Příměstské tábory – Letní Robinsoni (Chyťte mamuta!)
Příměstské tábory – Letní Robinsoni (Chyťte mamuta!)

srpen
Příměstské tábory – Letní Robinsoni (Jedeme na výlet)
Příměstské tábory – (CK Cirkus)
Příměstské tábory – Prapříroda

září
účast na Třeboradickém posvícení
Pruhovaný šatník – piknik a prodej oblečení
workshop – Jdeme do školky, Mgr. Šárka Slavíková

říjen
Podzimní bazar potřeb a oblečení pro děti
Pidipohádky – divadlo Pruhované panenky, 
Červená Karkulka
workshop – Náhradní rodinná péče, 
Mgr. Martina Černá, Jana Toušová
odborný seminář – Už zase jsi na tabletu?, 
Mgr. Kateřina Szabados

listopad
Pruhované pyžamko – Ploutvička a větvička, 
přespávání dětí 
Pidipohádky – divadlo Staré herečky, 
O líné Liduně a třech přadlenách
Pruhovaná čajovna – zdobení adventních věnců
Pruhovaná čajovna – šperky z polodrahokamů
workshop – Sourozenecké konstelace, 
Mgr. Kateřina Kopečná
odborný seminář – Nevěra? To se nám nemůže stát, 
Mgr. Vladimíra Bartáková
Vánoční rodinné focení v Cirkuse – Lucie Pařízková

prosinec 
Pidipohádky – divadlo Harmonika, 
Tři pohádky o Honzovi
Pruhované pyžamko – Perníčkové přespávání dětí 
Pohádkový Cirkus – divadlo Já to jsem, Vánoční příběh
workshop - Jak vychovávat dívky, 
Mgr. Vladimíra Bartáková
Zpívání vánočních koled
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lektorky Gabriela Kocourková a Jana Kverková se zúčastnily vzdělávacího semináře Využití netradičních 
pomůcek při cvičení dětí (říjen 2018) 
lektorka Pavla Svatošová zahájila studium na SOŠ Bean v oboru předškolní a mimoškolní pedagogika
lektorka Ivana Veselá se zúčastnila workshopu Overball a Theraband (únor 2018)
lektorka Jana Kverková se zúčastnila workshopu Batolecí cvičení (únor 2018)

vzdělávání dobrovolníků a lektorů v Cirkuse
připravit příměstské tábory pro předškolní i školní děti na letní prázdniny 2019
připravit změnu právní formy Centra a jeho přeměnu ze spolku na ústav od ledna 2019. 
vytvoření klubu dobrovolnic
uspořádat workshop batolecího cvičení pro učitele, lektory i rodiče

Prezentace centra na veřejnost
Činnost centra Cirkus je prezentována na nástěnkách v prostorách centra, na webových stránkách městské části 
Praha Čakovice, formou plakátů inzerujících jednotlivé akce centra a především na webových stránkách www.cen-
trumcirkus.cz a na Facebooku. Počet příznivců Cirkusu na Facebooku dosáhl již 500. Facebookový pro�l je pravidel-
ně aktualizován a je významným komunikačním kanálem mezi veřejností a Cirkusem.

Dění v Cirkuse
Členky rady se i v roce 2018 pravidelně účastnily setkání se supervizorem na týmové supervizi, která probíhá od 
začátku roku 2014 a pomáhá k rozvíjení vztahů uvnitř týmu, k hledání dalšího směřování Centra a místa každé 
členky rady v něm.

Na podzim proběhlo víkendové setkání dobrovolnic a spolupracovnic centra Cirkus ve Smečně zaměřené na relax-
aci, tvoření a péči o tělo i duši.
Po prázdninách Centrum zprovoznilo novou webovou prezentaci na adrese www.centrumcirkus.cz, s novou 
gra�ckou úpravou i novým obsahem. 
Centrum se rovněž zaměřilo na zlepšení vybavení tělocvičny pro pohybové kurzy. V tělocvičně byla instalována 
stěna s úchyty na lezení pro nejmenší děti a zároveň byly pořízeny nové cvičební pomůcky pro zajištění kvalitní 
náplně kurzů. 
V roce 2018 byla dokončena úprava zahrady u Centra, kterou využívají děti z kurzů Robinsoni a účastníci příměst-
ských táborů pro venkovní aktivity. 

Plány na rok 2018

 

Aktivity a další vzdělávání lektorů a dobrovolníků
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Cirkus – centrum pro rodinu v roce 2017 podpořili:
Městská část Praha Čakovice
Origis s.r.o.
MADE GROUP, a.s.
Karlos burger
Moravská prodejna - vinotéka Čakovice
ARET Praha, s.r.o.
HELLMA Gastronomický servis Praha
Štěpánka Čápová – výživová poradkyně
IC Creative Praha
Lucie Pařízková – fotografka
Klára Prokšíková
Martina Pučeková – kosmetické služby
Linda Štroblová – kosmetické služby
Květinářství Majka - Čakovice
a další

9

září
workshop pro rodiče – Jak vychovávat chlapce?, Mgr. Vladimíra Bartáková
účast na Třeboradickém posvícení
Výlet s Cirkusem – Čertovy hlavy, výlet do Liběchova u Mělníka
Pruhovaný šatník – piknik a prodej oblečení

říjen
Podzimní bazar potřeb a oblečení pro děti
Pidipohádky – Ezopovy bajky, divadlo Kaká
Pruhované pyžamko – Jablíčka v županu 
workshop pro rodiče – Čteme dětem a s dětmi, Mgr. Magdalena Doležalová

listopad

workshop pro rodiče – Má ježíšek přinést mobil?, Jan Kršňák

Pohádkový Cirkus – Setkání u Betléma, Teátr Pavla Šmída 

Pidipohádky – Kocour v botách, divadlo Toy machine

Pruhované pyžamko – Kouzelná noc

Pruhovaná čajovna – zdobení adventních věnců

Vánoční rodinné focení v Cirkusu – Lucie Pařízková

prosinec 

Pidipohádky – Kouzelný hrnec, divadlo Harmonika

Pruhované pyžamko – Perníčkové přespávání dětí 

Zpívání vánočních koled

Hodnocení cinnosti a hospodarení MC Cirkus v roce 2010

   

Hospodarení v roce 2010
Činnost Mateřského centra Cirkus byla v roce 2010 �nancována především z organizování pravidelných kurzů, dále 
z pořádání různých jednorázových akcí, ze vstupného za pořádání divadelních představení, z příspěvku Městské 
části Praha Čakovice a darů. Nejvyšší podíl na výdajích MC měly  odměny lektorkám pravidelných kurzů a investice 
do výstavby zahradní pergoly.

Příjmy celkem                                                                                                                                                                429 495,44

kurzovné                                                                                                                                                          335 248,00

ostatní příjmy                                                                                                                                                            18 662,44

příjmy ze vstupného                                                                                                                                           12 785,00

příspěvek MČ Praha Čakovice                                                                                                                          39 800,00

dary                                                                                                                                                                              23 000,00

Výdaje celkem                                                                                                                                                                   416 405,00

přímé výdaje na kurzy                                                                                                                                         183 180,00

nepřímé výdaje na kurzy                                                                                                                                            35 570,00

mzdové výdaje                                                                                                                                                              97 245,00

výdaje na divadelní představení                                                                                                                           22 000,00

ostatní výdaje                                                                                                                                                              20 930,00

výdaje na pořízení majetku                                                                                                                            57 480,00

Hospodářský výsledek                                                                                                                                                 13 090,44

kurzovné
výdaje na kurzy

majetek

ostatní

divadlo

dary
příspěvek MČ

ostatní
vstupné

VýdajePříjmy

srovnání počtu návštěvníků, 
kteří do MC přijdou týdně (2008 – 2010)

srovnání počtu kurzů 
probíhajících v MC týdně (2008 – 2010) 
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Jednorázové akce roku 2010 
I v roce 2010 pokračovala v Mateřském centru tradice pořádání mnoha jednorázových akcí pro děti i dospělé, ale i 
oblíbených divadelních představení pro nejmenší diváky. Mezi úspěšné akce MC patřil jednoznačně bazárek 
dětského oblečení, který se koná vždy na jaře a na podzim. Díky vstřícnosti vedení ZŠ Dr. E. Beneše mohl být  
bazárek v roce 2010 přestěhován z objektu Mateřského centra do větších prostor jídelny ZŠ. 
Za �nančního přispění MČ Praha Čakovice byla pořádána divadelní představení pro nejmenší diváky, která se těší 
stále větší oblibě a vzrůstající návštěvnosti.

V roce 2010 pořádalo MC tyto akce:
únor 
     Diskusní večer o manželských vztazích (psycholožka Eva Labusová) v rámci kampaně Národní týden manželství
     pořádané Sítí MC
     Divadelní představení pro nejmenší diváky - Divadlo ŠUS 
březen 
     Hudba v rodině – hudebně vzdělávací pořad pro celou rodinu o.s. Potichounku
     2. společný ples Mateřského centra Cirkus a občanského sdružení LíPa  ve velkém sále Maximum Club Restau-
     rantu v Třeboradicích
     Výtvarná dílna pro rodiče s IC Creative na téma jarní dekorace
     Účast na jarmarku pořádaném MČ Praha Čakovice
duben
     Jarní bazárek dětského oblečení – stále populárnější bazar, pro velkou oblibu se koná dvakrát za rok na jaře a na
     podzim
     Divadelní představení pro nejmenší diváky - Divadlo Bořivoj
květen
     Cirkus na kolech a 6. narozeniny MC – jarní závody pro všechny děti na čemkoliv na kolečkách 
     Den otevřených dveří
     Divadelní představení pro nejmenší diváky - Divadlo KRAB
červen 
     Divadelní představení pro nejmenší diváky - Divadlo Jednoho Edy
říjen
    Odpoledne s Cirkusem – bene�ční akce prezentující činnost Mateřského centra široké veřejnosti spojená s di- 
     vadelním představením divadla Krab, s občerstvením a koncertem 
     Podzimní bazárek dětského oblečení
listopad
     Zdobení adventních věnců
     Hudba v rodině – hudebně vzdělávací pořad pro celou rodinu o.s. Potichounku
prosinec 
     Divadelní představení pro nejmenší diváky - Divadlo Bořivoj 
     Zpívání vánočních koled na zahradě centra
 

Stavba pergoly na zahradě MC
V roce 2010 byla na zahradě Mateřského centra vybudována zastřešená dřevěná pergola k letnímu posezení a 
zároveň k ukládání kočárků za nepříznivého počasí. Na stavbě pergoly se �nančně podílela Městská část Praha 
Čakovice.

VYROČNÍ ZPRÁVA

2018
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pravaLeva

Kontaktní a identifikační údaje
název: Cirkus – centrum pro rodinu, z.s. 
číslo a datum registrace: L 14545 vedená u Městského soudu v Praze
sídlo: Úslavská 589, Praha 9 – Čakovice
adresa provozovny: Danielova 14, Praha - Čakovice
předsedkyně spolku: Mgr. Kateřina Arnotová
telefon: +420 737 444 367
email: info@centrumcirkus.cz
IČO: 26659336
bankovní spojení: FIO BANKA a.s.
číslo účtu: 2200292262/2010
webové stránky: www.centrumcirkus.cz

Rada spolku
Mgr. Kateřina Arnotová, předsedkyně spolku
Mgr. Šárka Slavíková, členka rady
Jiřina Maradová, členka rady
Gabriela Kocourková, Dis., členka rady
Mgr. Martina Černá, členka rady

 

Rada se schází pravidelně jednou týdně, projednává provozní a organizační záležitosti Centra. Ze svých jednání 
pořizuje zápisy. Schůzek rady se mohu účastnit i pozvaní hosté. Několikrát do roka řeší rada koncepční otázky 
a otázky směřování centra na několikadenních výjezdech.
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Poslání centra pro rodinu

Centrum nabízí

Centrum je místo, kde jsou děti, jejich rodiče a prarodiče vítáni, kde mohou společně trávit svůj volný čas               
a využívat nabízené programy. 
Centrum poskytuje všem návštěvníkům příjemné zázemí a pomáhá nalézat nové přátele. 
Centrum vzniklo dobrovolnou činností a tím přispívá k rozvoji občanské společnosti. 
Centrum je založeno na principu rodinné svépomoci a vzájemné služby, poskytuje společenství, solidaritu           
a otevřenost všem generacím.
Děti v centru nacházejí přirozené společenství vrstevníků a vidí svoji matku v jiné roli než v domácnosti.
Centrum aktivně posiluje mateřskou roli ženy a funkci rodiny ve společnosti.
Aktivity centra napomáhají pozitivnímu rozvoji vztahu rodič – dítě i rozvoji sociálního cítění dětí.
Centrum pomáhá ženám udržovat jejich profesní orientaci a posilují jejich sebevědomí.
Centrum umožňuje rodičům vyjít z izolace, kam se mohou celodenní péčí o malé děti dostávat.
Centrum svou činností přispívá k rozvoji naší městské části a je její nedílnou součástí.
Centrum je neformální, otevřené a přístupné pro celé rodiny a umožňuje integraci bez ohledu na rasovou 
příslušnost a zdravotní či sociální omezení.
Centrum učí toleranci a předchází xenofobii.
Centrum funguje na základě dobrovolné práce ochotných lidí a díky podpoře dárců, sponzorů a podporovatelů.
Centrum dává každému možnost aktivně se podílet na přípravě programů a chodu celého centra.

tvořivé, vzdělávací, hudební a pohybové programy pro děti od narození po mladší školní věk 

přednášky, semináře, vzdělávací programy a tvořivé kurzy pro širokou veřejnost 

jednorázové akce jako smysluplnou náplň volného času 

možnost seberealizace při podílení se na chodu centra a příležitost navázat nová přátelství

vstupné a zápisné dostupné všem 

členství ve spolku provozujícím Centrum 

hernu plnou hraček

zázemí pro přebalení a nakrmení malých dětí (kuchyňka s rychlovarnou konvicí, mikrovlnnou troubou)

drobné občerstvení a kávu

knihy pro děti a o dětech v knihovničce centra

wi� připojení k internetu
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O nás
Cirkus – centrum pro rodinu je nezisková organizace, která funguje již od roku 2004. Za čtrnáct let činnosti se 
Cirkus stal nedílnou součástí městské části Čakovice a získal mnoho příznivců z řad dětí a rodičů z Čakovic, Třebo-
radic, Miškovic a dalších přilehlých oblastí severního okraje Prahy.
Cirkus byl založen s cílem organizovat zájmové a vzdělávací aktivity pro rodiče a děti, zajišťovat výlety a kulturní 
akce a vytvářet společenství lidí se stejnými zájmy. 
Svoji činnost provozuje od září 2016 v přízemí rodinného domu v Danielově ulici 14. Nové prostory má Centrum 
pronajaty od majitele nemovitosti. Jejich součástí je předsíň, samostatné sociální zařízení, tělocvična, herna                 
s kuchyňským koutem a místnost pro výtvarné kurzy a školičku Robinsoni, vše o celkové výměře 90 m2.

Osobnosti Cirkusu
Mgr. Kateřina Arnotová, předsedkyně rady spolku Cirkus – centrum pro rodinu, zakladatelka centra, řídí                          
a koordinuje jeho činnost, připravuje program, pořádá jednorázové akce, jedná za centrum navenek;

Mgr. Šárka Slavíková, členka rady spolku Cirkus – centrum pro rodinu, stará se o �nance a hospodaření, organ-
izační záležitosti, správu registračního systému webooker, je lektorka kurzu Robinsoni;

Jiřina Maradová, členka rady spolku Cirkus – centrum pro rodinu, členka rady spolku Cirkus – centrum pro 
rodinu, připravuje program a jednorázové akce, zajišťuje administrativní činnost pro lektory kurzů;

Gabriela Kocourková DiS., členka rady spolku Cirkus – centrum pro rodinu, koordinuje pomoc dobrovolnic,         
je lektorka kurzů cvičení pro děti a kurzu Robinsoni.

Mgr. Martina Černá, členka rady spolku Cirkus – centrum pro rodinu, řeší provozní záležitosti centra.

Dobrovolníci v roce 2018
Naplňování programu a provoz centra pomáhají zajišťovat dobrovolníci, bez jejichž zapojení by centrum nemohlo 
řádně fungovat. Na aktivitách centra se v roce 2018 podílely tři desítky dobrovolných pomocníků. Zapojují se do 
organizace jednorázových akcí, bazaru, divadel či plesu, vedou otevřené herny. Dobrovolníci ročně odpracují pro 
Cirkus stovky dobrovolnických hodin. 
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Příjmy

Zápisné do kurzů

Vstupné na představení

Ostatní příjmy

Dary, reklama

Členské příspěvky

Dotace na divadla - MČ

Dotace na provoz - MČ

Dotace na pracovní místo – Síť MC (OPPA)

GRANT EKO - MHMP

PŘÍJMY CELKEM

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK

Výdaje

kurzy (mzdy, pomůcky, materiál)

divadla (honoráře, nájem)

ostatní

GRANT EKO - MHMP

VÝDAJE CELKEM

Částka Kč

1 202 262

22 120

282 311

3 000

3 400

40 000

2 000

0

97 388

1 652 481

Částka Kč

1 134 805

60 213

302 826

97 388

1 595 232

57 249

Hospodaření v roce 2018
Cílem neziskové organizace Cirkus je poskytovat službu rodičům a dětem, nikoliv vytvářet zisk. Cirkus �nancuje 
svoji činnost z darů, členských příspěvků, dotací a zejména z vlastní činnosti, jak vyplývá z tabulky hospodaření v 
roce 2018. Cirkus - centrum pro rodinu vede účetnictví.

Hodnocení činnosti a hospodaření centra v roce 2018

Pravidelné kurzy v roce 2018
Organizace kurzů pro děti a jejich rodiče představuje největší objem činnosti Centra. Jednak jsou to pohybové a 
výtvarné kurzy, a jednak školička Cirkusu (kurz Robinsoni). Starším dětem byl určen kurz orientačního běhu, který 
láká stále nové zájemce o aktivní pohyb v přírodě. Školička Cirkusu (kurz Robinsoni) - příprava dětí na docházku v 
mateřské škole - probíhala v roce 2018 každé dopoledne. 
Velmi žádaný je kurz Malování s Pavlou vedený lektorkou Pavlou Svatošovou, která pro dětskou tvorbu vymýšlí 
neotřelé nápady.
V roce 2018 se velkému zájmu těšily i kurzy zdravotního cvičení pro rodiče - kurz FIT zdravá záda zaměřený na 
prevenci bolestí zad a celkového pohybového aparátu a od druhého pololetí kurz Zdravotního Pilates zaměřený na 
zpevňování svalstva, rozvoj síly a zlepšování držení těla.

5

Příjmy

Zápisné do kurzů

Vstupné na představení

Ostatní příjmy

Dary, reklama

Členské příspěvky

Dotace na divadla - MČ

Dotace na přednášky - MČ

PŘÍJMY CELKEM

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK

Výdaje

kurzy (mzdy, pomůcky, materiál)

divadla (honoráře, nájem)

ostatní

VÝDAJE CELKEM

Částka Kč

1 434 182 

19 750

287 600

4 700

3 400

40 000

10 000

76 373

189 440 

1 799 632

Částka Kč

1 372 499

67 782

326 925

1 764 206

35 426

Během roku 2018 organizovalo centrum tyto pravidelné aktivity:

Cvičení pro děti s rodiči – cvičení pro nejmenší děti s využitím balónů, obručí a dalších pomůcek provázené 
říkankami, zaměřené na rozvoj jemné motoriky a obratnosti. Kurzy cvičení jsou rozděleny podle věku dětí (Žížalky, 
Šnečci, Cvrčci, Ještěrky) a jsou určeny pro děti od 3 měsíců do 3 let (lektorky Jana Mádrová, Gabriela Kocourková a 
Jana Kverková)
Jógové hrátky – cvičení pro samostatné děti od 4 let, radost z pohybu, nácvik techniky dýchání, správného držení 
těla, koordinace a rozsah pohybů včetně zdravé chůze i sezení a schopnosti sebeovládání. Děti se naučí relaxovat, 
zklidnit se a vnímat svoje tělo. (lektorka Gabriela Kocourková)
Malování s Pavlou I.  – kreativní zpracování zajímavých témat, tvoření různými technikami pro děti ve věku 4 – 6 
let (lektorka Pavla Svatošová) 
Malování s Pavlou II. – pro děti 6+, prodloužené výtvarné lekce, zaměřené na samostatné tvoření (lektorka Pavla 
Svatošová) 
Robinsoni – čas strávený bez rodičů, plný her, čtení, povídání, výtvarné činnosti, učení samostatnosti, sebeobslu-
hy, příprava na docházku do mateřské školy pro děti od 3 let (lektorky Šárka Slavíková, Gabriela Kocourková, Pavla 
Svatošová, Jana Kverková)
Orientační běh – sportovní hry, orientace v mapě a práce s buzolou v terénu či v tělocvičně (lektoři Martin Kubec, 
Jiří Tejkl)
Šašci – cvičení pro starší děti bez rodičů, nácvik správného pohybu, nové hry, pro děti od 3 do 5 let (lektorky Blanka 
Štefaničová, Klára Prokšíková)
Tanečky – rytmická cvičení, výuka jednoduchých tanečních a krokových variací a základy baletní průpravy (lektorka 
Klára Prokšíková)
YAMAHA Class Zuzany Bartošové – hudební kurzy pro děti s rodiči
Otevřená herna otevřená dopolední (pondělí) a odpolední (středa) herna pro rodiče s dětmi, krátké bloky cvičení, 
básniček, tvoření, maňáskové divadélko (vedou dobrovolníci)
FIT ZÁDA – kurz pro dospělé, cvičení jako prevence bolestí zad či jinak přetíženého pohybového aparátu celého 
těla, vychází z programu Therapy Balantes, tzv. funkčního přístupu ke cvičení (lektorka Ivana Veselá)
Zdravotní Pilates – kurz pro dospělé, Pilates zpevňuje zádové, břišní a hýžďové svalstvo, rozvíjí sílu, ohebnost, 
rovnováhu, koordinaci a dýchání a zlepšuje držení celého těla.(lektorka Ivana Veselá)

Lektoři kurzů v roce 2018
Gabriela Kocourková, cvičení pro děti, školička Robinsoni

Martin Kubec, orientační běh

Jana Kverková, cvičení pro děti, školička Robinsoni

Jana Mádrová, cvičení pro děti

Klára Prokšíková, cvičení pro děti šašci, tanečky

Šárka Slavíková, školička Robinsoni

Pavla Svatošová, výtvarný kroužek, školička Robinsoni

Blanka Štefaničová, cvičení pro děti šašci, tanečky

Jiří Tejkl, orientační běh

Ivana Veselá, cvičení pro dospělé
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Jednorázové akce roku 2017
V roce 2018 pokračovaly tradiční cirkusové projekty Pohádkový Cirkus – divadelní představení pro celé rodiny a 
PidiPohádky. Projekt PidiPohádky zahrnoval šest představení pro nejmenší diváky, která se konala v úterý dopo-
ledne v podkrovním sále čakovického zámku.  V rámci Pohádkového Cirkusu, divadelních pohádek pro celou 
rodinu, proběhla v roce 2018 dvě představení, v neděli odpoledne v sále restaurace Maximum Club. Oba divadelní 
projekty byly částečně �nancovány z dotace získané z rozpočtu městské části Praha – Čakovice ve výši 40 000 Kč.

Mezi úspěšné akce Centra patřily jednoznačně jarní a podzimní bazar dětského oblečení, které probíhaly v 
prostorách jídelny ZŠ Dr. E. Beneše v Čakovicích. V lednu 2018 se konal desátý ples spolupořádaný se spolkem LíPa 
Třeboradice. V létě Cirkus navázal na úspěšné příměstské tábory pro děti od tří let. Během čtyř táborových turnusů 
věnovaných poznávání přírody (Cesta stromu, Animalia) a cestování (Malý turista) objevovaly děti nové věci a 
zažívaly zajímavá dobrodružství. Všechny termíny příměstských táborů byly velmi rychle obsazeny. Tábory se 
setkaly s velmi kladným hodnocením jak od rodičů, tak dětí. 

Jednou měsíčně pokračovala i oblíbená aktivita pro děti od 3 let přespávání dětí nazvaná Pruhované pyžamko, 
věnovaná aktuálnímu ročnímu období, zvykům a svátkům.

V červnu Cirkus pořádal v zámeckém parku Letní Cirkusovou slavnost na rozloučení se školním rokem. Její součástí 
byla vernisáž výtvarných prací dětí z kurzu malování s Pavlou v podkroví zámku, divadelní vystoupení Kejklíře Vojty 
Vrtka, živá hudba a soutěž o nejlepší cirkusovou buchtu. 
V červnu se Cirkus účastnil Spolkového dne - setkání a prezentace spolků, které působí v městské části v oblasti 
volnočasových aktivit dětí, mládeže a dospělých a v oblasti sportu.

V září proběhl na travnatém prostranství v sídlišti Zámecký park již pátý ročník bazaru oblečení a doplňků pro 
dospělé Pruhovaný šatník spojený s piknikem a sousedským setkáváním. 
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V rOCE 2018 POŘÁDAL CIRKUS TYTO AKCE
leden

Pidipohádky – Kde přespávají pohádky, divadlo Anima Candida
poradenství podiatrie, MUDr. Kateřina Švejdová
10. společný ples Cirkusu a sdružení LíPa, skupina The Party Band

únor
workshop pro rodiče  – Batolecí cvičení
workshop pro rodiče - Nevěra? To se nám stát nemůže, Mgr. Vladimíra Bartáková
Pidipohádky – Žabák Žak a rak Jak, divadlo Krab
Pohádkový Cirkus – Zlatovláska, divadlo Víti Marčíka, 
dílna pro děti – Nanuková sladká dílna
účast na Třeboradickém masopustu

březen 
Pidipohádky – Deset černoušků, divadlo Lokvar
workshop pro rodiče – Efektivní komunikace s dětmi, Mgr. Kateřina Kopečná
velikonoční dílna pro děti
Jarní bazar potřeb a oblečení pro děti

duben
Hudba v rodině pro rodiče a děti – Mgr. Ondřej Tichý
workshop pro rodiče – Jak vychovávat chlapce?, Mgr. Vladimíra Bartáková
workshop pro rodiče – Dětský atopický ekzém, Mgr. Magdalena Doležalová
Pruhované pyžamko – Kosí pyžamko 
poradenství – výživa u dětí, Štěpánka Čápová
akce pro rodiny – Orientační běh pro rodiny

květen
zapojení do kampaně Rodina o�ine
workshop pro rodiče – Vztek, vzdor a pláč! Co s tím?, Mgr. Kateřina Kopečná
Pruhované pyžamko – Růžové snění 
dílna pro děti – Sušenková sladká dílna

červen
workshop pro rodiče – Jak vychovávat puberťáky?, Mgr. Vladimíra Bartáková
Výlet s Cirkusem – Hledači pokladů, výlet na zříceninu hradu Michalovice
Letní Cirkusová slavnost v parku a vernisáž
Pruhované pyžamko – Jahodové pokušení 
Dílna pro rodiče – Šperky z polodrahokamů, Jana Veselá
účast na Spolkovém dni

červenec
Příměstské tábory – Letní Robinsoni (Cesta stromu)

srpen
Příměstské tábory – Letní Robinsoni (Cesta stromu)
Příměstské tábory – Malý turista
Příměstské tábory – ANIMALIA
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leden

Pidipohádky – divadlo Anima Candida, 
Jak Jeníčka a Mařenku navštěvují pohádky
Pohádkový Cirkus – divadlo Lokvar, Český Honza
workshop – Masáže dětí, Libuše Kurková
9. společný ples Cirkusu a sdružení LíPa, 
skupina The Party Band
Pruhované pyžamko – Ledová čepice, přespávání dětí 

únor
Pidipohádky – divadlo Krab, Tučňákův výlet
Pruhované pyžamko – Polštářková bitva, 
přespávání dětí 
Pohádkový Cirkus – divadlo Víti Marčíka, 
Tři zlaté vlasy Děda Vševěda
účast na Třeboradickém Masopustu

březen 
Pidipohádky – Sváťovo dividlo, Máša a tři medvědi
Pruhované pyžamko – Italské dobrodružství, 
přespávání dětí 
workshop - Jak vychovávat chlapce, 
Mgr. Vladimíra Bartáková
workshop – Ideální rodič, Mgr. Kateřina Szabados
odborný seminář – Už zase jsi na PC, 
Mgr. Vladimíra Bartáková
Jarní bazar potřeb a oblečení pro děti

duben
Pidipohádky – Divadlo pro malý, 
Kvak a žbluňk jsou kamarádi
Pruhované pyžamko – Čarodějné přespávání dětí 
workshop – Děti potřebují hranice, 
Mgr. Kateřina Szabados

květen
workshop – Sourozenecké konstelace, 
Mgr. Kateřina Kopečná
odborný seminář – Kdy s dětmi mluvit o sexu, 
Mgr. Kateřina Szabados
Pruhované pyžamko – přespávání dětí 
Pidipohádky – Téměř divadelní společnost, 
Jak do Mastné Lhoty přišel čert
Výlet s Cirkusem – za buližníky do Divoké Šárky

červen
Letní Cirkusová slavnost v parku a vernisáž
workshop – Jak děti motivovat, Mgr. Kateřina Szabados
Pruhované pyžamko – přespávání s bijákem 
účast na Spolkovém dni

červenec
Příměstské tábory – Letní Robinsoni (Chyťte mamuta!)
Příměstské tábory – Letní Robinsoni (Chyťte mamuta!)

srpen
Příměstské tábory – Letní Robinsoni (Jedeme na výlet)
Příměstské tábory – (CK Cirkus)
Příměstské tábory – Prapříroda

září
účast na Třeboradickém posvícení
Pruhovaný šatník – piknik a prodej oblečení
workshop – Jdeme do školky, Mgr. Šárka Slavíková

říjen
Podzimní bazar potřeb a oblečení pro děti
Pidipohádky – divadlo Pruhované panenky, 
Červená Karkulka
workshop – Náhradní rodinná péče, 
Mgr. Martina Černá, Jana Toušová
odborný seminář – Už zase jsi na tabletu?, 
Mgr. Kateřina Szabados

listopad
Pruhované pyžamko – Ploutvička a větvička, 
přespávání dětí 
Pidipohádky – divadlo Staré herečky, 
O líné Liduně a třech přadlenách
Pruhovaná čajovna – zdobení adventních věnců
Pruhovaná čajovna – šperky z polodrahokamů
workshop – Sourozenecké konstelace, 
Mgr. Kateřina Kopečná
odborný seminář – Nevěra? To se nám nemůže stát, 
Mgr. Vladimíra Bartáková
Vánoční rodinné focení v Cirkuse – Lucie Pařízková

prosinec 
Pidipohádky – divadlo Harmonika, 
Tři pohádky o Honzovi
Pruhované pyžamko – Perníčkové přespávání dětí 
Pohádkový Cirkus – divadlo Já to jsem, Vánoční příběh
workshop - Jak vychovávat dívky, 
Mgr. Vladimíra Bartáková
Zpívání vánočních koled
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lektorky Gabriela Kocourková a Jana Kverková se zúčastnily vzdělávacího semináře Využití netradičních 
pomůcek při cvičení dětí (říjen 2018) 
lektorka Pavla Svatošová zahájila studium na SOŠ Bean v oboru předškolní a mimoškolní pedagogika
lektorka Ivana Veselá se zúčastnila workshopu Overball a Theraband (únor 2018)
lektorka Jana Kverková se zúčastnila workshopu Batolecí cvičení (únor 2018)

vzdělávání dobrovolníků a lektorů v Cirkuse
připravit příměstské tábory pro předškolní i školní děti na letní prázdniny 2019
připravit změnu právní formy Centra a jeho přeměnu ze spolku na ústav od ledna 2019. 
vytvoření klubu dobrovolnic
uspořádat workshop batolecího cvičení pro učitele, lektory i rodiče

Prezentace centra na veřejnost
Činnost centra Cirkus je prezentována na nástěnkách v prostorách centra, na webových stránkách městské části 
Praha Čakovice, formou plakátů inzerujících jednotlivé akce centra a především na webových stránkách www.cen-
trumcirkus.cz a na Facebooku. Počet příznivců Cirkusu na Facebooku dosáhl již 500. Facebookový pro�l je pravidel-
ně aktualizován a je významným komunikačním kanálem mezi veřejností a Cirkusem.

Dění v Cirkuse
Členky rady se i v roce 2018 pravidelně účastnily setkání se supervizorem na týmové supervizi, která probíhá od 
začátku roku 2014 a pomáhá k rozvíjení vztahů uvnitř týmu, k hledání dalšího směřování Centra a místa každé 
členky rady v něm.

Na podzim proběhlo víkendové setkání dobrovolnic a spolupracovnic centra Cirkus ve Smečně zaměřené na relax-
aci, tvoření a péči o tělo i duši.
Po prázdninách Centrum zprovoznilo novou webovou prezentaci na adrese www.centrumcirkus.cz, s novou 
gra�ckou úpravou i novým obsahem. 
Centrum se rovněž zaměřilo na zlepšení vybavení tělocvičny pro pohybové kurzy. V tělocvičně byla instalována 
stěna s úchyty na lezení pro nejmenší děti a zároveň byly pořízeny nové cvičební pomůcky pro zajištění kvalitní 
náplně kurzů. 
V roce 2018 byla dokončena úprava zahrady u Centra, kterou využívají děti z kurzů Robinsoni a účastníci příměst-
ských táborů pro venkovní aktivity. 

Plány na rok 2019

 

Aktivity a další vzdělávání lektorů a dobrovolníků
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Cirkus – centrum pro rodinu v roce 2017 podpořili:

Městská část Praha Čakovice
Origis s.r.o.
MADE GROUP, a.s.
Karlos burger
Moravská prodejna - vinotéka Čakovice
ARET Praha, s.r.o.
HELLMA Gastronomický servis Praha
Štěpánka Čápová – výživová poradkyně
IC Creative Praha
Lucie Pařízková – fotografka
Klára Prokšíková
Martina Pučeková – kosmetické služby
Linda Štroblová – kosmetické služby
Květinářství Majka - Čakovice
a další
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září
workshop pro rodiče – Jak vychovávat chlapce?, Mgr. Vladimíra Bartáková
účast na Třeboradickém posvícení
Výlet s Cirkusem – Čertovy hlavy, výlet do Liběchova u Mělníka
Pruhovaný šatník – piknik a prodej oblečení

říjen
Podzimní bazar potřeb a oblečení pro děti
Pidipohádky – Ezopovy bajky, divadlo Kaká
Pruhované pyžamko – Jablíčka v županu 
workshop pro rodiče – Čteme dětem a s dětmi, Mgr. Magdalena Doležalová

listopad

workshop pro rodiče – Má ježíšek přinést mobil?, Jan Kršňák

Pohádkový Cirkus – Setkání u Betléma, Teátr Pavla Šmída 

Pidipohádky – Kocour v botách, divadlo Toy machine

Pruhované pyžamko – Kouzelná noc

Pruhovaná čajovna – zdobení adventních věnců

Vánoční rodinné focení v Cirkusu – Lucie Pařízková

prosinec 

Pidipohádky – Kouzelný hrnec, divadlo Harmonika

Pruhované pyžamko – Perníčkové přespávání dětí 

Zpívání vánočních koled

Hodnocení cinnosti a hospodarení MC Cirkus v roce 2010

   

Hospodarení v roce 2010
Činnost Mateřského centra Cirkus byla v roce 2010 �nancována především z organizování pravidelných kurzů, dále 
z pořádání různých jednorázových akcí, ze vstupného za pořádání divadelních představení, z příspěvku Městské 
části Praha Čakovice a darů. Nejvyšší podíl na výdajích MC měly  odměny lektorkám pravidelných kurzů a investice 
do výstavby zahradní pergoly.

Příjmy celkem                                                                                                                                                                429 495,44

kurzovné                                                                                                                                                          335 248,00

ostatní příjmy                                                                                                                                                            18 662,44

příjmy ze vstupného                                                                                                                                           12 785,00

příspěvek MČ Praha Čakovice                                                                                                                          39 800,00

dary                                                                                                                                                                              23 000,00

Výdaje celkem                                                                                                                                                                   416 405,00

přímé výdaje na kurzy                                                                                                                                         183 180,00

nepřímé výdaje na kurzy                                                                                                                                            35 570,00

mzdové výdaje                                                                                                                                                              97 245,00

výdaje na divadelní představení                                                                                                                           22 000,00

ostatní výdaje                                                                                                                                                              20 930,00

výdaje na pořízení majetku                                                                                                                            57 480,00

Hospodářský výsledek                                                                                                                                                 13 090,44

kurzovné
výdaje na kurzy

majetek

ostatní

divadlo

dary
příspěvek MČ

ostatní
vstupné

VýdajePříjmy

srovnání počtu návštěvníků, 
kteří do MC přijdou týdně (2008 – 2010)

srovnání počtu kurzů 
probíhajících v MC týdně (2008 – 2010) 
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Jednorázové akce roku 2010 
I v roce 2010 pokračovala v Mateřském centru tradice pořádání mnoha jednorázových akcí pro děti i dospělé, ale i 
oblíbených divadelních představení pro nejmenší diváky. Mezi úspěšné akce MC patřil jednoznačně bazárek 
dětského oblečení, který se koná vždy na jaře a na podzim. Díky vstřícnosti vedení ZŠ Dr. E. Beneše mohl být  
bazárek v roce 2010 přestěhován z objektu Mateřského centra do větších prostor jídelny ZŠ. 
Za �nančního přispění MČ Praha Čakovice byla pořádána divadelní představení pro nejmenší diváky, která se těší 
stále větší oblibě a vzrůstající návštěvnosti.

V roce 2010 pořádalo MC tyto akce:
únor 
     Diskusní večer o manželských vztazích (psycholožka Eva Labusová) v rámci kampaně Národní týden manželství
     pořádané Sítí MC
     Divadelní představení pro nejmenší diváky - Divadlo ŠUS 
březen 
     Hudba v rodině – hudebně vzdělávací pořad pro celou rodinu o.s. Potichounku
     2. společný ples Mateřského centra Cirkus a občanského sdružení LíPa  ve velkém sále Maximum Club Restau-
     rantu v Třeboradicích
     Výtvarná dílna pro rodiče s IC Creative na téma jarní dekorace
     Účast na jarmarku pořádaném MČ Praha Čakovice
duben
     Jarní bazárek dětského oblečení – stále populárnější bazar, pro velkou oblibu se koná dvakrát za rok na jaře a na
     podzim
     Divadelní představení pro nejmenší diváky - Divadlo Bořivoj
květen
     Cirkus na kolech a 6. narozeniny MC – jarní závody pro všechny děti na čemkoliv na kolečkách 
     Den otevřených dveří
     Divadelní představení pro nejmenší diváky - Divadlo KRAB
červen 
     Divadelní představení pro nejmenší diváky - Divadlo Jednoho Edy
říjen
    Odpoledne s Cirkusem – bene�ční akce prezentující činnost Mateřského centra široké veřejnosti spojená s di- 
     vadelním představením divadla Krab, s občerstvením a koncertem 
     Podzimní bazárek dětského oblečení
listopad
     Zdobení adventních věnců
     Hudba v rodině – hudebně vzdělávací pořad pro celou rodinu o.s. Potichounku
prosinec 
     Divadelní představení pro nejmenší diváky - Divadlo Bořivoj 
     Zpívání vánočních koled na zahradě centra
 

Stavba pergoly na zahradě MC
V roce 2010 byla na zahradě Mateřského centra vybudována zastřešená dřevěná pergola k letnímu posezení a 
zároveň k ukládání kočárků za nepříznivého počasí. Na stavbě pergoly se �nančně podílela Městská část Praha 
Čakovice.

VYROČNÍ ZPRÁVA

2018
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pravaLeva

Rada se schází pravidelně jednou týdně, projednává provozní a organ-
izační záležitosti Centra. Ze svých jednání pořizuje zápisy. Schůzek rady 
se mohu účastnit i pozvaní hosté. Několikrát do roka řeší rada koncepční 
otázky a otázky směřování centra na několikadenních výjezdech.

Kontaktní a identifikační údaje
název: Cirkus – centrum pro rodinu, z.s. 
číslo a datum registrace: L 14545 vedená u Městského soudu v Praze
sídlo: Úslavská 589, Praha 9 – Čakovice
adresa provozovny: Danielova 14, Praha - Čakovice
předsedkyně spolku: Mgr. Kateřina Arnotová
telefon: +420 737 444 367
email: info@mccirkus.cz
IČO: 26659336
bankovní spojení: FIO BANKA a.s.
číslo účtu: 2200292262/2010
webové stránky: www.centrumcirkus.cz

Rada spolku
Mgr. Kateřina Arnotová, předsedkyně spolku
Mgr. Šárka Slavíková, členka rady
Jiřina Maradová, členka rady
Gabriela Kocourková, Dis., členka rady
Mgr. Martina Černá, členka rady
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Poslání centra pro rodinu

Centrum nabízí

Centrum je místo, kde jsou děti, jejich rodiče a prarodiče vítáni, kde mohou společně trávit svůj volný čas               
a využívat nabízené programy. 
Centrum poskytuje všem návštěvníkům příjemné zázemí a pomáhá nalézat nové přátele. 
Centrum vzniklo dobrovolnou činností a tím přispívá k rozvoji občanské společnosti. 
Centrum je založeno na principu rodinné svépomoci a vzájemné služby, poskytuje společenství, solidaritu           
a otevřenost všem generacím.
Děti v centru nacházejí přirozené společenství vrstevníků a vidí svoji matku v jiné roli než v domácnosti.
Centrum aktivně posiluje mateřskou roli ženy a funkci rodiny ve společnosti.
Aktivity centra napomáhají pozitivnímu rozvoji vztahu rodič – dítě i rozvoji sociálního cítění dětí.
Centrum pomáhá ženám udržovat jejich profesní orientaci a posilují jejich sebevědomí.
Centrum umožňuje rodičům vyjít z izolace, kam se mohou celodenní péčí o malé děti dostávat.
Centrum svou činností přispívá k rozvoji naší městské části a je její nedílnou součástí.
Centrum je neformální, otevřené a přístupné pro celé rodiny a umožňuje integraci bez ohledu na rasovou 
příslušnost a zdravotní či sociální omezení.
Centrum učí toleranci a předchází xenofobii.
Centrum funguje na základě dobrovolné práce ochotných lidí a díky podpoře dárců, sponzorů a podporovatelů.
Centrum dává každému možnost aktivně se podílet na přípravě programů a chodu celého centra.

tvořivé, vzdělávací, hudební a pohybové programy pro děti od narození po mladší školní věk 

přednášky, semináře, vzdělávací programy a tvořivé kurzy pro širokou veřejnost 

jednorázové akce jako smysluplnou náplň volného času 

možnost seberealizace při podílení se na chodu centra a příležitost navázat nová přátelství

vstupné a zápisné dostupné všem 

členství ve spolku provozujícím Centrum 

hernu plnou hraček

zázemí pro přebalení a nakrmení malých dětí (kuchyňka s rychlovarnou konvicí, mikrovlnnou troubou)

drobné občerstvení a kávu

knihy pro děti a o dětech v knihovničce centra

wi� připojení k internetu
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O nás
Cirkus – centrum pro rodinu je nezisková organizace, která funguje již od roku 2004. Za čtrnáct let činnosti se 
Cirkus stal nedílnou součástí městské části Čakovice a získal mnoho příznivců z řad dětí a rodičů z Čakovic, Třebo-
radic, Miškovic a dalších přilehlých oblastí severního okraje Prahy.
Cirkus byl založen s cílem organizovat zájmové a vzdělávací aktivity pro rodiče a děti, zajišťovat výlety a kulturní 
akce a vytvářet společenství lidí se stejnými zájmy. 
Svoji činnost provozuje od září 2016 v přízemí rodinného domu v Danielově ulici 14. Nové prostory má Centrum 
pronajaty od majitele nemovitosti. Jejich součástí je předsíň, samostatné sociální zařízení, tělocvična, herna                 
s kuchyňským koutem a místnost pro výtvarné kurzy a školičku Robinsoni, vše o celkové výměře 90 m2.

Osobnosti Cirkusu
Mgr. Kateřina Arnotová, předsedkyně rady spolku Cirkus – centrum pro rodinu, zakladatelka centra, řídí                          
a koordinuje jeho činnost, připravuje program, pořádá jednorázové akce, jedná za centrum navenek;

Mgr. Šárka Slavíková, členka rady spolku Cirkus – centrum pro rodinu, stará se o �nance a hospodaření, organ-
izační záležitosti, správu registračního systému webooker, je lektorka kurzu Robinsoni;

Jiřina Maradová, členka rady spolku Cirkus – centrum pro rodinu, členka rady spolku Cirkus – centrum pro 
rodinu, připravuje program a jednorázové akce, zajišťuje administrativní činnost pro lektory kurzů;

Gabriela Kocourková DiS., členka rady spolku Cirkus – centrum pro rodinu, koordinuje pomoc dobrovolnic,         
je lektorka kurzů cvičení pro děti a kurzu Robinsoni.

Mgr. Martina Černá, členka rady spolku Cirkus – centrum pro rodinu, řeší provozní záležitosti centra.

Dobrovolníci v roce 2018
Naplňování programu a provoz centra pomáhají zajišťovat dobrovolníci, bez jejichž zapojení by centrum nemohlo 
řádně fungovat. Na aktivitách centra se v roce 2018 podílely tři desítky dobrovolných pomocníků. Zapojují se do 
organizace jednorázových akcí, bazaru, divadel či plesu, vedou otevřené herny. Dobrovolníci ročně odpracují pro 
Cirkus stovky dobrovolnických hodin. 
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Příjmy

Zápisné do kurzů

Vstupné na představení

Ostatní příjmy

Dary, reklama

Členské příspěvky

Dotace na divadla - MČ

Dotace na provoz - MČ

Dotace na pracovní místo – Síť MC (OPPA)

GRANT EKO - MHMP

PŘÍJMY CELKEM

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK

Výdaje

kurzy (mzdy, pomůcky, materiál)

divadla (honoráře, nájem)

ostatní

GRANT EKO - MHMP

VÝDAJE CELKEM

Částka Kč

1 202 262

22 120

282 311

3 000

3 400

40 000

2 000

0

97 388

1 652 481

Částka Kč

1 134 805

60 213

302 826

97 388

1 595 232

57 249

Hospodaření v roce 2018
Cílem neziskové organizace Cirkus je poskytovat službu rodičům a dětem, nikoliv vytvářet zisk. Cirkus �nancuje 
svoji činnost z darů, členských příspěvků, dotací a zejména z vlastní činnosti, jak vyplývá z tabulky hospodaření v 
roce 2018. Cirkus - centrum pro rodinu vede účetnictví.

Hodnocení činnosti a hospodaření centra v roce 2018

Pravidelné kurzy v roce 2018
Organizace kurzů pro děti a jejich rodiče představuje největší objem činnosti Centra. Jednak jsou to pohybové a 
výtvarné kurzy, a jednak školička Cirkusu (kurz Robinsoni). Starším dětem byl určen kurz orientačního běhu, který 
láká stále nové zájemce o aktivní pohyb v přírodě. Školička Cirkusu (kurz Robinsoni) - příprava dětí na docházku v 
mateřské škole - probíhala v roce 2018 každé dopoledne. 
Velmi žádaný je kurz Malování s Pavlou vedený lektorkou Pavlou Svatošovou, která pro dětskou tvorbu vymýšlí 
neotřelé nápady.
V roce 2018 se velkému zájmu těšily i kurzy zdravotního cvičení pro rodiče - kurz FIT zdravá záda zaměřený na 
prevenci bolestí zad a celkového pohybového aparátu a od druhého pololetí kurz Zdravotního Pilates zaměřený na 
zpevňování svalstva, rozvoj síly a zlepšování držení těla.
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Příjmy

Zápisné do kurzů

Vstupné na představení

Ostatní příjmy

Dary, reklama

Členské příspěvky

Dotace na divadla - MČ

Dotace na přednášky - MČ

PŘÍJMY CELKEM

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK

Výdaje

kurzy (mzdy, pomůcky, materiál)

divadla (honoráře, nájem)

ostatní

VÝDAJE CELKEM

Částka Kč

1 434 182 

19 750

287 600

4 700

3 400

40 000

10 000

76 373

189 440 

1 799 632

Částka Kč

1 372 499

67 782

326 925

1 764 206

35 426

Během roku 2017 organizovalo centrum tyto pravidelné aktivity:

Cvičení pro děti s rodiči – cvičení pro nejmenší děti s využitím balónů, obručí a dalších pomůcek provázené 
říkankami, zaměřené na rozvoj jemné motoriky a obratnosti. Kurzy cvičení jsou rozděleny podle věku dětí (Žížalky, 
Šnečci, Cvrčci, Ještěrky) a jsou určeny pro děti od 3 měsíců do 3 let (lektorky Jana Mádrová, Gabriela Kocourková a 
Jana Kverková)
Jógové hrátky – cvičení pro samostatné děti od 4 let, radost z pohybu, nácvik techniky dýchání, správného držení 
těla, koordinace a rozsah pohybů včetně zdravé chůze i sezení a schopnosti sebeovládání. Děti se naučí relaxovat, 
zklidnit se a vnímat svoje tělo. (lektorka Gabriela Kocourková)
Malování s Pavlou I.  – kreativní zpracování zajímavých témat, tvoření různými technikami pro děti ve věku 4 – 6 
let (lektorka Pavla Svatošová) 
Malování s Pavlou II. – pro děti 6+, prodloužené výtvarné lekce, zaměřené na samostatné tvoření (lektorka Pavla 
Svatošová) 
Robinsoni – čas strávený bez rodičů, plný her, čtení, povídání, výtvarné činnosti, učení samostatnosti, sebeobslu-
hy, příprava na docházku do mateřské školy pro děti od 3 let (lektorky Šárka Slavíková, Gabriela Kocourková, Pavla 
Svatošová, Jana Kverková)
Orientační běh – sportovní hry, orientace v mapě a práce s buzolou v terénu či v tělocvičně (lektoři Martin Kubec, 
Jiří Tejkl)
Šašci – cvičení pro starší děti bez rodičů, nácvik správného pohybu, nové hry, pro děti od 3 do 5 let (lektorky Blanka 
Štefaničová, Klára Prokšíková)
Tanečky – rytmická cvičení, výuka jednoduchých tanečních a krokových variací a základy baletní průpravy (lektorka 
Klára Prokšíková)
YAMAHA Class Zuzany Bartošové – hudební kurzy pro děti s rodiči
Otevřená herna otevřená dopolední (pondělí) a odpolední (středa) herna pro rodiče s dětmi, krátké bloky cvičení, 
básniček, tvoření, maňáskové divadélko (vedou dobrovolníci)
FIT ZDRAVÁ ZÁDA – kurz pro dospělé, cvičení jako prevence bolestí zad či jinak přetíženého pohybového aparátu 
celého těla, vychází z programu Therapy Balantes, tzv. funkčního přístupu ke cvičení (lektorka Ivana Veselá)
PILATES – kurz pro dospělé, Pilates zpevňuje zádové, břišní a hýžďové svalstvo, rozvíjí sílu, ohebnost, rovnováhu, 
koordinaci a dýchání a zlepšuje držení celého těla.(lektorka Ivana Veselá)

Lektoři kurzů v roce 2018
Gabriela Kocourková, cvičení pro děti, školička Robinsoni

Martin Kubec, orientační běh

Jana Kverková, cvičení pro děti, školička Robinsoni

Jana Mádrová, cvičení pro děti

Klára Prokšíková, cvičení pro děti šašci, tanečky

Šárka Slavíková, školička Robinsoni

Pavla Svatošová, výtvarný kroužek, školička Robinsoni

Blanka Štefaničová, cvičení pro děti šašci, tanečky

Jiří Tejkl, orientační běh

Ivana Veselá, cvičení pro dospělé
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Jednorázové akce roku 2017
V roce 2018 pokračovaly tradiční cirkusové projekty Pohádkový Cirkus – divadelní představení pro celé rodiny a 
PidiPohádky. Projekt PidiPohádky zahrnoval šest představení pro nejmenší diváky, která se konala v úterý dopo-
ledne v podkrovním sále čakovického zámku.  V rámci Pohádkového Cirkusu, divadelních pohádek pro celou 
rodinu, proběhla v roce 2018 dvě představení, v neděli odpoledne v sále restaurace Maximum Club. Oba divadelní 
projekty byly částečně �nancovány z dotace získané z rozpočtu městské části Praha – Čakovice ve výši 40 000 Kč.

Mezi úspěšné akce Centra patřily jednoznačně jarní a podzimní bazar dětského oblečení, které probíhaly v 
prostorách jídelny ZŠ Dr. E. Beneše v Čakovicích. V lednu 2018 se konal desátý ples spolupořádaný se spolkem LíPa 
Třeboradice. V létě Cirkus navázal na úspěšné příměstské tábory pro děti od tří let. Během čtyř táborových turnusů 
věnovaných poznávání přírody (Cesta stromu, Animalia) a cestování (Malý turista) objevovaly děti nové věci a 
zažívaly zajímavá dobrodružství. Všechny termíny příměstských táborů byly velmi rychle obsazeny. Tábory se 
setkaly s velmi kladným hodnocením jak od rodičů, tak dětí. 

Jednou měsíčně pokračovala i oblíbená aktivita pro děti od 3 let přespávání dětí nazvaná Pruhované pyžamko, 
věnovaná aktuálnímu ročnímu období, zvykům a svátkům.

V červnu Cirkus pořádal v zámeckém parku Letní Cirkusovou slavnost na rozloučení se školním rokem. Její součástí 
byla vernisáž výtvarných prací dětí z kurzu malování s Pavlou v podkroví zámku, divadelní vystoupení Kejklíře Vojty 
Vrtka, živá hudba a soutěž o nejlepší cirkusovou buchtu. 
V červnu se Cirkus účastnil Spolkového dne - setkání a prezentace spolků, které působí v městské části v oblasti 
volnočasových aktivit dětí, mládeže a dospělých a v oblasti sportu.

V září proběhl na travnatém prostranství v sídlišti Zámecký park již pátý ročník bazaru oblečení a doplňků pro 
dospělé Pruhovaný šatník spojený s piknikem a sousedským setkáváním. 

7

leden

Pidipohádky – Kde přespávají pohádky, divadlo Anima Candida
poradenství podiatrie, MUDr. Kateřina Švejdová
10. společný ples Cirkusu a sdružení LíPa, skupina The Party Band

únor
workshop  – Batolecí cvičení
workshop Nevěra? To se nám stát nemůže, Mgr. Vladimíra Bartáková
Pidipohádky – Žabák Žak a rak Jak, divadlo Krab
Pohádkový Cirkus – Zlatovláska, divadlo Víti Marčíka, 
dílna pro děti – Nanuková sladká dílna
účast na Třeboradickém masopustu

březen 
Pidipohádky – Deset černoušků, divadlo Lokvar
workshop pro rodiče – Efektivní komunikace s dětmi, Mgr. Kateřina Kopečná
velikonoční dílna pro děti
Jarní bazar potřeb a oblečení pro děti

duben
Hudba v rodině pro rodiče a děti – Mgr. Ondřej Tichý
workshop pro rodiče – Jak vychovávat chlapce?, Mgr. Vladimíra Bartáková
workshop pro rodiče – Dětský atopický ekzém, Mgr. Magdalena Doležalová
Pruhované pyžamko – Kosí pyžamko 
poradenství – výživa u dětí, Štěpánka Čápová
akce pro rodiny – Orientační běh pro rodiny

květen
zapojení do kampaně Rodina o�ine
workshop pro rodiče – Vztek, vzdor a pláč! Co s tím?, Mgr. Kateřina Kopečná
Pruhované pyžamko – Růžové snění 
dílna pro děti – Sušenková sladká dílna

červen
workshop pro rodiče – Jak vychovávat puberťáky?, Mgr. Vladimíra Bartáková
Výlet s Cirkusem – Hledači pokladů, výlet na zříceninu hradu Michalovice
Letní Cirkusová slavnost v parku a vernisáž
Pruhované pyžamko – Jahodové pokušení 
Dílna pro rodiče – Šperky z polodrahokamů, Jana Veselá
účast na Spolkovém dni

červenec
Příměstské tábory – Letní Robinsoni (Cesta stromu)

srpen
Příměstské tábory – Letní Robinsoni (Cesta stromu)
Příměstské tábory – (Malý turista)
Příměstské tábory – ANIMALIA
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leden

Pidipohádky – divadlo Anima Candida, 
Jak Jeníčka a Mařenku navštěvují pohádky
Pohádkový Cirkus – divadlo Lokvar, Český Honza
workshop – Masáže dětí, Libuše Kurková
9. společný ples Cirkusu a sdružení LíPa, 
skupina The Party Band
Pruhované pyžamko – Ledová čepice, přespávání dětí 

únor
Pidipohádky – divadlo Krab, Tučňákův výlet
Pruhované pyžamko – Polštářková bitva, 
přespávání dětí 
Pohádkový Cirkus – divadlo Víti Marčíka, 
Tři zlaté vlasy Děda Vševěda
účast na Třeboradickém Masopustu

březen 
Pidipohádky – Sváťovo dividlo, Máša a tři medvědi
Pruhované pyžamko – Italské dobrodružství, 
přespávání dětí 
workshop - Jak vychovávat chlapce, 
Mgr. Vladimíra Bartáková
workshop – Ideální rodič, Mgr. Kateřina Szabados
odborný seminář – Už zase jsi na PC, 
Mgr. Vladimíra Bartáková
Jarní bazar potřeb a oblečení pro děti

duben
Pidipohádky – Divadlo pro malý, 
Kvak a žbluňk jsou kamarádi
Pruhované pyžamko – Čarodějné přespávání dětí 
workshop – Děti potřebují hranice, 
Mgr. Kateřina Szabados

květen
workshop – Sourozenecké konstelace, 
Mgr. Kateřina Kopečná
odborný seminář – Kdy s dětmi mluvit o sexu, 
Mgr. Kateřina Szabados
Pruhované pyžamko – přespávání dětí 
Pidipohádky – Téměř divadelní společnost, 
Jak do Mastné Lhoty přišel čert
Výlet s Cirkusem – za buližníky do Divoké Šárky

červen
Letní Cirkusová slavnost v parku a vernisáž
workshop – Jak děti motivovat, Mgr. Kateřina Szabados
Pruhované pyžamko – přespávání s bijákem 
účast na Spolkovém dni

červenec
Příměstské tábory – Letní Robinsoni (Chyťte mamuta!)
Příměstské tábory – Letní Robinsoni (Chyťte mamuta!)

srpen
Příměstské tábory – Letní Robinsoni (Jedeme na výlet)
Příměstské tábory – (CK Cirkus)
Příměstské tábory – Prapříroda

září
účast na Třeboradickém posvícení
Pruhovaný šatník – piknik a prodej oblečení
workshop – Jdeme do školky, Mgr. Šárka Slavíková

říjen
Podzimní bazar potřeb a oblečení pro děti
Pidipohádky – divadlo Pruhované panenky, 
Červená Karkulka
workshop – Náhradní rodinná péče, 
Mgr. Martina Černá, Jana Toušová
odborný seminář – Už zase jsi na tabletu?, 
Mgr. Kateřina Szabados

listopad
Pruhované pyžamko – Ploutvička a větvička, 
přespávání dětí 
Pidipohádky – divadlo Staré herečky, 
O líné Liduně a třech přadlenách
Pruhovaná čajovna – zdobení adventních věnců
Pruhovaná čajovna – šperky z polodrahokamů
workshop – Sourozenecké konstelace, 
Mgr. Kateřina Kopečná
odborný seminář – Nevěra? To se nám nemůže stát, 
Mgr. Vladimíra Bartáková
Vánoční rodinné focení v Cirkuse – Lucie Pařízková

prosinec 
Pidipohádky – divadlo Harmonika, 
Tři pohádky o Honzovi
Pruhované pyžamko – Perníčkové přespávání dětí 
Pohádkový Cirkus – divadlo Já to jsem, Vánoční příběh
workshop - Jak vychovávat dívky, 
Mgr. Vladimíra Bartáková
Zpívání vánočních koled
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lektorky Gabriela Kocourková a Jana Kverková se zúčastnily vzdělávacího semináře Využití netradičních 
pomůcek při cvičení dětí (říjen 2018) 
lektorka Pavla Svatošová zahájila studium na SOŠ Bean v oboru předškolní a mimoškolní pedagogika
lektorka Ivana Veselá se zúčastnila workshopu Overball a Theraband (únor 2018)
lektorka Jana Kverková se zúčastnila workshopu Batolecí cvičení (únor 2018)

vzdělávání dobrovolníků a lektorů v Cirkuse
připravit příměstské tábory pro předškolní i školní děti na letní prázdniny 2019
připravit změnu právní formy Centra a jeho přeměnu ze spolku na ústav od ledna 2019. 
vytvoření klubu dobrovolnic
uspořádat workshop batolecího cvičení pro učitele, lektory i rodiče

Prezentace centra na veřejnost
Činnost centra Cirkus je prezentována na nástěnkách v prostorách centra, na webových stránkách městské části 
Praha Čakovice, formou plakátů inzerujících jednotlivé akce centra a především na webových stránkách www.cen-
trumcirkus.cz a na Facebooku. Počet příznivců Cirkusu na Facebooku dosáhl již 500. Facebookový pro�l je pravidel-
ně aktualizován a je významným komunikačním kanálem mezi veřejností a Cirkusem.

Dění v Cirkuse
Členky rady se i v roce 2018 pravidelně účastnily setkání se supervizorem na týmové supervizi, která probíhá od 
začátku roku 2014 a pomáhá k rozvíjení vztahů uvnitř týmu, k hledání dalšího směřování Centra a místa každé 
členky rady v něm.

Na podzim proběhlo víkendové setkání dobrovolnic a spolupracovnic centra Cirkus ve Smečně zaměřené na relax-
aci, tvoření a péči o tělo i duši.
Po prázdninách Centrum zprovoznilo novou webovou prezentaci na adrese www.centrumcirkus.cz, s novou 
gra�ckou úpravou i novým obsahem. 
Centrum se rovněž zaměřilo na zlepšení vybavení tělocvičny pro pohybové kurzy. V tělocvičně byla instalována 
stěna s úchyty na lezení pro nejmenší děti a zároveň byly pořízeny nové cvičební pomůcky pro zajištění kvalitní 
náplně kurzů. 
V roce 2018 byla dokončena úprava zahrady u Centra, kterou využívají děti z kurzů Robinsoni a účastníci příměst-
ských táborů pro venkovní aktivity. 

Plány na rok 2019

 

Aktivity a další vzdělávání lektorů a dobrovolníků
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Cirkus – centrum pro rodinu v roce 2017 podpořili:

Městská část Praha Čakovice
Origis s.r.o.
MADE GROUP, a.s.
Karlos burger
Moravská prodejna - vinotéka Čakovice
ARET Praha, s.r.o.
HELLMA Gastronomický servis Praha
Štěpánka Čápová – výživová poradkyně
IC Creative Praha
Lucie Pařízková – fotografka
Klára Prokšíková
Martina Pučeková – kosmetické služby
Linda Štroblová – kosmetické služby
Květinářství Majka - Čakovice
a další
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září
workshop pro rodiče – Jak vychovávat chlapce?, Mgr. Vladimíra Bartáková
účast na Třeboradickém posvícení
Výlet s Cirkusem – Čertovy hlavy, výlet do Liběchova u Mělníka
Pruhovaný šatník – piknik a prodej oblečení

říjen
Podzimní bazar potřeb a oblečení pro děti
Pidipohádky – Ezopovy bajky, divadlo Kaká
Pruhované pyžamko – Jablíčka v županu 
workshop pro rodiče – Čteme dětem a s dětmi, Mgr. Magdalena Doležalová

listopad

workshop pro rodiče – Má ježíšek přinést mobil?, Jan Kršňák

Pohádkový Cirkus – Setkání u Betléma, Teátr Pavla Šmída 

Pidipohádky – Kocour v botách, divadlo Toy machine

Pruhované pyžamko – Kouzelná noc

Pruhovaná čajovna – zdobení adventních věnců

Vánoční rodinné focení v Cirkusu – Lucie Pařízková

prosinec 

Pidipohádky – Kouzelný hrnec, divadlo Harmonika

Pruhované pyžamko – Perníčkové přespávání dětí 

Zpívání vánočních koled

Hodnocení cinnosti a hospodarení MC Cirkus v roce 2010

   

Hospodarení v roce 2010
Činnost Mateřského centra Cirkus byla v roce 2010 �nancována především z organizování pravidelných kurzů, dále 
z pořádání různých jednorázových akcí, ze vstupného za pořádání divadelních představení, z příspěvku Městské 
části Praha Čakovice a darů. Nejvyšší podíl na výdajích MC měly  odměny lektorkám pravidelných kurzů a investice 
do výstavby zahradní pergoly.

Příjmy celkem                                                                                                                                                                429 495,44

kurzovné                                                                                                                                                          335 248,00

ostatní příjmy                                                                                                                                                            18 662,44

příjmy ze vstupného                                                                                                                                           12 785,00

příspěvek MČ Praha Čakovice                                                                                                                          39 800,00

dary                                                                                                                                                                              23 000,00

Výdaje celkem                                                                                                                                                                   416 405,00

přímé výdaje na kurzy                                                                                                                                         183 180,00

nepřímé výdaje na kurzy                                                                                                                                            35 570,00

mzdové výdaje                                                                                                                                                              97 245,00

výdaje na divadelní představení                                                                                                                           22 000,00

ostatní výdaje                                                                                                                                                              20 930,00

výdaje na pořízení majetku                                                                                                                            57 480,00

Hospodářský výsledek                                                                                                                                                 13 090,44

kurzovné
výdaje na kurzy

majetek

ostatní

divadlo

dary
příspěvek MČ

ostatní
vstupné

VýdajePříjmy

srovnání počtu návštěvníků, 
kteří do MC přijdou týdně (2008 – 2010)

srovnání počtu kurzů 
probíhajících v MC týdně (2008 – 2010) 
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Jednorázové akce roku 2010 
I v roce 2010 pokračovala v Mateřském centru tradice pořádání mnoha jednorázových akcí pro děti i dospělé, ale i 
oblíbených divadelních představení pro nejmenší diváky. Mezi úspěšné akce MC patřil jednoznačně bazárek 
dětského oblečení, který se koná vždy na jaře a na podzim. Díky vstřícnosti vedení ZŠ Dr. E. Beneše mohl být  
bazárek v roce 2010 přestěhován z objektu Mateřského centra do větších prostor jídelny ZŠ. 
Za �nančního přispění MČ Praha Čakovice byla pořádána divadelní představení pro nejmenší diváky, která se těší 
stále větší oblibě a vzrůstající návštěvnosti.

V roce 2010 pořádalo MC tyto akce:
únor 
     Diskusní večer o manželských vztazích (psycholožka Eva Labusová) v rámci kampaně Národní týden manželství
     pořádané Sítí MC
     Divadelní představení pro nejmenší diváky - Divadlo ŠUS 
březen 
     Hudba v rodině – hudebně vzdělávací pořad pro celou rodinu o.s. Potichounku
     2. společný ples Mateřského centra Cirkus a občanského sdružení LíPa  ve velkém sále Maximum Club Restau-
     rantu v Třeboradicích
     Výtvarná dílna pro rodiče s IC Creative na téma jarní dekorace
     Účast na jarmarku pořádaném MČ Praha Čakovice
duben
     Jarní bazárek dětského oblečení – stále populárnější bazar, pro velkou oblibu se koná dvakrát za rok na jaře a na
     podzim
     Divadelní představení pro nejmenší diváky - Divadlo Bořivoj
květen
     Cirkus na kolech a 6. narozeniny MC – jarní závody pro všechny děti na čemkoliv na kolečkách 
     Den otevřených dveří
     Divadelní představení pro nejmenší diváky - Divadlo KRAB
červen 
     Divadelní představení pro nejmenší diváky - Divadlo Jednoho Edy
říjen
    Odpoledne s Cirkusem – bene�ční akce prezentující činnost Mateřského centra široké veřejnosti spojená s di- 
     vadelním představením divadla Krab, s občerstvením a koncertem 
     Podzimní bazárek dětského oblečení
listopad
     Zdobení adventních věnců
     Hudba v rodině – hudebně vzdělávací pořad pro celou rodinu o.s. Potichounku
prosinec 
     Divadelní představení pro nejmenší diváky - Divadlo Bořivoj 
     Zpívání vánočních koled na zahradě centra
 

Stavba pergoly na zahradě MC
V roce 2010 byla na zahradě Mateřského centra vybudována zastřešená dřevěná pergola k letnímu posezení a 
zároveň k ukládání kočárků za nepříznivého počasí. Na stavbě pergoly se �nančně podílela Městská část Praha 
Čakovice.

VYROČNÍ ZPRÁVA

2018
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pravaLeva

Rada se schází pravidelně jednou týdně, projednává provozní a organ-
izační záležitosti Centra. Ze svých jednání pořizuje zápisy. Schůzek rady 
se mohu účastnit i pozvaní hosté. Několikrát do roka řeší rada koncepční 
otázky a otázky směřování centra na několikadenních výjezdech.

Kontaktní a identifikační údaje
název: Cirkus – centrum pro rodinu, z.s. 
číslo a datum registrace: L 14545 vedená u Městského soudu v Praze
sídlo: Úslavská 589, Praha 9 – Čakovice
adresa provozovny: Danielova 14, Praha - Čakovice
předsedkyně spolku: Mgr. Kateřina Arnotová
telefon: +420 737 444 367
email: info@mccirkus.cz
IČO: 26659336
bankovní spojení: FIO BANKA a.s.
číslo účtu: 2200292262/2010
webové stránky: www.centrumcirkus.cz

Rada spolku
Mgr. Kateřina Arnotová, předsedkyně spolku
Mgr. Šárka Slavíková, členka rady
Jiřina Maradová, členka rady
Gabriela Kocourková, Dis., členka rady
Mgr. Martina Černá, členka rady
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Poslání centra pro rodinu

Centrum nabízí

Centrum je místo, kde jsou děti, jejich rodiče a prarodiče vítáni, kde mohou společně trávit svůj volný čas               
a využívat nabízené programy. 
Centrum poskytuje všem návštěvníkům příjemné zázemí a pomáhá nalézat nové přátele. 
Centrum vzniklo dobrovolnou činností a tím přispívá k rozvoji občanské společnosti. 
Centrum je založeno na principu rodinné svépomoci a vzájemné služby, poskytuje společenství, solidaritu           
a otevřenost všem generacím.
Děti v centru nacházejí přirozené společenství vrstevníků a vidí svoji matku v jiné roli než v domácnosti.
Centrum aktivně posiluje mateřskou roli ženy a funkci rodiny ve společnosti.
Aktivity centra napomáhají pozitivnímu rozvoji vztahu rodič – dítě i rozvoji sociálního cítění dětí.
Centrum pomáhá ženám udržovat jejich profesní orientaci a posilují jejich sebevědomí.
Centrum umožňuje rodičům vyjít z izolace, kam se mohou celodenní péčí o malé děti dostávat.
Centrum svou činností přispívá k rozvoji naší městské části a je její nedílnou součástí.
Centrum je neformální, otevřené a přístupné pro celé rodiny a umožňuje integraci bez ohledu na rasovou 
příslušnost a zdravotní či sociální omezení.
Centrum učí toleranci a předchází xenofobii.
Centrum funguje na základě dobrovolné práce ochotných lidí a díky podpoře dárců, sponzorů a podporovatelů.
Centrum dává každému možnost aktivně se podílet na přípravě programů a chodu celého centra.

tvořivé, vzdělávací, hudební a pohybové programy pro děti od narození po mladší školní věk 

přednášky, semináře, vzdělávací programy a tvořivé kurzy pro širokou veřejnost 

jednorázové akce jako smysluplnou náplň volného času 

možnost seberealizace při podílení se na chodu centra a příležitost navázat nová přátelství

vstupné a zápisné dostupné všem 

členství ve spolku provozujícím Centrum 

hernu plnou hraček

zázemí pro přebalení a nakrmení malých dětí (kuchyňka s rychlovarnou konvicí, mikrovlnnou troubou)

drobné občerstvení a kávu

knihy pro děti a o dětech v knihovničce centra

wi� připojení k internetu

3

O nás
Cirkus – centrum pro rodinu je nezisková organizace, která funguje již od roku 2004. Za čtrnáct let činnosti se 
Cirkus stal nedílnou součástí městské části Čakovice a získal mnoho příznivců z řad dětí a rodičů z Čakovic, Třebo-
radic, Miškovic a dalších přilehlých oblastí severního okraje Prahy.
Cirkus byl založen s cílem organizovat zájmové a vzdělávací aktivity pro rodiče a děti, zajišťovat výlety a kulturní 
akce a vytvářet společenství lidí se stejnými zájmy. 
Svoji činnost provozuje od září 2016 v přízemí rodinného domu v Danielově ulici 14. Nové prostory má Centrum 
pronajaty od majitele nemovitosti. Jejich součástí je předsíň, samostatné sociální zařízení, tělocvična, herna                 
s kuchyňským koutem a místnost pro výtvarné kurzy a školičku Robinsoni, vše o celkové výměře 90 m2.

Osobnosti Cirkusu
Mgr. Kateřina Arnotová, předsedkyně rady spolku Cirkus – centrum pro rodinu, zakladatelka centra, řídí                          
a koordinuje jeho činnost, připravuje program, pořádá jednorázové akce, jedná za centrum navenek;

Mgr. Šárka Slavíková, členka rady spolku Cirkus – centrum pro rodinu, stará se o �nance a hospodaření, organ-
izační záležitosti, správu registračního systému webooker, je lektorka kurzu Robinsoni;

Jiřina Maradová, členka rady spolku Cirkus – centrum pro rodinu, členka rady spolku Cirkus – centrum pro 
rodinu, připravuje program a jednorázové akce, zajišťuje administrativní činnost pro lektory kurzů;

Gabriela Kocourková DiS., členka rady spolku Cirkus – centrum pro rodinu, koordinuje pomoc dobrovolnic,         
je lektorka kurzů cvičení pro děti a kurzu Robinsoni.

Mgr. Martina Černá, členka rady spolku Cirkus – centrum pro rodinu, řeší provozní záležitosti centra.

Dobrovolníci v roce 2018
Naplňování programu a provoz centra pomáhají zajišťovat dobrovolníci, bez jejichž zapojení by centrum nemohlo 
řádně fungovat. Na aktivitách centra se v roce 2018 podílely tři desítky dobrovolných pomocníků. Zapojují se do 
organizace jednorázových akcí, bazaru, divadel či plesu, vedou otevřené herny. Dobrovolníci ročně odpracují pro 
Cirkus stovky dobrovolnických hodin. 

4

Příjmy

Zápisné do kurzů

Vstupné na představení

Ostatní příjmy

Dary, reklama

Členské příspěvky

Dotace na divadla - MČ

Dotace na provoz - MČ

Dotace na pracovní místo – Síť MC (OPPA)

GRANT EKO - MHMP

PŘÍJMY CELKEM

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK

Výdaje

kurzy (mzdy, pomůcky, materiál)

divadla (honoráře, nájem)

ostatní

GRANT EKO - MHMP

VÝDAJE CELKEM

Částka Kč

1 202 262

22 120

282 311

3 000

3 400

40 000

2 000

0

97 388

1 652 481

Částka Kč

1 134 805

60 213

302 826

97 388

1 595 232

57 249

Hospodaření v roce 2018
Cílem neziskové organizace Cirkus je poskytovat službu rodičům a dětem, nikoliv vytvářet zisk. Cirkus �nancuje 
svoji činnost z darů, členských příspěvků, dotací a zejména z vlastní činnosti, jak vyplývá z tabulky hospodaření v 
roce 2018. Cirkus - centrum pro rodinu vede účetnictví.

Hodnocení činnosti a hospodaření centra v roce 2018

Pravidelné kurzy v roce 2018
Organizace kurzů pro děti a jejich rodiče představuje největší objem činnosti Centra. Jednak jsou to pohybové a 
výtvarné kurzy, a jednak školička Cirkusu (kurz Robinsoni). Starším dětem byl určen kurz orientačního běhu, který 
láká stále nové zájemce o aktivní pohyb v přírodě. Školička Cirkusu (kurz Robinsoni) - příprava dětí na docházku v 
mateřské škole - probíhala v roce 2018 každé dopoledne. 
Velmi žádaný je kurz Malování s Pavlou vedený lektorkou Pavlou Svatošovou, která pro dětskou tvorbu vymýšlí 
neotřelé nápady.
V roce 2018 se velkému zájmu těšily i kurzy zdravotního cvičení pro rodiče - kurz FIT zdravá záda zaměřený na 
prevenci bolestí zad a celkového pohybového aparátu a od druhého pololetí kurz Zdravotního Pilates zaměřený na 
zpevňování svalstva, rozvoj síly a zlepšování držení těla.
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Příjmy

Zápisné do kurzů

Vstupné na představení

Ostatní příjmy

Dary, reklama

Členské příspěvky

Dotace na divadla - MČ

Dotace na přednášky - MČ

PŘÍJMY CELKEM

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK

Výdaje

kurzy (mzdy, pomůcky, materiál)

divadla (honoráře, nájem)

ostatní

VÝDAJE CELKEM

Částka Kč

1 434 182 

19 750

287 600

4 700

3 400

40 000

10 000

76 373

189 440 

1 799 632

Částka Kč

1 372 499

67 782

326 925

1 764 206

35 426

Během roku 2017 organizovalo centrum tyto pravidelné aktivity:

Cvičení pro děti s rodiči – cvičení pro nejmenší děti s využitím balónů, obručí a dalších pomůcek provázené 
říkankami, zaměřené na rozvoj jemné motoriky a obratnosti. Kurzy cvičení jsou rozděleny podle věku dětí (Žížalky, 
Šnečci, Cvrčci, Ještěrky) a jsou určeny pro děti od 3 měsíců do 3 let (lektorky Jana Mádrová, Gabriela Kocourková a 
Jana Kverková)
Jógové hrátky – cvičení pro samostatné děti od 4 let, radost z pohybu, nácvik techniky dýchání, správného držení 
těla, koordinace a rozsah pohybů včetně zdravé chůze i sezení a schopnosti sebeovládání. Děti se naučí relaxovat, 
zklidnit se a vnímat svoje tělo. (lektorka Gabriela Kocourková)
Malování s Pavlou I.  – kreativní zpracování zajímavých témat, tvoření různými technikami pro děti ve věku 4 – 6 
let (lektorka Pavla Svatošová) 
Malování s Pavlou II. – pro děti 6+, prodloužené výtvarné lekce, zaměřené na samostatné tvoření (lektorka Pavla 
Svatošová) 
Robinsoni – čas strávený bez rodičů, plný her, čtení, povídání, výtvarné činnosti, učení samostatnosti, sebeobslu-
hy, příprava na docházku do mateřské školy pro děti od 3 let (lektorky Šárka Slavíková, Gabriela Kocourková, Pavla 
Svatošová, Jana Kverková)
Orientační běh – sportovní hry, orientace v mapě a práce s buzolou v terénu či v tělocvičně (lektoři Martin Kubec, 
Jiří Tejkl)
Šašci – cvičení pro starší děti bez rodičů, nácvik správného pohybu, nové hry, pro děti od 3 do 5 let (lektorky Blanka 
Štefaničová, Klára Prokšíková)
Tanečky – rytmická cvičení, výuka jednoduchých tanečních a krokových variací a základy baletní průpravy (lektorka 
Klára Prokšíková)
YAMAHA Class Zuzany Bartošové – hudební kurzy pro děti s rodiči
Otevřená herna otevřená dopolední (pondělí) a odpolední (středa) herna pro rodiče s dětmi, krátké bloky cvičení, 
básniček, tvoření, maňáskové divadélko (vedou dobrovolníci)
FIT ZDRAVÁ ZÁDA – kurz pro dospělé, cvičení jako prevence bolestí zad či jinak přetíženého pohybového aparátu 
celého těla, vychází z programu Therapy Balantes, tzv. funkčního přístupu ke cvičení (lektorka Ivana Veselá)
PILATES – kurz pro dospělé, Pilates zpevňuje zádové, břišní a hýžďové svalstvo, rozvíjí sílu, ohebnost, rovnováhu, 
koordinaci a dýchání a zlepšuje držení celého těla.(lektorka Ivana Veselá)

Lektoři kurzů v roce 2018
Gabriela Kocourková, cvičení pro děti, školička Robinsoni

Martin Kubec, orientační běh

Jana Kverková, cvičení pro děti, školička Robinsoni

Jana Mádrová, cvičení pro děti

Klára Prokšíková, cvičení pro děti šašci, tanečky

Šárka Slavíková, školička Robinsoni

Pavla Svatošová, výtvarný kroužek, školička Robinsoni

Blanka Štefaničová, cvičení pro děti šašci, tanečky

Jiří Tejkl, orientační běh

Ivana Veselá, cvičení pro dospělé
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Jednorázové akce roku 2017
V roce 2018 pokračovaly tradiční cirkusové projekty Pohádkový Cirkus – divadelní představení pro celé rodiny a 
PidiPohádky. Projekt PidiPohádky zahrnoval šest představení pro nejmenší diváky, která se konala v úterý dopo-
ledne v podkrovním sále čakovického zámku.  V rámci Pohádkového Cirkusu, divadelních pohádek pro celou 
rodinu, proběhla v roce 2018 dvě představení, v neděli odpoledne v sále restaurace Maximum Club. Oba divadelní 
projekty byly částečně �nancovány z dotace získané z rozpočtu městské části Praha – Čakovice ve výši 40 000 Kč.

Mezi úspěšné akce Centra patřily jednoznačně jarní a podzimní bazar dětského oblečení, které probíhaly v 
prostorách jídelny ZŠ Dr. E. Beneše v Čakovicích. V lednu 2018 se konal desátý ples spolupořádaný se spolkem LíPa 
Třeboradice. V létě Cirkus navázal na úspěšné příměstské tábory pro děti od tří let. Během čtyř táborových turnusů 
věnovaných poznávání přírody (Cesta stromu, Animalia) a cestování (Malý turista) objevovaly děti nové věci a 
zažívaly zajímavá dobrodružství. Všechny termíny příměstských táborů byly velmi rychle obsazeny. Tábory se 
setkaly s velmi kladným hodnocením jak od rodičů, tak dětí. 

Jednou měsíčně pokračovala i oblíbená aktivita pro děti od 3 let přespávání dětí nazvaná Pruhované pyžamko, 
věnovaná aktuálnímu ročnímu období, zvykům a svátkům.

V červnu Cirkus pořádal v zámeckém parku Letní Cirkusovou slavnost na rozloučení se školním rokem. Její součástí 
byla vernisáž výtvarných prací dětí z kurzu malování s Pavlou v podkroví zámku, divadelní vystoupení Kejklíře Vojty 
Vrtka, živá hudba a soutěž o nejlepší cirkusovou buchtu. 
V červnu se Cirkus účastnil Spolkového dne - setkání a prezentace spolků, které působí v městské části v oblasti 
volnočasových aktivit dětí, mládeže a dospělých a v oblasti sportu.

V září proběhl na travnatém prostranství v sídlišti Zámecký park již pátý ročník bazaru oblečení a doplňků pro 
dospělé Pruhovaný šatník spojený s piknikem a sousedským setkáváním. 
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leden

Pidipohádky – Kde přespávají pohádky, divadlo Anima Candida
poradenství podiatrie, MUDr. Kateřina Švejdová
10. společný ples Cirkusu a sdružení LíPa, skupina The Party Band

únor
workshop  – Batolecí cvičení
workshop Nevěra? To se nám stát nemůže, Mgr. Vladimíra Bartáková
Pidipohádky – Žabák Žak a rak Jak, divadlo Krab
Pohádkový Cirkus – Zlatovláska, divadlo Víti Marčíka, 
dílna pro děti – Nanuková sladká dílna
účast na Třeboradickém masopustu

březen 
Pidipohádky – Deset černoušků, divadlo Lokvar
workshop pro rodiče – Efektivní komunikace s dětmi, Mgr. Kateřina Kopečná
velikonoční dílna pro děti
Jarní bazar potřeb a oblečení pro děti

duben
Hudba v rodině pro rodiče a děti – Mgr. Ondřej Tichý
workshop pro rodiče – Jak vychovávat chlapce?, Mgr. Vladimíra Bartáková
workshop pro rodiče – Dětský atopický ekzém, Mgr. Magdalena Doležalová
Pruhované pyžamko – Kosí pyžamko 
poradenství – výživa u dětí, Štěpánka Čápová
akce pro rodiny – Orientační běh pro rodiny

květen
zapojení do kampaně Rodina o�ine
workshop pro rodiče – Vztek, vzdor a pláč! Co s tím?, Mgr. Kateřina Kopečná
Pruhované pyžamko – Růžové snění 
dílna pro děti – Sušenková sladká dílna

červen
workshop pro rodiče – Jak vychovávat puberťáky?, Mgr. Vladimíra Bartáková
Výlet s Cirkusem – Hledači pokladů, výlet na zříceninu hradu Michalovice
Letní Cirkusová slavnost v parku a vernisáž
Pruhované pyžamko – Jahodové pokušení 
Dílna pro rodiče – Šperky z polodrahokamů, Jana Veselá
účast na Spolkovém dni

červenec
Příměstské tábory – Letní Robinsoni (Cesta stromu)

srpen
Příměstské tábory – Letní Robinsoni (Cesta stromu)
Příměstské tábory – (Malý turista)
Příměstské tábory – ANIMALIA
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leden

Pidipohádky – divadlo Anima Candida, 
Jak Jeníčka a Mařenku navštěvují pohádky
Pohádkový Cirkus – divadlo Lokvar, Český Honza
workshop – Masáže dětí, Libuše Kurková
9. společný ples Cirkusu a sdružení LíPa, 
skupina The Party Band
Pruhované pyžamko – Ledová čepice, přespávání dětí 

únor
Pidipohádky – divadlo Krab, Tučňákův výlet
Pruhované pyžamko – Polštářková bitva, 
přespávání dětí 
Pohádkový Cirkus – divadlo Víti Marčíka, 
Tři zlaté vlasy Děda Vševěda
účast na Třeboradickém Masopustu

březen 
Pidipohádky – Sváťovo dividlo, Máša a tři medvědi
Pruhované pyžamko – Italské dobrodružství, 
přespávání dětí 
workshop - Jak vychovávat chlapce, 
Mgr. Vladimíra Bartáková
workshop – Ideální rodič, Mgr. Kateřina Szabados
odborný seminář – Už zase jsi na PC, 
Mgr. Vladimíra Bartáková
Jarní bazar potřeb a oblečení pro děti

duben
Pidipohádky – Divadlo pro malý, 
Kvak a žbluňk jsou kamarádi
Pruhované pyžamko – Čarodějné přespávání dětí 
workshop – Děti potřebují hranice, 
Mgr. Kateřina Szabados

květen
workshop – Sourozenecké konstelace, 
Mgr. Kateřina Kopečná
odborný seminář – Kdy s dětmi mluvit o sexu, 
Mgr. Kateřina Szabados
Pruhované pyžamko – přespávání dětí 
Pidipohádky – Téměř divadelní společnost, 
Jak do Mastné Lhoty přišel čert
Výlet s Cirkusem – za buližníky do Divoké Šárky

červen
Letní Cirkusová slavnost v parku a vernisáž
workshop – Jak děti motivovat, Mgr. Kateřina Szabados
Pruhované pyžamko – přespávání s bijákem 
účast na Spolkovém dni

červenec
Příměstské tábory – Letní Robinsoni (Chyťte mamuta!)
Příměstské tábory – Letní Robinsoni (Chyťte mamuta!)

srpen
Příměstské tábory – Letní Robinsoni (Jedeme na výlet)
Příměstské tábory – (CK Cirkus)
Příměstské tábory – Prapříroda

září
účast na Třeboradickém posvícení
Pruhovaný šatník – piknik a prodej oblečení
workshop – Jdeme do školky, Mgr. Šárka Slavíková

říjen
Podzimní bazar potřeb a oblečení pro děti
Pidipohádky – divadlo Pruhované panenky, 
Červená Karkulka
workshop – Náhradní rodinná péče, 
Mgr. Martina Černá, Jana Toušová
odborný seminář – Už zase jsi na tabletu?, 
Mgr. Kateřina Szabados

listopad
Pruhované pyžamko – Ploutvička a větvička, 
přespávání dětí 
Pidipohádky – divadlo Staré herečky, 
O líné Liduně a třech přadlenách
Pruhovaná čajovna – zdobení adventních věnců
Pruhovaná čajovna – šperky z polodrahokamů
workshop – Sourozenecké konstelace, 
Mgr. Kateřina Kopečná
odborný seminář – Nevěra? To se nám nemůže stát, 
Mgr. Vladimíra Bartáková
Vánoční rodinné focení v Cirkuse – Lucie Pařízková

prosinec 
Pidipohádky – divadlo Harmonika, 
Tři pohádky o Honzovi
Pruhované pyžamko – Perníčkové přespávání dětí 
Pohádkový Cirkus – divadlo Já to jsem, Vánoční příběh
workshop - Jak vychovávat dívky, 
Mgr. Vladimíra Bartáková
Zpívání vánočních koled
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lektorky Gabriela Kocourková a Jana Kverková se zúčastnily vzdělávacího semináře Využití netradičních 
pomůcek při cvičení dětí (říjen 2018) 
lektorka Pavla Svatošová zahájila studium na SOŠ Bean v oboru předškolní a mimoškolní pedagogika
lektorka Ivana Veselá se zúčastnila workshopu Overball a Theraband (únor 2018)
lektorka Jana Kverková se zúčastnila workshopu Batolecí cvičení (únor 2018)

vzdělávání dobrovolníků a lektorů v Cirkuse
připravit příměstské tábory pro předškolní i školní děti na letní prázdniny 2019
připravit změnu právní formy Centra a jeho přeměnu ze spolku na ústav od ledna 2019. 
vytvoření klubu dobrovolnic
uspořádat workshop batolecího cvičení pro učitele, lektory i rodiče

Prezentace centra na veřejnost
Činnost centra Cirkus je prezentována na nástěnkách v prostorách centra, na webových stránkách městské části 
Praha Čakovice, formou plakátů inzerujících jednotlivé akce centra a především na webových stránkách www.cen-
trumcirkus.cz a na Facebooku. Počet příznivců Cirkusu na Facebooku dosáhl již 500. Facebookový pro�l je pravidel-
ně aktualizován a je významným komunikačním kanálem mezi veřejností a Cirkusem.

Dění v Cirkuse
Členky rady se i v roce 2018 pravidelně účastnily setkání se supervizorem na týmové supervizi, která probíhá od 
začátku roku 2014 a pomáhá k rozvíjení vztahů uvnitř týmu, k hledání dalšího směřování Centra a místa každé 
členky rady v něm.

Na podzim proběhlo víkendové setkání dobrovolnic a spolupracovnic centra Cirkus ve Smečně zaměřené na relax-
aci, tvoření a péči o tělo i duši.
Po prázdninách Centrum zprovoznilo novou webovou prezentaci na adrese www.centrumcirkus.cz, s novou 
gra�ckou úpravou i novým obsahem. 
Centrum se rovněž zaměřilo na zlepšení vybavení tělocvičny pro pohybové kurzy. V tělocvičně byla instalována 
stěna s úchyty na lezení pro nejmenší děti a zároveň byly pořízeny nové cvičební pomůcky pro zajištění kvalitní 
náplně kurzů. 
V roce 2018 byla dokončena úprava zahrady u Centra, kterou využívají děti z kurzů Robinsoni a účastníci příměst-
ských táborů pro venkovní aktivity. 

Plány na rok 2019

 

Aktivity a další vzdělávání lektorů a dobrovolníků
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Cirkus – centrum pro rodinu v roce 2017 podpořili:

Městská část Praha Čakovice
Origis s.r.o.
MADE GROUP, a.s.
Karlos burger
Moravská prodejna - vinotéka Čakovice
ARET Praha, s.r.o.
HELLMA Gastronomický servis Praha
Štěpánka Čápová – výživová poradkyně
IC Creative Praha
Lucie Pařízková – fotografka
Klára Prokšíková
Martina Pučeková – kosmetické služby
Linda Štroblová – kosmetické služby
Květinářství Majka - Čakovice
a další
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září
workshop pro rodiče – Jak vychovávat chlapce?, Mgr. Vladimíra Bartáková
účast na Třeboradickém posvícení
Výlet s Cirkusem – Čertovy hlavy, výlet do Liběchova u Mělníka
Pruhovaný šatník – piknik a prodej oblečení

říjen
Podzimní bazar potřeb a oblečení pro děti
Pidipohádky – Ezopovy bajky, divadlo Kaká
Pruhované pyžamko – Jablíčka v županu 
workshop pro rodiče – Čteme dětem a s dětmi, Mgr. Magdalena Doležalová

listopad

workshop pro rodiče – Má ježíšek přinést mobil?, Jan Kršňák

Pohádkový Cirkus – Setkání u Betléma, Teátr Pavla Šmída 

Pidipohádky – Kocour v botách, divadlo Toy machine

Pruhované pyžamko – Kouzelná noc

Pruhovaná čajovna – zdobení adventních věnců

Vánoční rodinné focení v Cirkusu – Lucie Pařízková

prosinec 

Pidipohádky – Kouzelný hrnec, divadlo Harmonika

Pruhované pyžamko – Perníčkové přespávání dětí 

Zpívání vánočních koled

Hodnocení cinnosti a hospodarení MC Cirkus v roce 2010

   

Hospodarení v roce 2010
Činnost Mateřského centra Cirkus byla v roce 2010 �nancována především z organizování pravidelných kurzů, dále 
z pořádání různých jednorázových akcí, ze vstupného za pořádání divadelních představení, z příspěvku Městské 
části Praha Čakovice a darů. Nejvyšší podíl na výdajích MC měly  odměny lektorkám pravidelných kurzů a investice 
do výstavby zahradní pergoly.

Příjmy celkem                                                                                                                                                                429 495,44

kurzovné                                                                                                                                                          335 248,00

ostatní příjmy                                                                                                                                                            18 662,44

příjmy ze vstupného                                                                                                                                           12 785,00

příspěvek MČ Praha Čakovice                                                                                                                          39 800,00

dary                                                                                                                                                                              23 000,00

Výdaje celkem                                                                                                                                                                   416 405,00

přímé výdaje na kurzy                                                                                                                                         183 180,00

nepřímé výdaje na kurzy                                                                                                                                            35 570,00

mzdové výdaje                                                                                                                                                              97 245,00

výdaje na divadelní představení                                                                                                                           22 000,00

ostatní výdaje                                                                                                                                                              20 930,00

výdaje na pořízení majetku                                                                                                                            57 480,00

Hospodářský výsledek                                                                                                                                                 13 090,44

kurzovné
výdaje na kurzy

majetek

ostatní

divadlo

dary
příspěvek MČ

ostatní
vstupné

VýdajePříjmy

srovnání počtu návštěvníků, 
kteří do MC přijdou týdně (2008 – 2010)

srovnání počtu kurzů 
probíhajících v MC týdně (2008 – 2010) 
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Jednorázové akce roku 2010 
I v roce 2010 pokračovala v Mateřském centru tradice pořádání mnoha jednorázových akcí pro děti i dospělé, ale i 
oblíbených divadelních představení pro nejmenší diváky. Mezi úspěšné akce MC patřil jednoznačně bazárek 
dětského oblečení, který se koná vždy na jaře a na podzim. Díky vstřícnosti vedení ZŠ Dr. E. Beneše mohl být  
bazárek v roce 2010 přestěhován z objektu Mateřského centra do větších prostor jídelny ZŠ. 
Za �nančního přispění MČ Praha Čakovice byla pořádána divadelní představení pro nejmenší diváky, která se těší 
stále větší oblibě a vzrůstající návštěvnosti.

V roce 2010 pořádalo MC tyto akce:
únor 
     Diskusní večer o manželských vztazích (psycholožka Eva Labusová) v rámci kampaně Národní týden manželství
     pořádané Sítí MC
     Divadelní představení pro nejmenší diváky - Divadlo ŠUS 
březen 
     Hudba v rodině – hudebně vzdělávací pořad pro celou rodinu o.s. Potichounku
     2. společný ples Mateřského centra Cirkus a občanského sdružení LíPa  ve velkém sále Maximum Club Restau-
     rantu v Třeboradicích
     Výtvarná dílna pro rodiče s IC Creative na téma jarní dekorace
     Účast na jarmarku pořádaném MČ Praha Čakovice
duben
     Jarní bazárek dětského oblečení – stále populárnější bazar, pro velkou oblibu se koná dvakrát za rok na jaře a na
     podzim
     Divadelní představení pro nejmenší diváky - Divadlo Bořivoj
květen
     Cirkus na kolech a 6. narozeniny MC – jarní závody pro všechny děti na čemkoliv na kolečkách 
     Den otevřených dveří
     Divadelní představení pro nejmenší diváky - Divadlo KRAB
červen 
     Divadelní představení pro nejmenší diváky - Divadlo Jednoho Edy
říjen
    Odpoledne s Cirkusem – bene�ční akce prezentující činnost Mateřského centra široké veřejnosti spojená s di- 
     vadelním představením divadla Krab, s občerstvením a koncertem 
     Podzimní bazárek dětského oblečení
listopad
     Zdobení adventních věnců
     Hudba v rodině – hudebně vzdělávací pořad pro celou rodinu o.s. Potichounku
prosinec 
     Divadelní představení pro nejmenší diváky - Divadlo Bořivoj 
     Zpívání vánočních koled na zahradě centra
 

Stavba pergoly na zahradě MC
V roce 2010 byla na zahradě Mateřského centra vybudována zastřešená dřevěná pergola k letnímu posezení a 
zároveň k ukládání kočárků za nepříznivého počasí. Na stavbě pergoly se �nančně podílela Městská část Praha 
Čakovice.

VYROČNÍ ZPRÁVA

2018
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pravaLeva

Rada se schází pravidelně jednou týdně, projednává provozní a organ-
izační záležitosti Centra. Ze svých jednání pořizuje zápisy. Schůzek rady 
se mohu účastnit i pozvaní hosté. Několikrát do roka řeší rada koncepční 
otázky a otázky směřování centra na několikadenních výjezdech.

Kontaktní a identifikační údaje
název: Cirkus – centrum pro rodinu, z.s. 
číslo a datum registrace: L 14545 vedená u Městského soudu v Praze
sídlo: Úslavská 589, Praha 9 – Čakovice
adresa provozovny: Danielova 14, Praha - Čakovice
předsedkyně spolku: Mgr. Kateřina Arnotová
telefon: +420 737 444 367
email: info@mccirkus.cz
IČO: 26659336
bankovní spojení: FIO BANKA a.s.
číslo účtu: 2200292262/2010
webové stránky: www.centrumcirkus.cz

Rada spolku
Mgr. Kateřina Arnotová, předsedkyně spolku
Mgr. Šárka Slavíková, členka rady
Jiřina Maradová, členka rady
Gabriela Kocourková, Dis., členka rady
Mgr. Martina Černá, členka rady
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Poslání centra pro rodinu

Centrum nabízí

Centrum je místo, kde jsou děti, jejich rodiče a prarodiče vítáni, kde mohou společně trávit svůj volný čas               
a využívat nabízené programy. 
Centrum poskytuje všem návštěvníkům příjemné zázemí a pomáhá nalézat nové přátele. 

Centrum je založeno na principu rodinné svépomoci a vzájemné služby, poskytuje společenství, solidaritu           
a otevřenost všem generacím.
Děti v centru nacházejí přirozené společenství vrstevníků a vidí svoji matku v jiné roli než v domácnosti.
Centrum aktivně posiluje mateřskou roli ženy a funkci rodiny ve společnosti.
Aktivity centra napomáhají pozitivnímu rozvoji vztahu rodič – dítě i rozvoji sociálního cítění dětí.
Centrum pomáhá ženám udržovat jejich profesní orientaci a posilují jejich sebevědomí.
Centrum umožňuje rodičům vyjít z izolace, kam se mohou celodenní péčí o malé děti dostávat.
Centrum svou činností přispívá k rozvoji naší městské části a je její nedílnou součástí.
Centrum je neformální, otevřené a přístupné pro celé rodiny a umožňuje integraci bez ohledu na rasovou 
příslušnost a zdravotní či sociální omezení.
Centrum učí toleranci a předchází xenofobii.
Centrum funguje na základě dobrovolné práce ochotných lidí a díky podpoře dárců, sponzorů a podporovatelů.
Centrum dává každému možnost aktivně se podílet na přípravě programů a chodu celého centra.

tvořivé, vzdělávací, hudební a pohybové programy pro děti od narození po mladší školní věk 

přednášky, semináře, vzdělávací programy a tvořivé kurzy pro širokou veřejnost 

jednorázové akce jako smysluplnou náplň volného času 

možnost seberealizace při podílení se na chodu centra a příležitost navázat nová přátelství

vstupné a zápisné dostupné všem 

členství ve spolku provozujícím Centrum 

hernu plnou hraček

zázemí pro přebalení a nakrmení malých dětí (kuchyňka s rychlovarnou konvicí, mikrovlnnou troubou)

drobné občerstvení a kávu

knihy pro děti a o dětech v knihovničce centra

wi� připojení k internetu
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O nás
Cirkus – centrum pro rodinu je nezisková organizace, která funguje již od roku 2004. Za čtrnáct let činnosti se 
Cirkus stal nedílnou součástí městské části Čakovice a získal mnoho příznivců z řad dětí a rodičů z Čakovic, Třebo-
radic, Miškovic a dalších přilehlých oblastí severního okraje Prahy.

akce a vytvářet společenství lidí se stejnými zájmy. 
Svoji činnost provozuje od září 2016 v přízemí rodinného domu v Danielově ulici 14. Nové prostory má Centrum 
pronajaty od majitele nemovitosti. Jejich součástí je předsíň, samostatné sociální zařízení, tělocvična, herna                 
s kuchyňským koutem a místnost pro výtvarné kurzy a školičku Robinsoni, vše o celkové výměře 90 m2.

Osobnosti Cirkusu
Mgr. Kateřina Arnotová, předsedkyně rady spolku Cirkus – centrum pro rodinu
a koordinuje jeho činnost, připravuje program, pořádá jednorázové akce, jedná za centrum navenek;

Mgr. Šárka Slavíková, členka rady spolku Cirkus – centrum pro rodinu, stará se o �nance a hospodaření, organ-
izační záležitosti, správu registračního systému webooker, je lektorka kurzu Robinsoni;

Jiřina Maradová, členka rady spolku Cirkus – centrum pro rodinu, členka rady spolku Cirkus – centrum pro 
rodinu, připravuje program a jednorázové akce, zajišťuje administrativní činnost pro lektory kurzů;

Gabriela Kocourková DiS., členka rady spolku Cirkus – centrum pro rodinu, koordinuje pomoc dobrovolnic,         
je lektorka kurzů cvičení pro děti a kurzu Robinsoni.

Mgr. Martina Černá, členka rady spolku Cirkus – centrum pro rodinu, řeší provozní záležitosti centra.

Dobrovolníci v roce 2018
Naplňování programu a provoz centra pomáhají zajišťovat dobrovolníci, bez jejichž zapojení by centrum nemohlo 
řádně fungovat. Na aktivitách centra se v roce 2018 podílely tři desítky dobrovolných pomocníků. Zapojují se do 
organizace jednorázových akcí, bazaru, divadel či plesu, vedou otevřené herny. Dobrovolníci ročně odpracují pro 
Cirkus stovky dobrovolnických hodin. 
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Příjmy

Zápisné do kurzů

Vstupné na představení

Ostatní příjmy

Dary, reklama

Členské příspěvky

Dotace na divadla - MČ

Dotace na provoz - MČ

Dotace na pracovní místo – Síť MC (OPPA)

GRANT EKO - MHMP

PŘÍJMY CELKEM

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK

Výdaje

kurzy (mzdy, pomůcky, materiál)

divadla (honoráře, nájem)

ostatní

GRANT EKO - MHMP

VÝDAJE CELKEM

Částka Kč

1 202 262

22 120

282 311

3 000

3 400

40 000

2 000

0

97 388

1 652 481

Částka Kč

1 134 805

60 213

97 388

1 595 232

57 249

Hospodaření v roce 2018
Cílem neziskové organizace Cirkus je poskytovat službu rodičům a dětem, nikoliv vytvářet zisk. Cirkus �nancuje 
svoji činnost z darů, členských příspěvků, dotací a zejména z vlastní činnosti, jak vyplývá z tabulky hospodaření v 
roce 2018. Cirkus - centrum pro rodinu vede účetnictví.

Hodnocení činnosti a hospodaření centra v roce 2018

Pravidelné kurzy v roce 2018
Organizace kurzů pro děti a jejich rodiče představuje největší objem činnosti Centra. Jednak jsou to pohybové a 
výtvarné kurzy, a jednak školička Cirkusu (kurz Robinsoni). Starším dětem byl určen kurz orientačního běhu, který 
láká stále nové zájemce o aktivní pohyb v přírodě. Školička Cirkusu (kurz Robinsoni) - příprava dětí na docházku v 
mateřské škole - probíhala v roce 2018 každé dopoledne. 
Velmi žádaný je kurz Malování s Pavlou vedený lektorkou Pavlou Svatošovou, která pro dětskou tvorbu vymýšlí 
neotřelé nápady.
V roce 2018 se velkému zájmu těšily i kurzy zdravotního cvičení pro rodiče - kurz FIT zdravá záda zaměřený na 
prevenci bolestí zad a celkového pohybového aparátu a od druhého pololetí kurz Zdravotního Pilates zaměřený na 
zpevňování svalstva, rozvoj síly a zlepšování držení těla.
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Příjmy

Zápisné do kurzů

Vstupné na představení

Ostatní příjmy

Dary, reklama

Členské příspěvky

Dotace na divadla - MČ

Dotace na přednášky - MČ

PŘÍJMY CELKEM

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK

Výdaje

kurzy (mzdy, pomůcky, materiál)

divadla (honoráře, nájem)

ostatní

VÝDAJE CELKEM

Částka Kč

1 434 182 

19 750

287 600

4 700

3 400

40 000

10 000

1 799 632

Částka Kč

1 372 499

326 925

1 764 206

35 426

Během roku 2017 organizovalo centrum tyto pravidelné aktivity:

Cvičení pro děti s rodiči – cvičení pro nejmenší děti s využitím balónů, obručí a dalších pomůcek provázené 

Jana Kverková)
Jógové hrátky
těla, koordinace a rozsah pohybů včetně zdravé chůze i sezení a schopnosti sebeovládání. Děti se naučí relaxovat, 
zklidnit se a vnímat svoje tělo. (lektorka Gabriela Kocourková)
Malování s Pavlou I.  – kreativní zpracování zajímavých témat, tvoření různými technikami pro děti ve věku 4 – 6 
let (lektorka Pavla Svatošová) 
Malování s Pavlou II.
Svatošová) 
Robinsoni -

Svatošová, Jana Kverková)
Orientační běh
Jiří Tejkl)
Šašci – cvičení pro starší děti bez rodičů, nácvik správného pohybu, nové hry, pro děti od 3 do 5 let (lektorky Blanka 
Štefaničová, Klára Prokšíková)
Tanečky  
Klára Prokšíková)
YAMAHA Class Zuzany Bartošové – hudební kurzy pro děti s rodiči
Otevřená herna otevřená dopolední (pondělí) a odpolední (středa) herna pro rodiče s dětmi, krátké bloky cvičení, 

FIT ZDRAVÁ ZÁDA – kurz pro dospělé, cvičení jako prevence bolestí zad či jinak přetíženého pohybového aparátu 

celého těla, vychází z programu Therapy Balantes, tzv. funkčního přístupu ke cvičení (lektorka Ivana Veselá)

PILATES – kurz pro dospělé, Pilates zpevňuje zádové, břišní a hýžďové svalstvo, rozvíjí sílu, ohebnost, rovnováhu, 
koordinaci a dýchání a zlepšuje držení celého těla.(lektorka Ivana Veselá)

Lektoři kurzů v roce 2018
Gabriela Kocourková, cvičení pro děti, školička Robinsoni

Martin Kubec, orientační běh

Jana Kverková, cvičení pro děti, školička Robinsoni

Jana Mádrová, cvičení pro děti

Klára Prokšíková, cvičení pro děti šašci, tanečky

Šárka Slavíková, školička Robinsoni

Pavla Svatošová, výtvarný kroužek, školička Robinsoni

Blanka Štefaničová, cvičení pro děti šašci, tanečky

Jiří Tejkl, orientační běh

Ivana Veselá, cvičení pro dospělé
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Jednorázové akce roku 2017
V roce 2018 pokračovaly tradiční cirkusové projekty Pohádkový Cirkus – divadelní představení pro celé rodiny a 

-

Mezi úspěšné akce Centra patřily jednoznačně jarní a podzimní bazar dětského oblečení, které probíhaly v 
prostorách jídelny ZŠ Dr. E. Beneše v Čakovicích. V lednu 2018 se konal desátý ples spolupořádaný se spolkem LíPa 
Třeboradice. V létě Cirkus navázal na úspěšné příměstské tábory pro děti od tří let. Během čtyř táborových turnusů 

zažívaly zajímavá dobrodružství. Všechny termíny příměstských táborů byly velmi rychle obsazeny. Tábory se 
setkaly s velmi kladným hodnocením jak od rodičů, tak dětí. 

věnovaná aktuálnímu ročnímu období, zvykům a svátkům.

V červnu Cirkus pořádal v zámeckém parku Letní Cirkusovou slavnost na rozloučení se školním rokem. Její součástí 
byla vernisáž výtvarných prací dětí z kurzu malování s Pavlou v podkroví zámku, divadelní vystoupení Kejklíře Vojty 
Vrtka, živá hudba a soutěž o nejlepší cirkusovou buchtu. 

volnočasových aktivit dětí, mládeže a dospělých a v oblasti sportu.
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leden

Pidipohádky – Kde přespávají pohádky, divadlo Anima Candida
poradenství podiatrie, MUDr. Kateřina Švejdová
10. společný ples Cirkusu a sdružení LíPa, skupina The Party Band

únor
workshop  – Batolecí cvičení
workshop Nevěra? To se nám stát nemůže, Mgr. Vladimíra Bartáková
Pidipohádky – Žabák Žak a rak Jak, divadlo Krab
Pohádkový Cirkus – Zlatovláska, divadlo Víti Marčíka, 
dílna pro děti – Nanuková sladká dílna
účast na Třeboradickém masopustu

březen 
Pidipohádky – Deset černoušků, divadlo Lokvar
workshop pro rodiče – Efektivní komunikace s dětmi, Mgr. Kateřina Kopečná
velikonoční dílna pro děti
Jarní bazar potřeb a oblečení pro děti

duben
Hudba v rodině pro rodiče a děti – Mgr. Ondřej Tichý
workshop pro rodiče – Jak vychovávat chlapce?, Mgr. Vladimíra Bartáková
workshop pro rodiče – Dětský atopický ekzém, Mgr. Magdalena Doležalová
Pruhované pyžamko – Kosí pyžamko 
poradenství – výživa u dětí, Štěpánka Čápová
akce pro rodiny – Orientační běh pro rodiny

květen
zapojení do kampaně Rodina o�ine
workshop pro rodiče – Vztek, vzdor a pláč! Co s tím?, Mgr. Kateřina Kopečná
Pruhované pyžamko – Růžové snění 
dílna pro děti – Sušenková sladká dílna

červen
workshop pro rodiče – Jak vychovávat puberťáky?, Mgr. Vladimíra Bartáková
Výlet s Cirkusem – Hledači pokladů, výlet na zříceninu hradu Michalovice
Letní Cirkusová slavnost v parku a vernisáž
Pruhované pyžamko – Jahodové pokušení 
Dílna pro rodiče – Šperky z polodrahokamů, Jana Veselá
účast na Spolkovém dni

červenec
Příměstské tábory – Letní Robinsoni (Cesta stromu)

srpen
Příměstské tábory – Letní Robinsoni (Cesta stromu)
Příměstské tábory – (Malý turista)
Příměstské tábory – ANIMALIA
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leden

Pidipohádky – divadlo Anima Candida, 
Jak Jeníčka a Mařenku navštěvují pohádky
Pohádkový Cirkus – divadlo Lokvar, Český Honza
workshop – Masáže dětí, Libuše Kurková
9. společný ples Cirkusu a sdružení LíPa, 
skupina The Party Band
Pruhované pyžamko – Ledová čepice, přespávání dětí 

únor
Pidipohádky – divadlo Krab, Tučňákův výlet
Pruhované pyžamko – Polštářková bitva, 
přespávání dětí 
Pohádkový Cirkus – divadlo Víti Marčíka, 
Tři zlaté vlasy Děda Vševěda
účast na Třeboradickém Masopustu

březen 
Pidipohádky – Sváťovo dividlo, Máša a tři medvědi
Pruhované pyžamko – Italské dobrodružství, 
přespávání dětí 
workshop - Jak vychovávat chlapce, 
Mgr. Vladimíra Bartáková
workshop – Ideální rodič, Mgr. Kateřina Szabados
odborný seminář – Už zase jsi na PC, 
Mgr. Vladimíra Bartáková
Jarní bazar potřeb a oblečení pro děti

duben
Pidipohádky – Divadlo pro malý, 
Kvak a žbluňk jsou kamarádi
Pruhované pyžamko – Čarodějné přespávání dětí 
workshop – Děti potřebují hranice, 
Mgr. Kateřina Szabados

květen
workshop – Sourozenecké konstelace, 
Mgr. Kateřina Kopečná
odborný seminář – Kdy s dětmi mluvit o sexu, 
Mgr. Kateřina Szabados
Pruhované pyžamko – přespávání dětí 
Pidipohádky – Téměř divadelní společnost, 
Jak do Mastné Lhoty přišel čert
Výlet s Cirkusem – za buližníky do Divoké Šárky

červen
Letní Cirkusová slavnost v parku a vernisáž
workshop – Jak děti motivovat, Mgr. Kateřina Szabados
Pruhované pyžamko – přespávání s bijákem 
účast na Spolkovém dni

červenec
Příměstské tábory – Letní Robinsoni (Chyťte mamuta!)

srpen

Příměstské tábory – (CK Cirkus)
Příměstské tábory – Prapříroda

září
účast na Třeboradickém posvícení
Pruhovaný šatník – piknik a prodej oblečení
workshop –

říjen

Podzimní bazar potřeb a oblečení pro děti

Pidipohádky – divadlo Pruhované panenky, 
Červená Karkulka
workshop – Náhradní rodinná péče, 
Mgr. Martina Černá, Jana Toušová
odborný seminář – Už zase jsi na tabletu?, 
Mgr. Kateřina Szabados

listopad
 – Ploutvička a větvička, 

přespávání dětí 
 – divadlo Staré herečky, 

O líné Liduně a třech přadlenách
Pruhovaná čajovna – zdobení adventních věnců
Pruhovaná čajovna – šperky z polodrahokamů
workshop – Sourozenecké konstelace, 
Mgr. Kateřina Kopečná
odborný seminář – Nevěra? To se nám nemůže stát, 
Mgr. Vladimíra Bartáková
Vánoční rodinné focení v Cirkuse – Lucie Pařízková

prosinec 
Pidipohádky – divadlo Harmonika, 
Tři pohádky o Honzovi
Pruhované pyžamko – Perníčkové přespávání dětí 
Pohádkový Cirkus – divadlo Já to jsem, Vánoční příběh
workshop - Jak vychovávat dívky, 
Mgr. Vladimíra Bartáková
Zpívání vánočních koled
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lektorky Gabriela Kocourková a Jana Kverková se zúčastnily vzdělávacího semináře Využití netradičních 
pomůcek při cvičení dětí (říjen 2018) 
lektorka Pavla Svatošová zahájila studium na SOŠ Bean v oboru předškolní a mimoškolní pedagogika
lektorka Ivana Veselá se zúčastnila workshopu Overball a Theraband (únor 2018)
lektorka Jana Kverková se zúčastnila workshopu Batolecí cvičení (únor 2018)

vzdělávání dobrovolníků a lektorů v Cirkuse
připravit příměstské tábory pro předškolní i školní děti na letní prázdniny 2019
připravit změnu právní formy Centra a jeho přeměnu ze spolku na ústav od ledna 2019. 
vytvoření klubu dobrovolnic
uspořádat workshop batolecího cvičení pro učitele, lektory i rodiče

Prezentace centra na veřejnost

-
-

Dění v Cirkuse
Členky rady se i v roce 2018 pravidelně účastnily setkání se supervizorem na týmové supervizi, která probíhá od 

členky rady v něm.

aci, tvoření a péči o tělo i duši.

gra�ckou úpravou i novým obsahem. 
Centrum se rovněž zaměřilo na zlepšení vybavení tělocvičny pro pohybové kurzy. V tělocvičně byla instalována 
stěna s úchyty na lezení pro nejmenší děti a zároveň byly pořízeny nové cvičební pomůcky pro zajištění kvalitní 
náplně kurzů. 
V roce 2018 byla dokončena úprava zahrady u Centra, kterou využívají děti z kurzů Robinsoni a účastníci příměst-
ských táborů pro venkovní aktivity. 

Plány na rok 2019
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Cirkus – centrum pro rodinu v roce 2017 podpořili:

Městská část Praha Čakovice
Origis s.r.o.
MADE GROUP, a.s.
Karlos burger
Moravská prodejna - vinotéka Čakovice
ARET Praha, s.r.o.
HELLMA Gastronomický servis Praha
Štěpánka Čápová – výživová poradkyně
IC Creative Praha
Lucie Pařízková – fotografka
Klára Prokšíková
Martina Pučeková – kosmetické služby
Linda Štroblová – kosmetické služby
Květinářství Majka - Čakovice
a další
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září
workshop pro rodiče – Jak vychovávat chlapce?, Mgr. Vladimíra Bartáková
účast na Třeboradickém posvícení

Pruhovaný šatník – piknik a prodej oblečení

říjen
Podzimní bazar potřeb a oblečení pro děti
Pidipohádky – Ezopovy bajky, divadlo Kaká
Pruhované pyžamko – Jablíčka v županu 
workshop pro rodiče – Čteme dětem a s dětmi, Mgr. Magdalena Doležalová

listopad

workshop pro rodiče – Má ježíšek přinést mobil?, Jan Kršňák

Pohádkový Cirkus – Setkání u Betléma, Teátr Pavla Šmída 

Pidipohádky – Kocour v botách, divadlo Toy machine

Pruhované pyžamko – Kouzelná noc

Pruhovaná čajovna – zdobení adventních věnců

Vánoční rodinné focení v Cirkusu – Lucie Pařízková

prosinec 

Pidipohádky – Kouzelný hrnec, divadlo Harmonika

Pruhované pyžamko – Perníčkové přespávání dětí 

Zpívání vánočních koled

Hodnocení cinnosti a hospodarení MC Cirkus v roce 2010

   

Hospodarení v roce 2010

části Praha Čakovice a darů. Nejvyšší podíl na výdajích MC měly  odměny lektorkám pravidelných kurzů a investice 
do výstavby zahradní pergoly.

Příjmy celkem                                                                                                                                                                429 495,44

kurzovné                                                                                                                                                          335 248,00

ostatní příjmy                                                                                                                                                            18 662,44příjmy ze vstupného                                                                                                                                           12 785,00

příspěvek MČ Praha Čakovice                                                                                                                          39 800,00

dary                                                                                                                                                                              23 000,00

Výdaje celkem                                                                                                                                                                   416 405,00

přímé výdaje na kurzy                                                                                                                                         183 180,00

nepřímé výdaje na kurzy                                                                                                                                            35 570,00

mzdové výdaje                                                                                                                                                              97 245,00

výdaje na divadelní představení                                                                                                                           22 000,00

ostatní výdaje                                                                                                                                                              20 930,00

výdaje na pořízení majetku                                                                                                                            57 480,00

Hospodářský výsledek                                                                                                                                                 13 090,44

kurzovné
výdaje na kurzy

majetek

ostatní

divadlo

dary
příspěvek MČ

ostatní
vstupné

VýdajePříjmy

srovnání počtu návštěvníků, 
kteří do MC přijdou týdně (2008 – 2010)
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Jednorázové akce roku 2010 

stále větší oblibě a vzrůstající návštěvnosti.

V roce 2010 pořádalo MC tyto akce:
únor 
     Diskusní večer o manželských vztazích (psycholožka Eva Labusová) v rámci kampaně Národní týden manželství
     pořádané Sítí MC
     Divadelní představení pro nejmenší diváky - Divadlo ŠUS 
březen 
     Hudba v rodině – hudebně vzdělávací pořad pro celou rodinu o.s. Potichounku
     2. společný ples Mateřského centra Cirkus a občanského sdružení LíPa  ve velkém sále Maximum Club Restau-
     rantu v Třeboradicích
     Výtvarná dílna pro rodiče s IC Creative na téma jarní dekorace
     Účast na jarmarku pořádaném MČ Praha Čakovice
duben
     Jarní bazárek dětského oblečení – stále populárnější bazar, pro velkou oblibu se koná dvakrát za rok na jaře a na
     podzim

květen

     Cirkus na kolech a 6. narozeniny MC – jarní závody pro všechny děti na čemkoliv na kolečkách 

     Den otevřených dveří
     Divadelní představení pro nejmenší diváky - Divadlo KRAB
červen 
     Divadelní představení pro nejmenší diváky - Divadlo Jednoho Edy
říjen
    Odpoledne s Cirkusem – bene�ční akce prezentující činnost Mateřského centra široké veřejnosti spojená s di- 
     vadelním představením divadla Krab, s občerstvením a koncertem 
     Podzimní bazárek dětského oblečení
listopad
     Zdobení adventních věnců
     Hudba v rodině – hudebně vzdělávací pořad pro celou rodinu o.s. Potichounku
prosinec 
     Divadelní představení pro nejmenší diváky - Divadlo Bořivoj 
     Zpívání vánočních koled na zahradě centra
 

Stavba pergoly na zahradě MC
V roce 2010 byla na zahradě Mateřského centra vybudována zastřešená dřevěná pergola k letnímu posezení a 
zároveň k ukládání kočárků za nepříznivého počasí. Na stavbě pergoly se �nančně podílela Městská část Praha 
Čakovice.

 1 799 632

64 782
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pravaLeva

Kontaktní a identifikační údaje
název: Cirkus – centrum pro rodinu, z.s. 
číslo a datum registrace: L 14545 vedená u Městského soudu v Praze
sídlo: Úslavská 589, Praha 9 – Čakovice
adresa provozovny: Danielova 14, Praha - Čakovice
předsedkyně spolku: Mgr. Kateřina Arnotová
telefon: +420 737 444 367
email: info@centrumcirkus.cz
IČO: 26659336
bankovní spojení: FIO BANKA a.s.
číslo účtu: 2200292262/2010
webové stránky: www.centrumcirkus.cz

Rada spolku
Mgr. Kateřina Arnotová, předsedkyně spolku
Mgr. Šárka Slavíková, členka rady
Jiřina Maradová, členka rady
Gabriela Kocourková, Dis., členka rady
Mgr. Martina Černá, členka rady

 

Rada se schází pravidelně jednou týdně, projednává provozní a organizační záležitosti Centra. Ze svých jednání 
pořizuje zápisy. Schůzek rady se mohu účastnit i pozvaní hosté. Několikrát do roka řeší rada koncepční otázky 
a otázky směřování centra na několikadenních výjezdech.

2

Poslání centra pro rodinu

Centrum nabízí

Centrum je místo, kde jsou děti, jejich rodiče a prarodiče vítáni, kde mohou společně trávit svůj volný čas               
a využívat nabízené programy. 
Centrum poskytuje všem návštěvníkům příjemné zázemí a pomáhá nalézat nové přátele. 
Centrum vzniklo dobrovolnou činností a tím přispívá k rozvoji občanské společnosti. 
Centrum je založeno na principu rodinné svépomoci a vzájemné služby, poskytuje společenství, solidaritu           
a otevřenost všem generacím.
Děti v centru nacházejí přirozené společenství vrstevníků a vidí svoji matku v jiné roli než v domácnosti.
Centrum aktivně posiluje mateřskou roli ženy a funkci rodiny ve společnosti.
Aktivity centra napomáhají pozitivnímu rozvoji vztahu rodič – dítě i rozvoji sociálního cítění dětí.
Centrum pomáhá ženám udržovat jejich profesní orientaci a posilují jejich sebevědomí.
Centrum umožňuje rodičům vyjít z izolace, kam se mohou celodenní péčí o malé děti dostávat.
Centrum svou činností přispívá k rozvoji naší městské části a je její nedílnou součástí.
Centrum je neformální, otevřené a přístupné pro celé rodiny a umožňuje integraci bez ohledu na rasovou 
příslušnost a zdravotní či sociální omezení.
Centrum učí toleranci a předchází xenofobii.
Centrum funguje na základě dobrovolné práce ochotných lidí a díky podpoře dárců, sponzorů a podporovatelů.
Centrum dává každému možnost aktivně se podílet na přípravě programů a chodu celého centra.

tvořivé, vzdělávací, hudební a pohybové programy pro děti od narození po mladší školní věk 

přednášky, semináře, vzdělávací programy a tvořivé kurzy pro širokou veřejnost 

jednorázové akce jako smysluplnou náplň volného času 

možnost seberealizace při podílení se na chodu centra a příležitost navázat nová přátelství

vstupné a zápisné dostupné všem 

členství ve spolku provozujícím Centrum 

hernu plnou hraček

zázemí pro přebalení a nakrmení malých dětí (kuchyňka s rychlovarnou konvicí, mikrovlnnou troubou)

drobné občerstvení a kávu

knihy pro děti a o dětech v knihovničce centra

wi� připojení k internetu
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O nás
Cirkus – centrum pro rodinu je nezisková organizace, která funguje již od roku 2004. Za čtrnáct let činnosti se 
Cirkus stal nedílnou součástí městské části Čakovice a získal mnoho příznivců z řad dětí a rodičů z Čakovic, Třebo-
radic, Miškovic a dalších přilehlých oblastí severního okraje Prahy.
Cirkus byl založen s cílem organizovat zájmové a vzdělávací aktivity pro rodiče a děti, zajišťovat výlety a kulturní 
akce a vytvářet společenství lidí se stejnými zájmy. 
Svoji činnost provozuje od září 2016 v přízemí rodinného domu v Danielově ulici 14. Nové prostory má Centrum 
pronajaty od majitele nemovitosti. Jejich součástí je předsíň, samostatné sociální zařízení, tělocvična, herna                 
s kuchyňským koutem a místnost pro výtvarné kurzy a školičku Robinsoni, vše o celkové výměře 90 m2.

Osobnosti Cirkusu
Mgr. Kateřina Arnotová, předsedkyně rady spolku Cirkus – centrum pro rodinu, zakladatelka centra, řídí                          
a koordinuje jeho činnost, připravuje program, pořádá jednorázové akce, jedná za centrum navenek;

Mgr. Šárka Slavíková, členka rady spolku Cirkus – centrum pro rodinu, stará se o �nance a hospodaření, organ-
izační záležitosti, správu registračního systému webooker, je lektorka kurzu Robinsoni;

Jiřina Maradová, členka rady spolku Cirkus – centrum pro rodinu, členka rady spolku Cirkus – centrum pro 
rodinu, připravuje program a jednorázové akce, zajišťuje administrativní činnost pro lektory kurzů;

Gabriela Kocourková DiS., členka rady spolku Cirkus – centrum pro rodinu, koordinuje pomoc dobrovolnic,         
je lektorka kurzů cvičení pro děti a kurzu Robinsoni.

Mgr. Martina Černá, členka rady spolku Cirkus – centrum pro rodinu, řeší provozní záležitosti centra.

Dobrovolníci v roce 2018
Naplňování programu a provoz centra pomáhají zajišťovat dobrovolníci, bez jejichž zapojení by centrum nemohlo 
řádně fungovat. Na aktivitách centra se v roce 2018 podílely tři desítky dobrovolných pomocníků. Zapojují se do 
organizace jednorázových akcí, bazaru, divadel či plesu, vedou otevřené herny. Dobrovolníci ročně odpracují pro 
Cirkus stovky dobrovolnických hodin. 
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Příjmy

Zápisné do kurzů

Vstupné na představení

Ostatní příjmy

Dary, reklama

Členské příspěvky

Dotace na divadla - MČ

Dotace na provoz - MČ

Dotace na pracovní místo – Síť MC (OPPA)

GRANT EKO - MHMP

PŘÍJMY CELKEM

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK

Výdaje

kurzy (mzdy, pomůcky, materiál)

divadla (honoráře, nájem)

ostatní

GRANT EKO - MHMP

VÝDAJE CELKEM

Částka Kč

1 202 262

22 120

282 311

3 000

3 400

40 000

2 000

0

97 388

1 652 481

Částka Kč

1 134 805

60 213

302 826

97 388

1 595 232

57 249

Hospodaření v roce 2018
Cílem neziskové organizace Cirkus je poskytovat službu rodičům a dětem, nikoliv vytvářet zisk. Cirkus �nancuje 
svoji činnost z darů, členských příspěvků, dotací a zejména z vlastní činnosti, jak vyplývá z tabulky hospodaření v 
roce 2018. Cirkus - centrum pro rodinu vede účetnictví.

Hodnocení činnosti a hospodaření centra v roce 2018

Pravidelné kurzy v roce 2018
Organizace kurzů pro děti a jejich rodiče představuje největší objem činnosti Centra. Jednak jsou to pohybové a 
výtvarné kurzy, a jednak školička Cirkusu (kurz Robinsoni). Starším dětem byl určen kurz orientačního běhu, který 
láká stále nové zájemce o aktivní pohyb v přírodě. Školička Cirkusu (kurz Robinsoni) - příprava dětí na docházku v 
mateřské škole - probíhala v roce 2018 každé dopoledne. 
Velmi žádaný je kurz Malování s Pavlou vedený lektorkou Pavlou Svatošovou, která pro dětskou tvorbu vymýšlí 
neotřelé nápady.
V roce 2018 se velkému zájmu těšily i kurzy zdravotního cvičení pro rodiče - kurz FIT zdravá záda zaměřený na 
prevenci bolestí zad a celkového pohybového aparátu a od druhého pololetí kurz Zdravotního Pilates zaměřený na 
zpevňování svalstva, rozvoj síly a zlepšování držení těla.
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Příjmy

Zápisné do kurzů

Vstupné na představení

Ostatní příjmy

Dary, reklama

Členské příspěvky

Dotace na divadla - MČ

Dotace na přednášky - MČ

PŘÍJMY CELKEM

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK

Výdaje

kurzy (mzdy, pomůcky, materiál)

divadla (honoráře, nájem)

ostatní

VÝDAJE CELKEM

Částka Kč

1 434 182 

19 750

287 600

4 700

3 400

40 000

10 000

76 373

189 440 

1 799 632

Částka Kč

1 372 499

67 782

326 925

1 764 206

35 426

Během roku 2018 organizovalo centrum tyto pravidelné aktivity:

Cvičení pro děti s rodiči – cvičení pro nejmenší děti s využitím balónů, obručí a dalších pomůcek provázené 
říkankami, zaměřené na rozvoj jemné motoriky a obratnosti. Kurzy cvičení jsou rozděleny podle věku dětí (Žížalky, 
Šnečci, Cvrčci, Ještěrky) a jsou určeny pro děti od 3 měsíců do 3 let (lektorky Jana Mádrová, Gabriela Kocourková a 
Jana Kverková)
Jógové hrátky – cvičení pro samostatné děti od 4 let, radost z pohybu, nácvik techniky dýchání, správného držení 
těla, koordinace a rozsah pohybů včetně zdravé chůze i sezení a schopnosti sebeovládání. Děti se naučí relaxovat, 
zklidnit se a vnímat svoje tělo. (lektorka Gabriela Kocourková)
Malování s Pavlou I.  – kreativní zpracování zajímavých témat, tvoření různými technikami pro děti ve věku 4 – 6 
let (lektorka Pavla Svatošová) 
Malování s Pavlou II. – pro děti 6+, prodloužené výtvarné lekce, zaměřené na samostatné tvoření (lektorka Pavla 
Svatošová) 
Robinsoni – čas strávený bez rodičů, plný her, čtení, povídání, výtvarné činnosti, učení samostatnosti, sebeobslu-
hy, příprava na docházku do mateřské školy pro děti od 3 let (lektorky Šárka Slavíková, Gabriela Kocourková, Pavla 
Svatošová, Jana Kverková)
Orientační běh – sportovní hry, orientace v mapě a práce s buzolou v terénu či v tělocvičně (lektoři Martin Kubec, 
Jiří Tejkl)
Šašci – cvičení pro starší děti bez rodičů, nácvik správného pohybu, nové hry, pro děti od 3 do 5 let (lektorky Blanka 
Štefaničová, Klára Prokšíková)
Tanečky – rytmická cvičení, výuka jednoduchých tanečních a krokových variací a základy baletní průpravy (lektorka 
Klára Prokšíková)
YAMAHA Class Zuzany Bartošové – hudební kurzy pro děti s rodiči
Otevřená herna otevřená dopolední (pondělí) a odpolední (středa) herna pro rodiče s dětmi, krátké bloky cvičení, 
básniček, tvoření, maňáskové divadélko (vedou dobrovolníci)
FIT ZÁDA – kurz pro dospělé, cvičení jako prevence bolestí zad či jinak přetíženého pohybového aparátu celého 
těla, vychází z programu Therapy Balantes, tzv. funkčního přístupu ke cvičení (lektorka Ivana Veselá)
Zdravotní Pilates – kurz pro dospělé, Pilates zpevňuje zádové, břišní a hýžďové svalstvo, rozvíjí sílu, ohebnost, 
rovnováhu, koordinaci a dýchání a zlepšuje držení celého těla.(lektorka Ivana Veselá)

Lektoři kurzů v roce 2018
Gabriela Kocourková, cvičení pro děti, školička Robinsoni

Martin Kubec, orientační běh

Jana Kverková, cvičení pro děti, školička Robinsoni

Jana Mádrová, cvičení pro děti

Klára Prokšíková, cvičení pro děti šašci, tanečky

Šárka Slavíková, školička Robinsoni

Pavla Svatošová, výtvarný kroužek, školička Robinsoni

Blanka Štefaničová, cvičení pro děti šašci, tanečky

Jiří Tejkl, orientační běh

Ivana Veselá, cvičení pro dospělé
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Jednorázové akce roku 2017
V roce 2018 pokračovaly tradiční cirkusové projekty Pohádkový Cirkus – divadelní představení pro celé rodiny a 
PidiPohádky. Projekt PidiPohádky zahrnoval šest představení pro nejmenší diváky, která se konala v úterý dopo-
ledne v podkrovním sále čakovického zámku.  V rámci Pohádkového Cirkusu, divadelních pohádek pro celou 
rodinu, proběhla v roce 2018 dvě představení, v neděli odpoledne v sále restaurace Maximum Club. Oba divadelní 
projekty byly částečně �nancovány z dotace získané z rozpočtu městské části Praha – Čakovice ve výši 40 000 Kč.

Mezi úspěšné akce Centra patřily jednoznačně jarní a podzimní bazar dětského oblečení, které probíhaly v 
prostorách jídelny ZŠ Dr. E. Beneše v Čakovicích. V lednu 2018 se konal desátý ples spolupořádaný se spolkem LíPa 
Třeboradice. V létě Cirkus navázal na úspěšné příměstské tábory pro děti od tří let. Během čtyř táborových turnusů 
věnovaných poznávání přírody (Cesta stromu, Animalia) a cestování (Malý turista) objevovaly děti nové věci a 
zažívaly zajímavá dobrodružství. Všechny termíny příměstských táborů byly velmi rychle obsazeny. Tábory se 
setkaly s velmi kladným hodnocením jak od rodičů, tak dětí. 

Jednou měsíčně pokračovala i oblíbená aktivita pro děti od 3 let přespávání dětí nazvaná Pruhované pyžamko, 
věnovaná aktuálnímu ročnímu období, zvykům a svátkům.

V červnu Cirkus pořádal v zámeckém parku Letní Cirkusovou slavnost na rozloučení se školním rokem. Její součástí 
byla vernisáž výtvarných prací dětí z kurzu malování s Pavlou v podkroví zámku, divadelní vystoupení Kejklíře Vojty 
Vrtka, živá hudba a soutěž o nejlepší cirkusovou buchtu. 
V červnu se Cirkus účastnil Spolkového dne - setkání a prezentace spolků, které působí v městské části v oblasti 
volnočasových aktivit dětí, mládeže a dospělých a v oblasti sportu.

V září proběhl na travnatém prostranství v sídlišti Zámecký park již pátý ročník bazaru oblečení a doplňků pro 
dospělé Pruhovaný šatník spojený s piknikem a sousedským setkáváním. 
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V rOCE 2018 POŘÁDAL CIRKUS TYTO AKCE
leden

Pidipohádky – Kde přespávají pohádky, divadlo Anima Candida
poradenství podiatrie, MUDr. Kateřina Švejdová
10. společný ples Cirkusu a sdružení LíPa, skupina The Party Band

únor
workshop pro rodiče  – Batolecí cvičení
workshop pro rodiče - Nevěra? To se nám stát nemůže, Mgr. Vladimíra Bartáková
Pidipohádky – Žabák Žak a rak Jak, divadlo Krab
Pohádkový Cirkus – Zlatovláska, divadlo Víti Marčíka, 
dílna pro děti – Nanuková sladká dílna
účast na Třeboradickém masopustu

březen 
Pidipohádky – Deset černoušků, divadlo Lokvar
workshop pro rodiče – Efektivní komunikace s dětmi, Mgr. Kateřina Kopečná
velikonoční dílna pro děti
Jarní bazar potřeb a oblečení pro děti

duben
Hudba v rodině pro rodiče a děti – Mgr. Ondřej Tichý
workshop pro rodiče – Jak vychovávat chlapce?, Mgr. Vladimíra Bartáková
workshop pro rodiče – Dětský atopický ekzém, Mgr. Magdalena Doležalová
Pruhované pyžamko – Kosí pyžamko 
poradenství – výživa u dětí, Štěpánka Čápová
akce pro rodiny – Orientační běh pro rodiny

květen
zapojení do kampaně Rodina o�ine
workshop pro rodiče – Vztek, vzdor a pláč! Co s tím?, Mgr. Kateřina Kopečná
Pruhované pyžamko – Růžové snění 
dílna pro děti – Sušenková sladká dílna

červen
workshop pro rodiče – Jak vychovávat puberťáky?, Mgr. Vladimíra Bartáková
Výlet s Cirkusem – Hledači pokladů, výlet na zříceninu hradu Michalovice
Letní Cirkusová slavnost v parku a vernisáž
Pruhované pyžamko – Jahodové pokušení 
Dílna pro rodiče – Šperky z polodrahokamů, Jana Veselá
účast na Spolkovém dni

červenec
Příměstské tábory – Letní Robinsoni (Cesta stromu)

srpen
Příměstské tábory – Letní Robinsoni (Cesta stromu)
Příměstské tábory – Malý turista
Příměstské tábory – ANIMALIA
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leden

Pidipohádky – divadlo Anima Candida, 
Jak Jeníčka a Mařenku navštěvují pohádky
Pohádkový Cirkus – divadlo Lokvar, Český Honza
workshop – Masáže dětí, Libuše Kurková
9. společný ples Cirkusu a sdružení LíPa, 
skupina The Party Band
Pruhované pyžamko – Ledová čepice, přespávání dětí 

únor
Pidipohádky – divadlo Krab, Tučňákův výlet
Pruhované pyžamko – Polštářková bitva, 
přespávání dětí 
Pohádkový Cirkus – divadlo Víti Marčíka, 
Tři zlaté vlasy Děda Vševěda
účast na Třeboradickém Masopustu

březen 
Pidipohádky – Sváťovo dividlo, Máša a tři medvědi
Pruhované pyžamko – Italské dobrodružství, 
přespávání dětí 
workshop - Jak vychovávat chlapce, 
Mgr. Vladimíra Bartáková
workshop – Ideální rodič, Mgr. Kateřina Szabados
odborný seminář – Už zase jsi na PC, 
Mgr. Vladimíra Bartáková
Jarní bazar potřeb a oblečení pro děti

duben
Pidipohádky – Divadlo pro malý, 
Kvak a žbluňk jsou kamarádi
Pruhované pyžamko – Čarodějné přespávání dětí 
workshop – Děti potřebují hranice, 
Mgr. Kateřina Szabados

květen
workshop – Sourozenecké konstelace, 
Mgr. Kateřina Kopečná
odborný seminář – Kdy s dětmi mluvit o sexu, 
Mgr. Kateřina Szabados
Pruhované pyžamko – přespávání dětí 
Pidipohádky – Téměř divadelní společnost, 
Jak do Mastné Lhoty přišel čert
Výlet s Cirkusem – za buližníky do Divoké Šárky

červen
Letní Cirkusová slavnost v parku a vernisáž
workshop – Jak děti motivovat, Mgr. Kateřina Szabados
Pruhované pyžamko – přespávání s bijákem 
účast na Spolkovém dni

červenec
Příměstské tábory – Letní Robinsoni (Chyťte mamuta!)
Příměstské tábory – Letní Robinsoni (Chyťte mamuta!)

srpen
Příměstské tábory – Letní Robinsoni (Jedeme na výlet)
Příměstské tábory – (CK Cirkus)
Příměstské tábory – Prapříroda

září
účast na Třeboradickém posvícení
Pruhovaný šatník – piknik a prodej oblečení
workshop – Jdeme do školky, Mgr. Šárka Slavíková

říjen
Podzimní bazar potřeb a oblečení pro děti
Pidipohádky – divadlo Pruhované panenky, 
Červená Karkulka
workshop – Náhradní rodinná péče, 
Mgr. Martina Černá, Jana Toušová
odborný seminář – Už zase jsi na tabletu?, 
Mgr. Kateřina Szabados

listopad
Pruhované pyžamko – Ploutvička a větvička, 
přespávání dětí 
Pidipohádky – divadlo Staré herečky, 
O líné Liduně a třech přadlenách
Pruhovaná čajovna – zdobení adventních věnců
Pruhovaná čajovna – šperky z polodrahokamů
workshop – Sourozenecké konstelace, 
Mgr. Kateřina Kopečná
odborný seminář – Nevěra? To se nám nemůže stát, 
Mgr. Vladimíra Bartáková
Vánoční rodinné focení v Cirkuse – Lucie Pařízková

prosinec 
Pidipohádky – divadlo Harmonika, 
Tři pohádky o Honzovi
Pruhované pyžamko – Perníčkové přespávání dětí 
Pohádkový Cirkus – divadlo Já to jsem, Vánoční příběh
workshop - Jak vychovávat dívky, 
Mgr. Vladimíra Bartáková
Zpívání vánočních koled
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lektorky Gabriela Kocourková a Jana Kverková se zúčastnily vzdělávacího semináře Využití netradičních 
pomůcek při cvičení dětí (říjen 2018) 
lektorka Pavla Svatošová zahájila studium na SOŠ Bean v oboru předškolní a mimoškolní pedagogika
lektorka Ivana Veselá se zúčastnila workshopu Overball a Theraband (únor 2018)
lektorka Jana Kverková se zúčastnila workshopu Batolecí cvičení (únor 2018)

vzdělávání dobrovolníků a lektorů v Cirkuse
připravit příměstské tábory pro předškolní i školní děti na letní prázdniny 2019
připravit změnu právní formy Centra a jeho přeměnu ze spolku na ústav od ledna 2019. 
vytvoření klubu dobrovolnic
uspořádat workshop batolecího cvičení pro učitele, lektory i rodiče

Prezentace centra na veřejnost
Činnost centra Cirkus je prezentována na nástěnkách v prostorách centra, na webových stránkách městské části 
Praha Čakovice, formou plakátů inzerujících jednotlivé akce centra a především na webových stránkách www.cen-
trumcirkus.cz a na Facebooku. Počet příznivců Cirkusu na Facebooku dosáhl již 500. Facebookový pro�l je pravidel-
ně aktualizován a je významným komunikačním kanálem mezi veřejností a Cirkusem.

Dění v Cirkuse
Členky rady se i v roce 2018 pravidelně účastnily setkání se supervizorem na týmové supervizi, která probíhá od 
začátku roku 2014 a pomáhá k rozvíjení vztahů uvnitř týmu, k hledání dalšího směřování Centra a místa každé 
členky rady v něm.

Na podzim proběhlo víkendové setkání dobrovolnic a spolupracovnic centra Cirkus ve Smečně zaměřené na relax-
aci, tvoření a péči o tělo i duši.
Po prázdninách Centrum zprovoznilo novou webovou prezentaci na adrese www.centrumcirkus.cz, s novou 
gra�ckou úpravou i novým obsahem. 
Centrum se rovněž zaměřilo na zlepšení vybavení tělocvičny pro pohybové kurzy. V tělocvičně byla instalována 
stěna s úchyty na lezení pro nejmenší děti a zároveň byly pořízeny nové cvičební pomůcky pro zajištění kvalitní 
náplně kurzů. 
V roce 2018 byla dokončena úprava zahrady u Centra, kterou využívají děti z kurzů Robinsoni a účastníci příměst-
ských táborů pro venkovní aktivity. 

Plány na rok 2019

 

Aktivity a další vzdělávání lektorů a dobrovolníků
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Cirkus – centrum pro rodinu v roce 2017 podpořili:

Městská část Praha Čakovice
Origis s.r.o.
MADE GROUP, a.s.
Karlos burger
Moravská prodejna - vinotéka Čakovice
ARET Praha, s.r.o.
HELLMA Gastronomický servis Praha
Štěpánka Čápová – výživová poradkyně
IC Creative Praha
Lucie Pařízková – fotografka
Klára Prokšíková
Martina Pučeková – kosmetické služby
Linda Štroblová – kosmetické služby
Květinářství Majka - Čakovice
a další

9

září
workshop pro rodiče – Jak vychovávat chlapce?, Mgr. Vladimíra Bartáková
účast na Třeboradickém posvícení
Výlet s Cirkusem – Čertovy hlavy, výlet do Liběchova u Mělníka
Pruhovaný šatník – piknik a prodej oblečení

říjen
Podzimní bazar potřeb a oblečení pro děti
Pidipohádky – Ezopovy bajky, divadlo Kaká
Pruhované pyžamko – Jablíčka v županu 
workshop pro rodiče – Čteme dětem a s dětmi, Mgr. Magdalena Doležalová

listopad

workshop pro rodiče – Má ježíšek přinést mobil?, Jan Kršňák

Pohádkový Cirkus – Setkání u Betléma, Teátr Pavla Šmída 

Pidipohádky – Kocour v botách, divadlo Toy machine

Pruhované pyžamko – Kouzelná noc

Pruhovaná čajovna – zdobení adventních věnců

Vánoční rodinné focení v Cirkusu – Lucie Pařízková

prosinec 

Pidipohádky – Kouzelný hrnec, divadlo Harmonika

Pruhované pyžamko – Perníčkové přespávání dětí 

Zpívání vánočních koled

Hodnocení cinnosti a hospodarení MC Cirkus v roce 2010

   

Hospodarení v roce 2010
Činnost Mateřského centra Cirkus byla v roce 2010 �nancována především z organizování pravidelných kurzů, dále 
z pořádání různých jednorázových akcí, ze vstupného za pořádání divadelních představení, z příspěvku Městské 
části Praha Čakovice a darů. Nejvyšší podíl na výdajích MC měly  odměny lektorkám pravidelných kurzů a investice 
do výstavby zahradní pergoly.

Příjmy celkem                                                                                                                                                                429 495,44

kurzovné                                                                                                                                                          335 248,00

ostatní příjmy                                                                                                                                                            18 662,44

příjmy ze vstupného                                                                                                                                           12 785,00

příspěvek MČ Praha Čakovice                                                                                                                          39 800,00

dary                                                                                                                                                                              23 000,00

Výdaje celkem                                                                                                                                                                   416 405,00

přímé výdaje na kurzy                                                                                                                                         183 180,00

nepřímé výdaje na kurzy                                                                                                                                            35 570,00

mzdové výdaje                                                                                                                                                              97 245,00

výdaje na divadelní představení                                                                                                                           22 000,00

ostatní výdaje                                                                                                                                                              20 930,00

výdaje na pořízení majetku                                                                                                                            57 480,00

Hospodářský výsledek                                                                                                                                                 13 090,44

kurzovné
výdaje na kurzy

majetek

ostatní

divadlo

dary
příspěvek MČ

ostatní
vstupné

VýdajePříjmy

srovnání počtu návštěvníků, 
kteří do MC přijdou týdně (2008 – 2010)

srovnání počtu kurzů 
probíhajících v MC týdně (2008 – 2010) 
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Jednorázové akce roku 2010 
I v roce 2010 pokračovala v Mateřském centru tradice pořádání mnoha jednorázových akcí pro děti i dospělé, ale i 
oblíbených divadelních představení pro nejmenší diváky. Mezi úspěšné akce MC patřil jednoznačně bazárek 
dětského oblečení, který se koná vždy na jaře a na podzim. Díky vstřícnosti vedení ZŠ Dr. E. Beneše mohl být  
bazárek v roce 2010 přestěhován z objektu Mateřského centra do větších prostor jídelny ZŠ. 
Za �nančního přispění MČ Praha Čakovice byla pořádána divadelní představení pro nejmenší diváky, která se těší 
stále větší oblibě a vzrůstající návštěvnosti.

V roce 2010 pořádalo MC tyto akce:
únor 
     Diskusní večer o manželských vztazích (psycholožka Eva Labusová) v rámci kampaně Národní týden manželství
     pořádané Sítí MC
     Divadelní představení pro nejmenší diváky - Divadlo ŠUS 
březen 
     Hudba v rodině – hudebně vzdělávací pořad pro celou rodinu o.s. Potichounku
     2. společný ples Mateřského centra Cirkus a občanského sdružení LíPa  ve velkém sále Maximum Club Restau-
     rantu v Třeboradicích
     Výtvarná dílna pro rodiče s IC Creative na téma jarní dekorace
     Účast na jarmarku pořádaném MČ Praha Čakovice
duben
     Jarní bazárek dětského oblečení – stále populárnější bazar, pro velkou oblibu se koná dvakrát za rok na jaře a na
     podzim
     Divadelní představení pro nejmenší diváky - Divadlo Bořivoj
květen
     Cirkus na kolech a 6. narozeniny MC – jarní závody pro všechny děti na čemkoliv na kolečkách 
     Den otevřených dveří
     Divadelní představení pro nejmenší diváky - Divadlo KRAB
červen 
     Divadelní představení pro nejmenší diváky - Divadlo Jednoho Edy
říjen
    Odpoledne s Cirkusem – bene�ční akce prezentující činnost Mateřského centra široké veřejnosti spojená s di- 
     vadelním představením divadla Krab, s občerstvením a koncertem 
     Podzimní bazárek dětského oblečení
listopad
     Zdobení adventních věnců
     Hudba v rodině – hudebně vzdělávací pořad pro celou rodinu o.s. Potichounku
prosinec 
     Divadelní představení pro nejmenší diváky - Divadlo Bořivoj 
     Zpívání vánočních koled na zahradě centra
 

Stavba pergoly na zahradě MC
V roce 2010 byla na zahradě Mateřského centra vybudována zastřešená dřevěná pergola k letnímu posezení a 
zároveň k ukládání kočárků za nepříznivého počasí. Na stavbě pergoly se �nančně podílela Městská část Praha 
Čakovice.

VYROČNÍ ZPRÁVA

2018
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pravaLeva

Kontaktní a identifikační údaje
název: Cirkus – centrum pro rodinu, z.s. 
číslo a datum registrace: L 14545 vedená u Městského soudu v Praze
sídlo: Úslavská 589, Praha 9 – Čakovice
adresa provozovny: Danielova 14, Praha - Čakovice
předsedkyně spolku: Mgr. Kateřina Arnotová
telefon: +420 737 444 367
email: info@centrumcirkus.cz
IČO: 26659336
bankovní spojení: FIO BANKA a.s.
číslo účtu: 2200292262/2010
webové stránky: www.centrumcirkus.cz

Rada spolku
Mgr. Kateřina Arnotová, předsedkyně spolku
Mgr. Šárka Slavíková, členka rady
Jiřina Maradová, členka rady
Gabriela Kocourková, Dis., členka rady
Mgr. Martina Černá, členka rady

 

Rada se schází pravidelně jednou týdně, projednává provozní a organizační záležitosti Centra. Ze svých jednání 
pořizuje zápisy. Schůzek rady se mohu účastnit i pozvaní hosté. Několikrát do roka řeší rada koncepční otázky 
a otázky směřování centra na několikadenních výjezdech.
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Poslání centra pro rodinu

Centrum nabízí

Centrum je místo, kde jsou děti, jejich rodiče a prarodiče vítáni, kde mohou společně trávit svůj volný čas               
a využívat nabízené programy. 
Centrum poskytuje všem návštěvníkům příjemné zázemí a pomáhá nalézat nové přátele. 
Centrum vzniklo dobrovolnou činností a tím přispívá k rozvoji občanské společnosti. 
Centrum je založeno na principu rodinné svépomoci a vzájemné služby, poskytuje společenství, solidaritu           
a otevřenost všem generacím.
Děti v centru nacházejí přirozené společenství vrstevníků a vidí svoji matku v jiné roli než v domácnosti.
Centrum aktivně posiluje mateřskou roli ženy a funkci rodiny ve společnosti.
Aktivity centra napomáhají pozitivnímu rozvoji vztahu rodič – dítě i rozvoji sociálního cítění dětí.
Centrum pomáhá ženám udržovat jejich profesní orientaci a posilují jejich sebevědomí.
Centrum umožňuje rodičům vyjít z izolace, kam se mohou celodenní péčí o malé děti dostávat.
Centrum svou činností přispívá k rozvoji naší městské části a je její nedílnou součástí.
Centrum je neformální, otevřené a přístupné pro celé rodiny a umožňuje integraci bez ohledu na rasovou 
příslušnost a zdravotní či sociální omezení.
Centrum učí toleranci a předchází xenofobii.
Centrum funguje na základě dobrovolné práce ochotných lidí a díky podpoře dárců, sponzorů a podporovatelů.
Centrum dává každému možnost aktivně se podílet na přípravě programů a chodu celého centra.

tvořivé, vzdělávací, hudební a pohybové programy pro děti od narození po mladší školní věk 

přednášky, semináře, vzdělávací programy a tvořivé kurzy pro širokou veřejnost 

jednorázové akce jako smysluplnou náplň volného času 

možnost seberealizace při podílení se na chodu centra a příležitost navázat nová přátelství

vstupné a zápisné dostupné všem 

členství ve spolku provozujícím Centrum 

hernu plnou hraček

zázemí pro přebalení a nakrmení malých dětí (kuchyňka s rychlovarnou konvicí, mikrovlnnou troubou)

drobné občerstvení a kávu

knihy pro děti a o dětech v knihovničce centra

wi� připojení k internetu
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O nás
Cirkus – centrum pro rodinu je nezisková organizace, která funguje již od roku 2004. Za čtrnáct let činnosti se 
Cirkus stal nedílnou součástí městské části Čakovice a získal mnoho příznivců z řad dětí a rodičů z Čakovic, Třebo-
radic, Miškovic a dalších přilehlých oblastí severního okraje Prahy.
Cirkus byl založen s cílem organizovat zájmové a vzdělávací aktivity pro rodiče a děti, zajišťovat výlety a kulturní 
akce a vytvářet společenství lidí se stejnými zájmy. 
Svoji činnost provozuje od září 2016 v přízemí rodinného domu v Danielově ulici 14. Nové prostory má Centrum 
pronajaty od majitele nemovitosti. Jejich součástí je předsíň, samostatné sociální zařízení, tělocvična, herna                 
s kuchyňským koutem a místnost pro výtvarné kurzy a školičku Robinsoni, vše o celkové výměře 90 m2.

Osobnosti Cirkusu
Mgr. Kateřina Arnotová, předsedkyně rady spolku Cirkus – centrum pro rodinu, zakladatelka centra, řídí                          
a koordinuje jeho činnost, připravuje program, pořádá jednorázové akce, jedná za centrum navenek;

Mgr. Šárka Slavíková, členka rady spolku Cirkus – centrum pro rodinu, stará se o �nance a hospodaření, organ-
izační záležitosti, správu registračního systému webooker, je lektorka kurzu Robinsoni;

Jiřina Maradová, členka rady spolku Cirkus – centrum pro rodinu, členka rady spolku Cirkus – centrum pro 
rodinu, připravuje program a jednorázové akce, zajišťuje administrativní činnost pro lektory kurzů;

Gabriela Kocourková DiS., členka rady spolku Cirkus – centrum pro rodinu, koordinuje pomoc dobrovolnic,         
je lektorka kurzů cvičení pro děti a kurzu Robinsoni.

Mgr. Martina Černá, členka rady spolku Cirkus – centrum pro rodinu, řeší provozní záležitosti centra.

Dobrovolníci v roce 2018
Naplňování programu a provoz centra pomáhají zajišťovat dobrovolníci, bez jejichž zapojení by centrum nemohlo 
řádně fungovat. Na aktivitách centra se v roce 2018 podílely tři desítky dobrovolných pomocníků. Zapojují se do 
organizace jednorázových akcí, bazaru, divadel či plesu, vedou otevřené herny. Dobrovolníci ročně odpracují pro 
Cirkus stovky dobrovolnických hodin. 
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Příjmy

Zápisné do kurzů

Vstupné na představení

Ostatní příjmy

Dary, reklama

Členské příspěvky

Dotace na divadla - MČ

Dotace na provoz - MČ

Dotace na pracovní místo – Síť MC (OPPA)

GRANT EKO - MHMP

PŘÍJMY CELKEM

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK

Výdaje

kurzy (mzdy, pomůcky, materiál)

divadla (honoráře, nájem)

ostatní

GRANT EKO - MHMP

VÝDAJE CELKEM

Částka Kč

1 202 262

22 120

282 311

3 000

3 400

40 000

2 000

0

97 388

1 652 481

Částka Kč

1 134 805

60 213

302 826

97 388

1 595 232

57 249

Hospodaření v roce 2018
Cílem neziskové organizace Cirkus je poskytovat službu rodičům a dětem, nikoliv vytvářet zisk. Cirkus �nancuje 
svoji činnost z darů, členských příspěvků, dotací a zejména z vlastní činnosti, jak vyplývá z tabulky hospodaření v 
roce 2018. Cirkus - centrum pro rodinu vede účetnictví.

Hodnocení činnosti a hospodaření centra v roce 2018

Pravidelné kurzy v roce 2018
Organizace kurzů pro děti a jejich rodiče představuje největší objem činnosti Centra. Jednak jsou to pohybové a 
výtvarné kurzy, a jednak školička Cirkusu (kurz Robinsoni). Starším dětem byl určen kurz orientačního běhu, který 
láká stále nové zájemce o aktivní pohyb v přírodě. Školička Cirkusu (kurz Robinsoni) - příprava dětí na docházku v 
mateřské škole - probíhala v roce 2018 každé dopoledne. 
Velmi žádaný je kurz Malování s Pavlou vedený lektorkou Pavlou Svatošovou, která pro dětskou tvorbu vymýšlí 
neotřelé nápady.
V roce 2018 se velkému zájmu těšily i kurzy zdravotního cvičení pro rodiče - kurz FIT zdravá záda zaměřený na 
prevenci bolestí zad a celkového pohybového aparátu a od druhého pololetí kurz Zdravotního Pilates zaměřený na 
zpevňování svalstva, rozvoj síly a zlepšování držení těla.
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Příjmy

Zápisné do kurzů

Vstupné na představení

Ostatní příjmy

Dary, reklama

Členské příspěvky

Dotace na divadla - MČ

Dotace na přednášky - MČ

PŘÍJMY CELKEM

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK

Výdaje

kurzy (mzdy, pomůcky, materiál)

divadla (honoráře, nájem)

ostatní

VÝDAJE CELKEM

Částka Kč

1 434 182 

19 750

287 600

4 700

3 400

40 000

10 000

76 373

189 440 

1 799 632

Částka Kč

1 372 499

67 782

326 925

1 764 206

35 426

Během roku 2018 organizovalo centrum tyto pravidelné aktivity:

Cvičení pro děti s rodiči – cvičení pro nejmenší děti s využitím balónů, obručí a dalších pomůcek provázené 
říkankami, zaměřené na rozvoj jemné motoriky a obratnosti. Kurzy cvičení jsou rozděleny podle věku dětí (Žížalky, 
Šnečci, Cvrčci, Ještěrky) a jsou určeny pro děti od 3 měsíců do 3 let (lektorky Jana Mádrová, Gabriela Kocourková a 
Jana Kverková)
Jógové hrátky – cvičení pro samostatné děti od 4 let, radost z pohybu, nácvik techniky dýchání, správného držení 
těla, koordinace a rozsah pohybů včetně zdravé chůze i sezení a schopnosti sebeovládání. Děti se naučí relaxovat, 
zklidnit se a vnímat svoje tělo. (lektorka Gabriela Kocourková)
Malování s Pavlou I.  – kreativní zpracování zajímavých témat, tvoření různými technikami pro děti ve věku 4 – 6 
let (lektorka Pavla Svatošová) 
Malování s Pavlou II. – pro děti 6+, prodloužené výtvarné lekce, zaměřené na samostatné tvoření (lektorka Pavla 
Svatošová) 
Robinsoni – čas strávený bez rodičů, plný her, čtení, povídání, výtvarné činnosti, učení samostatnosti, sebeobslu-
hy, příprava na docházku do mateřské školy pro děti od 3 let (lektorky Šárka Slavíková, Gabriela Kocourková, Pavla 
Svatošová, Jana Kverková)
Orientační běh – sportovní hry, orientace v mapě a práce s buzolou v terénu či v tělocvičně (lektoři Martin Kubec, 
Jiří Tejkl)
Šašci – cvičení pro starší děti bez rodičů, nácvik správného pohybu, nové hry, pro děti od 3 do 5 let (lektorky Blanka 
Štefaničová, Klára Prokšíková)
Tanečky – rytmická cvičení, výuka jednoduchých tanečních a krokových variací a základy baletní průpravy (lektorka 
Klára Prokšíková)
YAMAHA Class Zuzany Bartošové – hudební kurzy pro děti s rodiči
Otevřená herna otevřená dopolední (pondělí) a odpolední (středa) herna pro rodiče s dětmi, krátké bloky cvičení, 
básniček, tvoření, maňáskové divadélko (vedou dobrovolníci)
FIT ZÁDA – kurz pro dospělé, cvičení jako prevence bolestí zad či jinak přetíženého pohybového aparátu celého 
těla, vychází z programu Therapy Balantes, tzv. funkčního přístupu ke cvičení (lektorka Ivana Veselá)
Zdravotní Pilates – kurz pro dospělé, Pilates zpevňuje zádové, břišní a hýžďové svalstvo, rozvíjí sílu, ohebnost, 
rovnováhu, koordinaci a dýchání a zlepšuje držení celého těla.(lektorka Ivana Veselá)

Lektoři kurzů v roce 2018
Gabriela Kocourková, cvičení pro děti, školička Robinsoni

Martin Kubec, orientační běh

Jana Kverková, cvičení pro děti, školička Robinsoni

Jana Mádrová, cvičení pro děti

Klára Prokšíková, cvičení pro děti šašci, tanečky

Šárka Slavíková, školička Robinsoni

Pavla Svatošová, výtvarný kroužek, školička Robinsoni

Blanka Štefaničová, cvičení pro děti šašci, tanečky

Jiří Tejkl, orientační běh

Ivana Veselá, cvičení pro dospělé
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Jednorázové akce roku 2018
V roce 2018 pokračovaly tradiční cirkusové projekty Pohádkový Cirkus – divadelní představení pro celé rodiny a 
PidiPohádky. Projekt PidiPohádky zahrnoval šest představení pro nejmenší diváky, která se konala v úterý dopo-
ledne v podkrovním sále čakovického zámku.  V rámci Pohádkového Cirkusu, divadelních pohádek pro celou 
rodinu, proběhla v roce 2018 dvě představení, v neděli odpoledne v sále restaurace Maximum Club. Oba divadelní 
projekty byly částečně �nancovány z dotace získané z rozpočtu městské části Praha – Čakovice ve výši 40 000 Kč.

Mezi úspěšné akce Centra patřily jednoznačně jarní a podzimní bazar dětského oblečení, které probíhaly v 
prostorách jídelny ZŠ Dr. E. Beneše v Čakovicích. V lednu 2018 se konal desátý ples spolupořádaný se spolkem LíPa 
Třeboradice. V létě Cirkus navázal na úspěšné příměstské tábory pro děti od tří let. Během čtyř táborových turnusů 
věnovaných poznávání přírody (Cesta stromu, Animalia) a cestování (Malý turista) objevovaly děti nové věci a 
zažívaly zajímavá dobrodružství. Všechny termíny příměstských táborů byly velmi rychle obsazeny. Tábory se 
setkaly s velmi kladným hodnocením jak od rodičů, tak dětí. 

Jednou měsíčně pokračovala i oblíbená aktivita pro děti od 3 let přespávání dětí nazvaná Pruhované pyžamko, 
věnovaná aktuálnímu ročnímu období, zvykům a svátkům.

V červnu Cirkus pořádal v zámeckém parku Letní Cirkusovou slavnost na rozloučení se školním rokem. Její součástí 
byla vernisáž výtvarných prací dětí z kurzu malování s Pavlou v podkroví zámku, divadelní vystoupení Kejklíře Vojty 
Vrtka, živá hudba a soutěž o nejlepší cirkusovou buchtu. 
V červnu se Cirkus účastnil Spolkového dne - setkání a prezentace spolků, které působí v městské části v oblasti 
volnočasových aktivit dětí, mládeže a dospělých a v oblasti sportu.

V září proběhl na travnatém prostranství v sídlišti Zámecký park již pátý ročník bazaru oblečení a doplňků pro 
dospělé Pruhovaný šatník spojený s piknikem a sousedským setkáváním. 
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V rOCE 2018 POŘÁDAL CIRKUS TYTO AKCE
leden

Pidipohádky – Kde přespávají pohádky, divadlo Anima Candida
poradenství podiatrie, MUDr. Kateřina Švejdová
10. společný ples Cirkusu a sdružení LíPa, skupina The Party Band

únor
workshop pro rodiče  – Batolecí cvičení
workshop pro rodiče - Nevěra? To se nám stát nemůže, Mgr. Vladimíra Bartáková
Pidipohádky – Žabák Žak a rak Jak, divadlo Krab
Pohádkový Cirkus – Zlatovláska, divadlo Víti Marčíka, 
dílna pro děti – Nanuková sladká dílna
účast na Třeboradickém masopustu

březen 
Pidipohádky – Deset černoušků, divadlo Lokvar
workshop pro rodiče – Efektivní komunikace s dětmi, Mgr. Kateřina Kopečná
velikonoční dílna pro děti
Jarní bazar potřeb a oblečení pro děti

duben
Hudba v rodině pro rodiče a děti – Mgr. Ondřej Tichý
workshop pro rodiče – Jak vychovávat chlapce?, Mgr. Vladimíra Bartáková
workshop pro rodiče – Dětský atopický ekzém, Mgr. Magdalena Doležalová
Pruhované pyžamko – Kosí pyžamko 
poradenství – výživa u dětí, Štěpánka Čápová
akce pro rodiny – Orientační běh pro rodiny

květen
zapojení do kampaně Rodina o�ine
workshop pro rodiče – Vztek, vzdor a pláč! Co s tím?, Mgr. Kateřina Kopečná
Pruhované pyžamko – Růžové snění 
dílna pro děti – Sušenková sladká dílna

červen
workshop pro rodiče – Jak vychovávat puberťáky?, Mgr. Vladimíra Bartáková
Výlet s Cirkusem – Hledači pokladů, výlet na zříceninu hradu Michalovice
Letní Cirkusová slavnost v parku a vernisáž
Pruhované pyžamko – Jahodové pokušení 
Dílna pro rodiče – Šperky z polodrahokamů, Jana Veselá
účast na Spolkovém dni

červenec
Příměstské tábory – Letní Robinsoni (Cesta stromu)

srpen
Příměstské tábory – Letní Robinsoni (Cesta stromu)
Příměstské tábory – Malý turista
Příměstské tábory – ANIMALIA
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leden

Pidipohádky – divadlo Anima Candida, 
Jak Jeníčka a Mařenku navštěvují pohádky
Pohádkový Cirkus – divadlo Lokvar, Český Honza
workshop – Masáže dětí, Libuše Kurková
9. společný ples Cirkusu a sdružení LíPa, 
skupina The Party Band
Pruhované pyžamko – Ledová čepice, přespávání dětí 

únor
Pidipohádky – divadlo Krab, Tučňákův výlet
Pruhované pyžamko – Polštářková bitva, 
přespávání dětí 
Pohádkový Cirkus – divadlo Víti Marčíka, 
Tři zlaté vlasy Děda Vševěda
účast na Třeboradickém Masopustu

březen 
Pidipohádky – Sváťovo dividlo, Máša a tři medvědi
Pruhované pyžamko – Italské dobrodružství, 
přespávání dětí 
workshop - Jak vychovávat chlapce, 
Mgr. Vladimíra Bartáková
workshop – Ideální rodič, Mgr. Kateřina Szabados
odborný seminář – Už zase jsi na PC, 
Mgr. Vladimíra Bartáková
Jarní bazar potřeb a oblečení pro děti

duben
Pidipohádky – Divadlo pro malý, 
Kvak a žbluňk jsou kamarádi
Pruhované pyžamko – Čarodějné přespávání dětí 
workshop – Děti potřebují hranice, 
Mgr. Kateřina Szabados

květen
workshop – Sourozenecké konstelace, 
Mgr. Kateřina Kopečná
odborný seminář – Kdy s dětmi mluvit o sexu, 
Mgr. Kateřina Szabados
Pruhované pyžamko – přespávání dětí 
Pidipohádky – Téměř divadelní společnost, 
Jak do Mastné Lhoty přišel čert
Výlet s Cirkusem – za buližníky do Divoké Šárky

červen
Letní Cirkusová slavnost v parku a vernisáž
workshop – Jak děti motivovat, Mgr. Kateřina Szabados
Pruhované pyžamko – přespávání s bijákem 
účast na Spolkovém dni

červenec
Příměstské tábory – Letní Robinsoni (Chyťte mamuta!)
Příměstské tábory – Letní Robinsoni (Chyťte mamuta!)

srpen
Příměstské tábory – Letní Robinsoni (Jedeme na výlet)
Příměstské tábory – (CK Cirkus)
Příměstské tábory – Prapříroda

září
účast na Třeboradickém posvícení
Pruhovaný šatník – piknik a prodej oblečení
workshop – Jdeme do školky, Mgr. Šárka Slavíková

říjen
Podzimní bazar potřeb a oblečení pro děti
Pidipohádky – divadlo Pruhované panenky, 
Červená Karkulka
workshop – Náhradní rodinná péče, 
Mgr. Martina Černá, Jana Toušová
odborný seminář – Už zase jsi na tabletu?, 
Mgr. Kateřina Szabados

listopad
Pruhované pyžamko – Ploutvička a větvička, 
přespávání dětí 
Pidipohádky – divadlo Staré herečky, 
O líné Liduně a třech přadlenách
Pruhovaná čajovna – zdobení adventních věnců
Pruhovaná čajovna – šperky z polodrahokamů
workshop – Sourozenecké konstelace, 
Mgr. Kateřina Kopečná
odborný seminář – Nevěra? To se nám nemůže stát, 
Mgr. Vladimíra Bartáková
Vánoční rodinné focení v Cirkuse – Lucie Pařízková

prosinec 
Pidipohádky – divadlo Harmonika, 
Tři pohádky o Honzovi
Pruhované pyžamko – Perníčkové přespávání dětí 
Pohádkový Cirkus – divadlo Já to jsem, Vánoční příběh
workshop - Jak vychovávat dívky, 
Mgr. Vladimíra Bartáková
Zpívání vánočních koled
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lektorky Gabriela Kocourková a Jana Kverková se zúčastnily vzdělávacího semináře Využití netradičních 
pomůcek při cvičení dětí (říjen 2018) 
lektorka Pavla Svatošová zahájila studium na SOŠ Bean v oboru předškolní a mimoškolní pedagogika
lektorka Ivana Veselá se zúčastnila workshopu Overball a Theraband (únor 2018)
lektorka Jana Kverková se zúčastnila workshopu Batolecí cvičení (únor 2018)

vzdělávání dobrovolníků a lektorů v Cirkuse
připravit příměstské tábory pro předškolní i školní děti na letní prázdniny 2019
připravit změnu právní formy Centra a jeho přeměnu ze spolku na ústav od ledna 2019. 
vytvoření klubu dobrovolnic
uspořádat workshop batolecího cvičení pro učitele, lektory i rodiče

Prezentace centra na veřejnost
Činnost centra Cirkus je prezentována na nástěnkách v prostorách centra, na webových stránkách městské části 
Praha Čakovice, formou plakátů inzerujících jednotlivé akce centra a především na webových stránkách www.cen-
trumcirkus.cz a na Facebooku. Počet příznivců Cirkusu na Facebooku dosáhl již 500. Facebookový pro�l je pravidel-
ně aktualizován a je významným komunikačním kanálem mezi veřejností a Cirkusem.

Dění v Cirkuse
Členky rady se i v roce 2018 pravidelně účastnily setkání se supervizorem na týmové supervizi, která probíhá od 
začátku roku 2014 a pomáhá k rozvíjení vztahů uvnitř týmu, k hledání dalšího směřování Centra a místa každé 
členky rady v něm.

Na podzim proběhlo víkendové setkání dobrovolnic a spolupracovnic centra Cirkus ve Smečně zaměřené na relax-
aci, tvoření a péči o tělo i duši.
Po prázdninách Centrum zprovoznilo novou webovou prezentaci na adrese www.centrumcirkus.cz, s novou 
gra�ckou úpravou i novým obsahem. 
Centrum se rovněž zaměřilo na zlepšení vybavení tělocvičny pro pohybové kurzy. V tělocvičně byla instalována 
stěna s úchyty na lezení pro nejmenší děti a zároveň byly pořízeny nové cvičební pomůcky pro zajištění kvalitní 
náplně kurzů. 
V roce 2018 byla dokončena úprava zahrady u Centra, kterou využívají děti z kurzů Robinsoni a účastníci příměst-
ských táborů pro venkovní aktivity. 

Plány na rok 2019

 

Aktivity a další vzdělávání lektorů a dobrovolníků
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Cirkus – centrum pro rodinu v roce 2018 podpořili:

Městská část Praha Čakovice
Origis s.r.o.
MADE GROUP, a.s.
Karlos burger
Moravská prodejna - vinotéka Čakovice
ARET Praha, s.r.o.
HELLMA Gastronomický servis Praha
Štěpánka Čápová – výživová poradkyně
IC Creative Praha
Lucie Pařízková – fotografka
Klára Prokšíková
Martina Pučeková – kosmetické služby
Linda Štroblová – kosmetické služby
Květinářství Majka - Čakovice
a další
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září
workshop pro rodiče – Jak vychovávat chlapce?, Mgr. Vladimíra Bartáková
účast na Třeboradickém posvícení
Výlet s Cirkusem – Čertovy hlavy, výlet do Liběchova u Mělníka
Pruhovaný šatník – piknik a prodej oblečení

říjen
Podzimní bazar potřeb a oblečení pro děti
Pidipohádky – Ezopovy bajky, divadlo Kaká
Pruhované pyžamko – Jablíčka v županu 
workshop pro rodiče – Čteme dětem a s dětmi, Mgr. Magdalena Doležalová

listopad

workshop pro rodiče – Má ježíšek přinést mobil?, Jan Kršňák

Pohádkový Cirkus – Setkání u Betléma, Teátr Pavla Šmída 

Pidipohádky – Kocour v botách, divadlo Toy machine

Pruhované pyžamko – Kouzelná noc

Pruhovaná čajovna – zdobení adventních věnců

Vánoční rodinné focení v Cirkusu – Lucie Pařízková

prosinec 

Pidipohádky – Kouzelný hrnec, divadlo Harmonika

Pruhované pyžamko – Perníčkové přespávání dětí 

Zpívání vánočních koled

Hodnocení cinnosti a hospodarení MC Cirkus v roce 2010

   

Hospodarení v roce 2010
Činnost Mateřského centra Cirkus byla v roce 2010 �nancována především z organizování pravidelných kurzů, dále 
z pořádání různých jednorázových akcí, ze vstupného za pořádání divadelních představení, z příspěvku Městské 
části Praha Čakovice a darů. Nejvyšší podíl na výdajích MC měly  odměny lektorkám pravidelných kurzů a investice 
do výstavby zahradní pergoly.

Příjmy celkem                                                                                                                                                                429 495,44

kurzovné                                                                                                                                                          335 248,00

ostatní příjmy                                                                                                                                                            18 662,44

příjmy ze vstupného                                                                                                                                           12 785,00

příspěvek MČ Praha Čakovice                                                                                                                          39 800,00

dary                                                                                                                                                                              23 000,00

Výdaje celkem                                                                                                                                                                   416 405,00

přímé výdaje na kurzy                                                                                                                                         183 180,00

nepřímé výdaje na kurzy                                                                                                                                            35 570,00

mzdové výdaje                                                                                                                                                              97 245,00

výdaje na divadelní představení                                                                                                                           22 000,00

ostatní výdaje                                                                                                                                                              20 930,00

výdaje na pořízení majetku                                                                                                                            57 480,00

Hospodářský výsledek                                                                                                                                                 13 090,44

kurzovné
výdaje na kurzy

majetek

ostatní

divadlo

dary
příspěvek MČ

ostatní
vstupné

VýdajePříjmy

srovnání počtu návštěvníků, 
kteří do MC přijdou týdně (2008 – 2010)

srovnání počtu kurzů 
probíhajících v MC týdně (2008 – 2010) 
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Jednorázové akce roku 2010 
I v roce 2010 pokračovala v Mateřském centru tradice pořádání mnoha jednorázových akcí pro děti i dospělé, ale i 
oblíbených divadelních představení pro nejmenší diváky. Mezi úspěšné akce MC patřil jednoznačně bazárek 
dětského oblečení, který se koná vždy na jaře a na podzim. Díky vstřícnosti vedení ZŠ Dr. E. Beneše mohl být  
bazárek v roce 2010 přestěhován z objektu Mateřského centra do větších prostor jídelny ZŠ. 
Za �nančního přispění MČ Praha Čakovice byla pořádána divadelní představení pro nejmenší diváky, která se těší 
stále větší oblibě a vzrůstající návštěvnosti.

V roce 2010 pořádalo MC tyto akce:
únor 
     Diskusní večer o manželských vztazích (psycholožka Eva Labusová) v rámci kampaně Národní týden manželství
     pořádané Sítí MC
     Divadelní představení pro nejmenší diváky - Divadlo ŠUS 
březen 
     Hudba v rodině – hudebně vzdělávací pořad pro celou rodinu o.s. Potichounku
     2. společný ples Mateřského centra Cirkus a občanského sdružení LíPa  ve velkém sále Maximum Club Restau-
     rantu v Třeboradicích
     Výtvarná dílna pro rodiče s IC Creative na téma jarní dekorace
     Účast na jarmarku pořádaném MČ Praha Čakovice
duben
     Jarní bazárek dětského oblečení – stále populárnější bazar, pro velkou oblibu se koná dvakrát za rok na jaře a na
     podzim
     Divadelní představení pro nejmenší diváky - Divadlo Bořivoj
květen
     Cirkus na kolech a 6. narozeniny MC – jarní závody pro všechny děti na čemkoliv na kolečkách 
     Den otevřených dveří
     Divadelní představení pro nejmenší diváky - Divadlo KRAB
červen 
     Divadelní představení pro nejmenší diváky - Divadlo Jednoho Edy
říjen
    Odpoledne s Cirkusem – bene�ční akce prezentující činnost Mateřského centra široké veřejnosti spojená s di- 
     vadelním představením divadla Krab, s občerstvením a koncertem 
     Podzimní bazárek dětského oblečení
listopad
     Zdobení adventních věnců
     Hudba v rodině – hudebně vzdělávací pořad pro celou rodinu o.s. Potichounku
prosinec 
     Divadelní představení pro nejmenší diváky - Divadlo Bořivoj 
     Zpívání vánočních koled na zahradě centra
 

Stavba pergoly na zahradě MC
V roce 2010 byla na zahradě Mateřského centra vybudována zastřešená dřevěná pergola k letnímu posezení a 
zároveň k ukládání kočárků za nepříznivého počasí. Na stavbě pergoly se �nančně podílela Městská část Praha 
Čakovice.

VYROČNÍ ZPRÁVA

2018
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pravaLeva

Kontaktní a identifikační údaje
název: Cirkus – centrum pro rodinu, z.s. 
číslo a datum registrace: L 14545 vedená u Městského soudu v Praze
sídlo: Úslavská 589, Praha 9 – Čakovice
adresa provozovny: Danielova 14, Praha - Čakovice
předsedkyně spolku: Mgr. Kateřina Arnotová
telefon: +420 737 444 367
email: info@centrumcirkus.cz
IČO: 26659336
bankovní spojení: FIO BANKA a.s.
číslo účtu: 2200292262/2010
webové stránky: www.centrumcirkus.cz

Rada spolku
Mgr. Kateřina Arnotová, předsedkyně spolku
Mgr. Šárka Slavíková, členka rady
Jiřina Maradová, členka rady
Gabriela Kocourková, Dis., členka rady
Mgr. Martina Černá, členka rady

 

Rada se schází pravidelně jednou týdně, projednává provozní a organizační záležitosti Centra. Ze svých jednání 
pořizuje zápisy. Schůzek rady se mohu účastnit i pozvaní hosté. Několikrát do roka řeší rada koncepční otázky 
a otázky směřování centra na několikadenních výjezdech.

2

Poslání centra pro rodinu

Centrum nabízí

Centrum je místo, kde jsou děti, jejich rodiče a prarodiče vítáni, kde mohou společně trávit svůj volný čas               
a využívat nabízené programy. 
Centrum poskytuje všem návštěvníkům příjemné zázemí a pomáhá nalézat nové přátele. 
Centrum vzniklo dobrovolnou činností a tím přispívá k rozvoji občanské společnosti. 
Centrum je založeno na principu rodinné svépomoci a vzájemné služby, poskytuje společenství, solidaritu           
a otevřenost všem generacím.
Děti v centru nacházejí přirozené společenství vrstevníků a vidí svoji matku v jiné roli než v domácnosti.
Centrum aktivně posiluje mateřskou roli ženy a funkci rodiny ve společnosti.
Aktivity centra napomáhají pozitivnímu rozvoji vztahu rodič – dítě i rozvoji sociálního cítění dětí.
Centrum pomáhá ženám udržovat jejich profesní orientaci a posilují jejich sebevědomí.
Centrum umožňuje rodičům vyjít z izolace, kam se mohou celodenní péčí o malé děti dostávat.
Centrum svou činností přispívá k rozvoji naší městské části a je její nedílnou součástí.
Centrum je neformální, otevřené a přístupné pro celé rodiny a umožňuje integraci bez ohledu na rasovou 
příslušnost a zdravotní či sociální omezení.
Centrum učí toleranci a předchází xenofobii.
Centrum funguje na základě dobrovolné práce ochotných lidí a díky podpoře dárců, sponzorů a podporovatelů.
Centrum dává každému možnost aktivně se podílet na přípravě programů a chodu celého centra.

tvořivé, vzdělávací, hudební a pohybové programy pro děti od narození po mladší školní věk 

přednášky, semináře, vzdělávací programy a tvořivé kurzy pro širokou veřejnost 

jednorázové akce jako smysluplnou náplň volného času 

možnost seberealizace při podílení se na chodu centra a příležitost navázat nová přátelství

vstupné a zápisné dostupné všem 

členství ve spolku provozujícím Centrum 

hernu plnou hraček

zázemí pro přebalení a nakrmení malých dětí (kuchyňka s rychlovarnou konvicí, mikrovlnnou troubou)

drobné občerstvení a kávu

knihy pro děti a o dětech v knihovničce centra

wi� připojení k internetu
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O nás
Cirkus – centrum pro rodinu je nezisková organizace, která funguje již od roku 2004. Za čtrnáct let činnosti se 
Cirkus stal nedílnou součástí městské části Čakovice a získal mnoho příznivců z řad dětí a rodičů z Čakovic, Třebo-
radic, Miškovic a dalších přilehlých oblastí severního okraje Prahy.
Cirkus byl založen s cílem organizovat zájmové a vzdělávací aktivity pro rodiče a děti, zajišťovat výlety a kulturní 
akce a vytvářet společenství lidí se stejnými zájmy. 
Svoji činnost provozuje od září 2016 v přízemí rodinného domu v Danielově ulici 14. Nové prostory má Centrum 
pronajaty od majitele nemovitosti. Jejich součástí je předsíň, samostatné sociální zařízení, tělocvična, herna                 
s kuchyňským koutem a místnost pro výtvarné kurzy a školičku Robinsoni, vše o celkové výměře 90 m2.

Osobnosti Cirkusu
Mgr. Kateřina Arnotová, předsedkyně rady spolku Cirkus – centrum pro rodinu, zakladatelka centra, řídí                          
a koordinuje jeho činnost, připravuje program, pořádá jednorázové akce, jedná za centrum navenek;

Mgr. Šárka Slavíková, členka rady spolku Cirkus – centrum pro rodinu, stará se o �nance a hospodaření, organ-
izační záležitosti, správu registračního systému webooker, je lektorka kurzu Robinsoni;

Jiřina Maradová, členka rady spolku Cirkus – centrum pro rodinu, členka rady spolku Cirkus – centrum pro 
rodinu, připravuje program a jednorázové akce, zajišťuje administrativní činnost pro lektory kurzů;

Gabriela Kocourková DiS., členka rady spolku Cirkus – centrum pro rodinu, koordinuje pomoc dobrovolnic,         
je lektorka kurzů cvičení pro děti a kurzu Robinsoni.

Mgr. Martina Černá, členka rady spolku Cirkus – centrum pro rodinu, řeší provozní záležitosti centra.

Dobrovolníci v roce 2018
Naplňování programu a provoz centra pomáhají zajišťovat dobrovolníci, bez jejichž zapojení by centrum nemohlo 
řádně fungovat. Na aktivitách centra se v roce 2018 podílely tři desítky dobrovolných pomocníků. Zapojují se do 
organizace jednorázových akcí, bazaru, divadel či plesu, vedou otevřené herny. Dobrovolníci ročně odpracují pro 
Cirkus stovky dobrovolnických hodin. 
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Příjmy

Zápisné do kurzů

Vstupné na představení

Ostatní příjmy

Dary, reklama

Členské příspěvky

Dotace na divadla - MČ

Dotace na provoz - MČ

Dotace na pracovní místo – Síť MC (OPPA)

GRANT EKO - MHMP

PŘÍJMY CELKEM

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK

Výdaje

kurzy (mzdy, pomůcky, materiál)

divadla (honoráře, nájem)

ostatní

GRANT EKO - MHMP

VÝDAJE CELKEM

Částka Kč

1 202 262

22 120

282 311

3 000

3 400

40 000

2 000

0

97 388

1 652 481

Částka Kč

1 134 805

60 213

302 826

97 388

1 595 232

57 249

Hospodaření v roce 2018
Cílem neziskové organizace Cirkus je poskytovat službu rodičům a dětem, nikoliv vytvářet zisk. Cirkus �nancuje 
svoji činnost z darů, členských příspěvků, dotací a zejména z vlastní činnosti, jak vyplývá z tabulky hospodaření v 
roce 2018. Cirkus - centrum pro rodinu vede účetnictví.

Hodnocení činnosti a hospodaření centra v roce 2018

Pravidelné kurzy v roce 2018
Organizace kurzů pro děti a jejich rodiče představuje největší objem činnosti Centra. Jednak jsou to pohybové a 
výtvarné kurzy, a jednak školička Cirkusu (kurz Robinsoni). Starším dětem byl určen kurz orientačního běhu, který 
láká stále nové zájemce o aktivní pohyb v přírodě. Školička Cirkusu (kurz Robinsoni) - příprava dětí na docházku v 
mateřské škole - probíhala v roce 2018 každé dopoledne. 
Velmi žádaný je kurz Malování s Pavlou vedený lektorkou Pavlou Svatošovou, která pro dětskou tvorbu vymýšlí 
neotřelé nápady.
V roce 2018 se velkému zájmu těšily i kurzy zdravotního cvičení pro rodiče - kurz FIT zdravá záda zaměřený na 
prevenci bolestí zad a celkového pohybového aparátu a od druhého pololetí kurz Zdravotního Pilates zaměřený na 
zpevňování svalstva, rozvoj síly a zlepšování držení těla.
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Příjmy

Zápisné do kurzů

Vstupné na představení

Ostatní příjmy

Dary, reklama

Členské příspěvky

Dotace na divadla - MČ

Dotace na přednášky - MČ

PŘÍJMY CELKEM

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK

Výdaje

kurzy (mzdy, pomůcky, materiál)

divadla (honoráře, nájem)

ostatní

VÝDAJE CELKEM

Částka Kč

1 434 182 

19 750

287 600

4 700

3 400

40 000

10 000

76 373

189 440 

1 799 632

Částka Kč

1 372 499

67 782

326 925

1 764 206

35 426

Během roku 2018 organizovalo centrum tyto pravidelné aktivity:

Cvičení pro děti s rodiči – cvičení pro nejmenší děti s využitím balónů, obručí a dalších pomůcek provázené 
říkankami, zaměřené na rozvoj jemné motoriky a obratnosti. Kurzy cvičení jsou rozděleny podle věku dětí (Žížalky, 
Šnečci, Cvrčci, Ještěrky) a jsou určeny pro děti od 3 měsíců do 3 let (lektorky Jana Mádrová, Gabriela Kocourková a 
Jana Kverková)
Jógové hrátky – cvičení pro samostatné děti od 4 let, radost z pohybu, nácvik techniky dýchání, správného držení 
těla, koordinace a rozsah pohybů včetně zdravé chůze i sezení a schopnosti sebeovládání. Děti se naučí relaxovat, 
zklidnit se a vnímat svoje tělo. (lektorka Gabriela Kocourková)
Malování s Pavlou I.  – kreativní zpracování zajímavých témat, tvoření různými technikami pro děti ve věku 4 – 6 
let (lektorka Pavla Svatošová) 
Malování s Pavlou II. – pro děti 6+, prodloužené výtvarné lekce, zaměřené na samostatné tvoření (lektorka Pavla 
Svatošová) 
Robinsoni – čas strávený bez rodičů, plný her, čtení, povídání, výtvarné činnosti, učení samostatnosti, sebeobslu-
hy, příprava na docházku do mateřské školy pro děti od 3 let (lektorky Šárka Slavíková, Gabriela Kocourková, Pavla 
Svatošová, Jana Kverková)
Orientační běh – sportovní hry, orientace v mapě a práce s buzolou v terénu či v tělocvičně (lektoři Martin Kubec, 
Jiří Tejkl)
Šašci – cvičení pro starší děti bez rodičů, nácvik správného pohybu, nové hry, pro děti od 3 do 5 let (lektorky Blanka 
Štefaničová, Klára Prokšíková)
Tanečky – rytmická cvičení, výuka jednoduchých tanečních a krokových variací a základy baletní průpravy (lektorka 
Klára Prokšíková)
YAMAHA Class Zuzany Bartošové – hudební kurzy pro děti s rodiči
Otevřená herna otevřená dopolední (pondělí) a odpolední (středa) herna pro rodiče s dětmi, krátké bloky cvičení, 
básniček, tvoření, maňáskové divadélko (vedou dobrovolníci)
FIT ZÁDA – kurz pro dospělé, cvičení jako prevence bolestí zad či jinak přetíženého pohybového aparátu celého 
těla, vychází z programu Therapy Balantes, tzv. funkčního přístupu ke cvičení (lektorka Ivana Veselá)
Zdravotní Pilates – kurz pro dospělé, Pilates zpevňuje zádové, břišní a hýžďové svalstvo, rozvíjí sílu, ohebnost, 
rovnováhu, koordinaci a dýchání a zlepšuje držení celého těla.(lektorka Ivana Veselá)

Lektoři kurzů v roce 2018
Gabriela Kocourková, cvičení pro děti, školička Robinsoni

Martin Kubec, orientační běh

Jana Kverková, cvičení pro děti, školička Robinsoni

Jana Mádrová, cvičení pro děti

Klára Prokšíková, cvičení pro děti šašci, tanečky

Šárka Slavíková, školička Robinsoni

Pavla Svatošová, výtvarný kroužek, školička Robinsoni

Blanka Štefaničová, cvičení pro děti šašci, tanečky

Jiří Tejkl, orientační běh

Ivana Veselá, cvičení pro dospělé
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Jednorázové akce roku 2017
V roce 2018 pokračovaly tradiční cirkusové projekty Pohádkový Cirkus – divadelní představení pro celé rodiny a 
PidiPohádky. Projekt PidiPohádky zahrnoval šest představení pro nejmenší diváky, která se konala v úterý dopo-
ledne v podkrovním sále čakovického zámku.  V rámci Pohádkového Cirkusu, divadelních pohádek pro celou 
rodinu, proběhla v roce 2018 dvě představení, v neděli odpoledne v sále restaurace Maximum Club. Oba divadelní 
projekty byly částečně �nancovány z dotace získané z rozpočtu městské části Praha – Čakovice ve výši 40 000 Kč.

Mezi úspěšné akce Centra patřily jednoznačně jarní a podzimní bazar dětského oblečení, které probíhaly v 
prostorách jídelny ZŠ Dr. E. Beneše v Čakovicích. V lednu 2018 se konal desátý ples spolupořádaný se spolkem LíPa 
Třeboradice. V létě Cirkus navázal na úspěšné příměstské tábory pro děti od tří let. Během čtyř táborových turnusů 
věnovaných poznávání přírody (Cesta stromu, Animalia) a cestování (Malý turista) objevovaly děti nové věci a 
zažívaly zajímavá dobrodružství. Všechny termíny příměstských táborů byly velmi rychle obsazeny. Tábory se 
setkaly s velmi kladným hodnocením jak od rodičů, tak dětí. 

Jednou měsíčně pokračovala i oblíbená aktivita pro děti od 3 let přespávání dětí nazvaná Pruhované pyžamko, 
věnovaná aktuálnímu ročnímu období, zvykům a svátkům.

V červnu Cirkus pořádal v zámeckém parku Letní Cirkusovou slavnost na rozloučení se školním rokem. Její součástí 
byla vernisáž výtvarných prací dětí z kurzu malování s Pavlou v podkroví zámku, divadelní vystoupení Kejklíře Vojty 
Vrtka, živá hudba a soutěž o nejlepší cirkusovou buchtu. 
V červnu se Cirkus účastnil Spolkového dne - setkání a prezentace spolků, které působí v městské části v oblasti 
volnočasových aktivit dětí, mládeže a dospělých a v oblasti sportu.

V září proběhl na travnatém prostranství v sídlišti Zámecký park již pátý ročník bazaru oblečení a doplňků pro 
dospělé Pruhovaný šatník spojený s piknikem a sousedským setkáváním. 
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V rOCE 2018 POŘÁDAL CIRKUS TYTO AKCE
leden

Pidipohádky – Kde přespávají pohádky, divadlo Anima Candida
poradenství podiatrie, MUDr. Kateřina Švejdová
10. společný ples Cirkusu a sdružení LíPa, skupina The Party Band

únor
workshop pro rodiče  – Batolecí cvičení
workshop pro rodiče - Nevěra? To se nám stát nemůže, Mgr. Vladimíra Bartáková
Pidipohádky – Žabák Žak a rak Jak, divadlo Krab
Pohádkový Cirkus – Zlatovláska, divadlo Víti Marčíka, 
dílna pro děti – Nanuková sladká dílna
účast na Třeboradickém masopustu

březen 
Pidipohádky – Deset černoušků, divadlo Lokvar
workshop pro rodiče – Efektivní komunikace s dětmi, Mgr. Kateřina Kopečná
velikonoční dílna pro děti
Jarní bazar potřeb a oblečení pro děti

duben
Hudba v rodině pro rodiče a děti – Mgr. Ondřej Tichý
workshop pro rodiče – Jak vychovávat chlapce?, Mgr. Vladimíra Bartáková
workshop pro rodiče – Dětský atopický ekzém, Mgr. Magdalena Doležalová
Pruhované pyžamko – Kosí pyžamko 
poradenství – výživa u dětí, Štěpánka Čápová
akce pro rodiny – Orientační běh pro rodiny

květen
zapojení do kampaně Rodina o�ine
workshop pro rodiče – Vztek, vzdor a pláč! Co s tím?, Mgr. Kateřina Kopečná
Pruhované pyžamko – Růžové snění 
dílna pro děti – Sušenková sladká dílna

červen
workshop pro rodiče – Jak vychovávat puberťáky?, Mgr. Vladimíra Bartáková
Výlet s Cirkusem – Hledači pokladů, výlet na zříceninu hradu Michalovice
Letní Cirkusová slavnost v parku a vernisáž
Pruhované pyžamko – Jahodové pokušení 
Dílna pro rodiče – Šperky z polodrahokamů, Jana Veselá
účast na Spolkovém dni

červenec
Příměstské tábory – Letní Robinsoni (Cesta stromu)

srpen
Příměstské tábory – Letní Robinsoni (Cesta stromu)
Příměstské tábory – Malý turista
Příměstské tábory – ANIMALIA
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leden

Pidipohádky – divadlo Anima Candida, 
Jak Jeníčka a Mařenku navštěvují pohádky
Pohádkový Cirkus – divadlo Lokvar, Český Honza
workshop – Masáže dětí, Libuše Kurková
9. společný ples Cirkusu a sdružení LíPa, 
skupina The Party Band
Pruhované pyžamko – Ledová čepice, přespávání dětí 

únor
Pidipohádky – divadlo Krab, Tučňákův výlet
Pruhované pyžamko – Polštářková bitva, 
přespávání dětí 
Pohádkový Cirkus – divadlo Víti Marčíka, 
Tři zlaté vlasy Děda Vševěda
účast na Třeboradickém Masopustu

březen 
Pidipohádky – Sváťovo dividlo, Máša a tři medvědi
Pruhované pyžamko – Italské dobrodružství, 
přespávání dětí 
workshop - Jak vychovávat chlapce, 
Mgr. Vladimíra Bartáková
workshop – Ideální rodič, Mgr. Kateřina Szabados
odborný seminář – Už zase jsi na PC, 
Mgr. Vladimíra Bartáková
Jarní bazar potřeb a oblečení pro děti

duben
Pidipohádky – Divadlo pro malý, 
Kvak a žbluňk jsou kamarádi
Pruhované pyžamko – Čarodějné přespávání dětí 
workshop – Děti potřebují hranice, 
Mgr. Kateřina Szabados

květen
workshop – Sourozenecké konstelace, 
Mgr. Kateřina Kopečná
odborný seminář – Kdy s dětmi mluvit o sexu, 
Mgr. Kateřina Szabados
Pruhované pyžamko – přespávání dětí 
Pidipohádky – Téměř divadelní společnost, 
Jak do Mastné Lhoty přišel čert
Výlet s Cirkusem – za buližníky do Divoké Šárky

červen
Letní Cirkusová slavnost v parku a vernisáž
workshop – Jak děti motivovat, Mgr. Kateřina Szabados
Pruhované pyžamko – přespávání s bijákem 
účast na Spolkovém dni

červenec
Příměstské tábory – Letní Robinsoni (Chyťte mamuta!)
Příměstské tábory – Letní Robinsoni (Chyťte mamuta!)

srpen
Příměstské tábory – Letní Robinsoni (Jedeme na výlet)
Příměstské tábory – (CK Cirkus)
Příměstské tábory – Prapříroda

září
účast na Třeboradickém posvícení
Pruhovaný šatník – piknik a prodej oblečení
workshop – Jdeme do školky, Mgr. Šárka Slavíková

říjen
Podzimní bazar potřeb a oblečení pro děti
Pidipohádky – divadlo Pruhované panenky, 
Červená Karkulka
workshop – Náhradní rodinná péče, 
Mgr. Martina Černá, Jana Toušová
odborný seminář – Už zase jsi na tabletu?, 
Mgr. Kateřina Szabados

listopad
Pruhované pyžamko – Ploutvička a větvička, 
přespávání dětí 
Pidipohádky – divadlo Staré herečky, 
O líné Liduně a třech přadlenách
Pruhovaná čajovna – zdobení adventních věnců
Pruhovaná čajovna – šperky z polodrahokamů
workshop – Sourozenecké konstelace, 
Mgr. Kateřina Kopečná
odborný seminář – Nevěra? To se nám nemůže stát, 
Mgr. Vladimíra Bartáková
Vánoční rodinné focení v Cirkuse – Lucie Pařízková

prosinec 
Pidipohádky – divadlo Harmonika, 
Tři pohádky o Honzovi
Pruhované pyžamko – Perníčkové přespávání dětí 
Pohádkový Cirkus – divadlo Já to jsem, Vánoční příběh
workshop - Jak vychovávat dívky, 
Mgr. Vladimíra Bartáková
Zpívání vánočních koled
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lektorky Gabriela Kocourková a Jana Kverková se zúčastnily vzdělávacího semináře Využití netradičních 
pomůcek při cvičení dětí (říjen 2018) 
lektorka Pavla Svatošová zahájila studium na SOŠ Bean v oboru předškolní a mimoškolní pedagogika
lektorka Ivana Veselá se zúčastnila workshopu Overball a Theraband (únor 2018)
lektorka Jana Kverková se zúčastnila workshopu Batolecí cvičení (únor 2018)

vzdělávání dobrovolníků a lektorů v Cirkuse
připravit příměstské tábory pro předškolní i školní děti na letní prázdniny 2019
připravit změnu právní formy Centra a jeho přeměnu ze spolku na ústav od ledna 2019. 
vytvoření klubu dobrovolnic
uspořádat workshop batolecího cvičení pro učitele, lektory i rodiče

Prezentace centra na veřejnost
Činnost centra Cirkus je prezentována na nástěnkách v prostorách centra, na webových stránkách městské části 
Praha Čakovice, formou plakátů inzerujících jednotlivé akce centra a především na webových stránkách www.cen-
trumcirkus.cz a na Facebooku. Počet příznivců Cirkusu na Facebooku dosáhl již 500. Facebookový pro�l je pravidel-
ně aktualizován a je významným komunikačním kanálem mezi veřejností a Cirkusem.

Dění v Cirkuse
Členky rady se i v roce 2018 pravidelně účastnily setkání se supervizorem na týmové supervizi, která probíhá od 
začátku roku 2014 a pomáhá k rozvíjení vztahů uvnitř týmu, k hledání dalšího směřování Centra a místa každé 
členky rady v něm.

Na podzim proběhlo víkendové setkání dobrovolnic a spolupracovnic centra Cirkus ve Smečně zaměřené na relax-
aci, tvoření a péči o tělo i duši.
Po prázdninách Centrum zprovoznilo novou webovou prezentaci na adrese www.centrumcirkus.cz, s novou 
gra�ckou úpravou i novým obsahem. 
Centrum se rovněž zaměřilo na zlepšení vybavení tělocvičny pro pohybové kurzy. V tělocvičně byla instalována 
stěna s úchyty na lezení pro nejmenší děti a zároveň byly pořízeny nové cvičební pomůcky pro zajištění kvalitní 
náplně kurzů. 
V roce 2018 byla dokončena úprava zahrady u Centra, kterou využívají děti z kurzů Robinsoni a účastníci příměst-
ských táborů pro venkovní aktivity. 

Plány na rok 2019

 

Aktivity a další vzdělávání lektorů a dobrovolníků
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Cirkus – centrum pro rodinu v roce 2017 podpořili:

Městská část Praha Čakovice
Origis s.r.o.
MADE GROUP, a.s.
Karlos burger
Moravská prodejna - vinotéka Čakovice
ARET Praha, s.r.o.
HELLMA Gastronomický servis Praha
Štěpánka Čápová – výživová poradkyně
IC Creative Praha
Lucie Pařízková – fotografka
Klára Prokšíková
Martina Pučeková – kosmetické služby
Linda Štroblová – kosmetické služby
Květinářství Majka - Čakovice
a další
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září
workshop pro rodiče – Jak vychovávat chlapce?, Mgr. Vladimíra Bartáková
účast na Třeboradickém posvícení
Výlet s Cirkusem – Čertovy hlavy, výlet do Liběchova u Mělníka
Pruhovaný šatník – piknik a prodej oblečení

říjen
Podzimní bazar potřeb a oblečení pro děti
Pidipohádky – Ezopovy bajky, divadlo Kaká
Pruhované pyžamko – Jablíčka v županu 
workshop pro rodiče – Čteme dětem a s dětmi, Mgr. Magdalena Doležalová

listopad

workshop pro rodiče – Má ježíšek přinést mobil?, Jan Kršňák

Pohádkový Cirkus – Setkání u Betléma, Teátr Pavla Šmída 

Pidipohádky – Kocour v botách, divadlo Toy machine

Pruhované pyžamko – Kouzelná noc

Pruhovaná čajovna – zdobení adventních věnců

Vánoční rodinné focení v Cirkusu – Lucie Pařízková

prosinec 

Pidipohádky – Kouzelný hrnec, divadlo Harmonika

Pruhované pyžamko – Perníčkové přespávání dětí 

Zpívání vánočních koled

Hodnocení cinnosti a hospodarení MC Cirkus v roce 2010

   

Hospodarení v roce 2010
Činnost Mateřského centra Cirkus byla v roce 2010 �nancována především z organizování pravidelných kurzů, dále 
z pořádání různých jednorázových akcí, ze vstupného za pořádání divadelních představení, z příspěvku Městské 
části Praha Čakovice a darů. Nejvyšší podíl na výdajích MC měly  odměny lektorkám pravidelných kurzů a investice 
do výstavby zahradní pergoly.

Příjmy celkem                                                                                                                                                                429 495,44

kurzovné                                                                                                                                                          335 248,00

ostatní příjmy                                                                                                                                                            18 662,44

příjmy ze vstupného                                                                                                                                           12 785,00

příspěvek MČ Praha Čakovice                                                                                                                          39 800,00

dary                                                                                                                                                                              23 000,00

Výdaje celkem                                                                                                                                                                   416 405,00

přímé výdaje na kurzy                                                                                                                                         183 180,00

nepřímé výdaje na kurzy                                                                                                                                            35 570,00

mzdové výdaje                                                                                                                                                              97 245,00

výdaje na divadelní představení                                                                                                                           22 000,00

ostatní výdaje                                                                                                                                                              20 930,00

výdaje na pořízení majetku                                                                                                                            57 480,00

Hospodářský výsledek                                                                                                                                                 13 090,44

kurzovné
výdaje na kurzy

majetek

ostatní

divadlo

dary
příspěvek MČ

ostatní
vstupné

VýdajePříjmy

srovnání počtu návštěvníků, 
kteří do MC přijdou týdně (2008 – 2010)

srovnání počtu kurzů 
probíhajících v MC týdně (2008 – 2010) 
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Jednorázové akce roku 2010 
I v roce 2010 pokračovala v Mateřském centru tradice pořádání mnoha jednorázových akcí pro děti i dospělé, ale i 
oblíbených divadelních představení pro nejmenší diváky. Mezi úspěšné akce MC patřil jednoznačně bazárek 
dětského oblečení, který se koná vždy na jaře a na podzim. Díky vstřícnosti vedení ZŠ Dr. E. Beneše mohl být  
bazárek v roce 2010 přestěhován z objektu Mateřského centra do větších prostor jídelny ZŠ. 
Za �nančního přispění MČ Praha Čakovice byla pořádána divadelní představení pro nejmenší diváky, která se těší 
stále větší oblibě a vzrůstající návštěvnosti.

V roce 2010 pořádalo MC tyto akce:
únor 
     Diskusní večer o manželských vztazích (psycholožka Eva Labusová) v rámci kampaně Národní týden manželství
     pořádané Sítí MC
     Divadelní představení pro nejmenší diváky - Divadlo ŠUS 
březen 
     Hudba v rodině – hudebně vzdělávací pořad pro celou rodinu o.s. Potichounku
     2. společný ples Mateřského centra Cirkus a občanského sdružení LíPa  ve velkém sále Maximum Club Restau-
     rantu v Třeboradicích
     Výtvarná dílna pro rodiče s IC Creative na téma jarní dekorace
     Účast na jarmarku pořádaném MČ Praha Čakovice
duben
     Jarní bazárek dětského oblečení – stále populárnější bazar, pro velkou oblibu se koná dvakrát za rok na jaře a na
     podzim
     Divadelní představení pro nejmenší diváky - Divadlo Bořivoj
květen
     Cirkus na kolech a 6. narozeniny MC – jarní závody pro všechny děti na čemkoliv na kolečkách 
     Den otevřených dveří
     Divadelní představení pro nejmenší diváky - Divadlo KRAB
červen 
     Divadelní představení pro nejmenší diváky - Divadlo Jednoho Edy
říjen
    Odpoledne s Cirkusem – bene�ční akce prezentující činnost Mateřského centra široké veřejnosti spojená s di- 
     vadelním představením divadla Krab, s občerstvením a koncertem 
     Podzimní bazárek dětského oblečení
listopad
     Zdobení adventních věnců
     Hudba v rodině – hudebně vzdělávací pořad pro celou rodinu o.s. Potichounku
prosinec 
     Divadelní představení pro nejmenší diváky - Divadlo Bořivoj 
     Zpívání vánočních koled na zahradě centra
 

Stavba pergoly na zahradě MC
V roce 2010 byla na zahradě Mateřského centra vybudována zastřešená dřevěná pergola k letnímu posezení a 
zároveň k ukládání kočárků za nepříznivého počasí. Na stavbě pergoly se �nančně podílela Městská část Praha 
Čakovice.

VYROČNÍ ZPRÁVA

2018
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pravaLeva

Kontaktní a identifikační údaje
název: Cirkus – centrum pro rodinu, z.s. 
číslo a datum registrace: L 14545 vedená u Městského soudu v Praze
sídlo: Úslavská 589, Praha 9 – Čakovice
adresa provozovny: Danielova 14, Praha - Čakovice
předsedkyně spolku: Mgr. Kateřina Arnotová
telefon: +420 737 444 367
email: info@centrumcirkus.cz
IČO: 26659336
bankovní spojení: FIO BANKA a.s.
číslo účtu: 2200292262/2010
webové stránky: www.centrumcirkus.cz

Rada spolku
Mgr. Kateřina Arnotová, předsedkyně spolku
Mgr. Šárka Slavíková, členka rady
Jiřina Maradová, členka rady
Gabriela Kocourková, Dis., členka rady
Mgr. Martina Černá, členka rady

 

Rada se schází pravidelně jednou týdně, projednává provozní a organizační záležitosti Centra. Ze svých jednání 
pořizuje zápisy. Schůzek rady se mohu účastnit i pozvaní hosté. Několikrát do roka řeší rada koncepční otázky 
a otázky směřování centra na několikadenních výjezdech.
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Poslání centra pro rodinu

Centrum nabízí

Centrum je místo, kde jsou děti, jejich rodiče a prarodiče vítáni, kde mohou společně trávit svůj volný čas               
a využívat nabízené programy. 
Centrum poskytuje všem návštěvníkům příjemné zázemí a pomáhá nalézat nové přátele. 
Centrum vzniklo dobrovolnou činností a tím přispívá k rozvoji občanské společnosti. 
Centrum je založeno na principu rodinné svépomoci a vzájemné služby, poskytuje společenství, solidaritu           
a otevřenost všem generacím.
Děti v centru nacházejí přirozené společenství vrstevníků a vidí svoji matku v jiné roli než v domácnosti.
Centrum aktivně posiluje mateřskou roli ženy a funkci rodiny ve společnosti.
Aktivity centra napomáhají pozitivnímu rozvoji vztahu rodič – dítě i rozvoji sociálního cítění dětí.
Centrum pomáhá ženám udržovat jejich profesní orientaci a posilují jejich sebevědomí.
Centrum umožňuje rodičům vyjít z izolace, kam se mohou celodenní péčí o malé děti dostávat.
Centrum svou činností přispívá k rozvoji naší městské části a je její nedílnou součástí.
Centrum je neformální, otevřené a přístupné pro celé rodiny a umožňuje integraci bez ohledu na rasovou 
příslušnost a zdravotní či sociální omezení.
Centrum učí toleranci a předchází xenofobii.
Centrum funguje na základě dobrovolné práce ochotných lidí a díky podpoře dárců, sponzorů a podporovatelů.
Centrum dává každému možnost aktivně se podílet na přípravě programů a chodu celého centra.

tvořivé, vzdělávací, hudební a pohybové programy pro děti od narození po mladší školní věk 

přednášky, semináře, vzdělávací programy a tvořivé kurzy pro širokou veřejnost 

jednorázové akce jako smysluplnou náplň volného času 

možnost seberealizace při podílení se na chodu centra a příležitost navázat nová přátelství

vstupné a zápisné dostupné všem 

členství ve spolku provozujícím Centrum 

hernu plnou hraček

zázemí pro přebalení a nakrmení malých dětí (kuchyňka s rychlovarnou konvicí, mikrovlnnou troubou)

drobné občerstvení a kávu

knihy pro děti a o dětech v knihovničce centra

wi� připojení k internetu
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O nás
Cirkus – centrum pro rodinu je nezisková organizace, která funguje již od roku 2004. Za čtrnáct let činnosti se 
Cirkus stal nedílnou součástí městské části Čakovice a získal mnoho příznivců z řad dětí a rodičů z Čakovic, Třebo-
radic, Miškovic a dalších přilehlých oblastí severního okraje Prahy.
Cirkus byl založen s cílem organizovat zájmové a vzdělávací aktivity pro rodiče a děti, zajišťovat výlety a kulturní 
akce a vytvářet společenství lidí se stejnými zájmy. 
Svoji činnost provozuje od září 2016 v přízemí rodinného domu v Danielově ulici 14. Nové prostory má Centrum 
pronajaty od majitele nemovitosti. Jejich součástí je předsíň, samostatné sociální zařízení, tělocvična, herna                 
s kuchyňským koutem a místnost pro výtvarné kurzy a školičku Robinsoni, vše o celkové výměře 90 m2.

Osobnosti Cirkusu
Mgr. Kateřina Arnotová, předsedkyně rady spolku Cirkus – centrum pro rodinu, zakladatelka centra, řídí                          
a koordinuje jeho činnost, připravuje program, pořádá jednorázové akce, jedná za centrum navenek;

Mgr. Šárka Slavíková, členka rady spolku Cirkus – centrum pro rodinu, stará se o �nance a hospodaření, organ-
izační záležitosti, správu registračního systému webooker, je lektorka kurzu Robinsoni;

Jiřina Maradová, členka rady spolku Cirkus – centrum pro rodinu, členka rady spolku Cirkus – centrum pro 
rodinu, připravuje program a jednorázové akce, zajišťuje administrativní činnost pro lektory kurzů;

Gabriela Kocourková DiS., členka rady spolku Cirkus – centrum pro rodinu, koordinuje pomoc dobrovolnic,         
je lektorka kurzů cvičení pro děti a kurzu Robinsoni.

Mgr. Martina Černá, členka rady spolku Cirkus – centrum pro rodinu, řeší provozní záležitosti centra.

Dobrovolníci v roce 2018
Naplňování programu a provoz centra pomáhají zajišťovat dobrovolníci, bez jejichž zapojení by centrum nemohlo 
řádně fungovat. Na aktivitách centra se v roce 2018 podílely tři desítky dobrovolných pomocníků. Zapojují se do 
organizace jednorázových akcí, bazaru, divadel či plesu, vedou otevřené herny. Dobrovolníci ročně odpracují pro 
Cirkus stovky dobrovolnických hodin. 
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Příjmy

Zápisné do kurzů

Vstupné na představení

Ostatní příjmy

Dary, reklama

Členské příspěvky

Dotace na divadla - MČ

Dotace na provoz - MČ

Dotace na pracovní místo – Síť MC (OPPA)

GRANT EKO - MHMP

PŘÍJMY CELKEM

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK

Výdaje

kurzy (mzdy, pomůcky, materiál)

divadla (honoráře, nájem)

ostatní

GRANT EKO - MHMP

VÝDAJE CELKEM

Částka Kč

1 202 262

22 120

282 311

3 000

3 400

40 000

2 000

0

97 388

1 652 481

Částka Kč

1 134 805

60 213

302 826

97 388

1 595 232

57 249

Hospodaření v roce 2018
Cílem neziskové organizace Cirkus je poskytovat službu rodičům a dětem, nikoliv vytvářet zisk. Cirkus �nancuje 
svoji činnost z darů, členských příspěvků, dotací a zejména z vlastní činnosti, jak vyplývá z tabulky hospodaření v 
roce 2018. Cirkus - centrum pro rodinu vede účetnictví.

Hodnocení činnosti a hospodaření centra v roce 2018

Pravidelné kurzy v roce 2018
Organizace kurzů pro děti a jejich rodiče představuje největší objem činnosti Centra. Jednak jsou to pohybové a 
výtvarné kurzy, a jednak školička Cirkusu (kurz Robinsoni). Starším dětem byl určen kurz orientačního běhu, který 
láká stále nové zájemce o aktivní pohyb v přírodě. Školička Cirkusu (kurz Robinsoni) - příprava dětí na docházku v 
mateřské škole - probíhala v roce 2018 každé dopoledne. 
Velmi žádaný je kurz Malování s Pavlou vedený lektorkou Pavlou Svatošovou, která pro dětskou tvorbu vymýšlí 
neotřelé nápady.
V roce 2018 se velkému zájmu těšily i kurzy zdravotního cvičení pro rodiče - kurz FIT zdravá záda zaměřený na 
prevenci bolestí zad a celkového pohybového aparátu a od druhého pololetí kurz Zdravotního Pilates zaměřený na 
zpevňování svalstva, rozvoj síly a zlepšování držení těla.
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Příjmy

Zápisné do kurzů

Vstupné na představení

Ostatní příjmy

Dary, reklama

Členské příspěvky

Dotace na divadla - MČ

Dotace na přednášky - MČ

PŘÍJMY CELKEM

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK

Výdaje

kurzy (mzdy, pomůcky, materiál)

divadla (honoráře, nájem)

ostatní

VÝDAJE CELKEM

Částka Kč

1 434 182 

19 750

287 600

4 700

3 400

40 000

10 000

76 373

189 440 

1 799 632

Částka Kč

1 372 499

67 782

326 925

1 764 206

35 426

Během roku 2018 organizovalo centrum tyto pravidelné aktivity:

Cvičení pro děti s rodiči – cvičení pro nejmenší děti s využitím balónů, obručí a dalších pomůcek provázené 
říkankami, zaměřené na rozvoj jemné motoriky a obratnosti. Kurzy cvičení jsou rozděleny podle věku dětí (Žížalky, 
Šnečci, Cvrčci, Ještěrky) a jsou určeny pro děti od 3 měsíců do 3 let (lektorky Jana Mádrová, Gabriela Kocourková a 
Jana Kverková)
Jógové hrátky – cvičení pro samostatné děti od 4 let, radost z pohybu, nácvik techniky dýchání, správného držení 
těla, koordinace a rozsah pohybů včetně zdravé chůze i sezení a schopnosti sebeovládání. Děti se naučí relaxovat, 
zklidnit se a vnímat svoje tělo. (lektorka Gabriela Kocourková)
Malování s Pavlou I.  – kreativní zpracování zajímavých témat, tvoření různými technikami pro děti ve věku 4 – 6 
let (lektorka Pavla Svatošová) 
Malování s Pavlou II. – pro děti 6+, prodloužené výtvarné lekce, zaměřené na samostatné tvoření (lektorka Pavla 
Svatošová) 
Robinsoni – čas strávený bez rodičů, plný her, čtení, povídání, výtvarné činnosti, učení samostatnosti, sebeobslu-
hy, příprava na docházku do mateřské školy pro děti od 3 let (lektorky Šárka Slavíková, Gabriela Kocourková, Pavla 
Svatošová, Jana Kverková)
Orientační běh – sportovní hry, orientace v mapě a práce s buzolou v terénu či v tělocvičně (lektoři Martin Kubec, 
Jiří Tejkl)
Šašci – cvičení pro starší děti bez rodičů, nácvik správného pohybu, nové hry, pro děti od 3 do 5 let (lektorky Blanka 
Štefaničová, Klára Prokšíková)
Tanečky – rytmická cvičení, výuka jednoduchých tanečních a krokových variací a základy baletní průpravy (lektorka 
Klára Prokšíková)
YAMAHA Class Zuzany Bartošové – hudební kurzy pro děti s rodiči
Otevřená herna otevřená dopolední (pondělí) a odpolední (středa) herna pro rodiče s dětmi, krátké bloky cvičení, 
básniček, tvoření, maňáskové divadélko (vedou dobrovolníci)
FIT ZÁDA – kurz pro dospělé, cvičení jako prevence bolestí zad či jinak přetíženého pohybového aparátu celého 
těla, vychází z programu Therapy Balantes, tzv. funkčního přístupu ke cvičení (lektorka Ivana Veselá)
Zdravotní Pilates – kurz pro dospělé, Pilates zpevňuje zádové, břišní a hýžďové svalstvo, rozvíjí sílu, ohebnost, 
rovnováhu, koordinaci a dýchání a zlepšuje držení celého těla.(lektorka Ivana Veselá)

Lektoři kurzů v roce 2018
Gabriela Kocourková, cvičení pro děti, školička Robinsoni

Martin Kubec, orientační běh

Jana Kverková, cvičení pro děti, školička Robinsoni

Jana Mádrová, cvičení pro děti

Klára Prokšíková, cvičení pro děti šašci, tanečky

Šárka Slavíková, školička Robinsoni

Pavla Svatošová, výtvarný kroužek, školička Robinsoni

Blanka Štefaničová, cvičení pro děti šašci, tanečky

Jiří Tejkl, orientační běh

Ivana Veselá, cvičení pro dospělé
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Jednorázové akce roku 2018
V roce 2018 pokračovaly tradiční cirkusové projekty Pohádkový Cirkus – divadelní představení pro celé rodiny a 
PidiPohádky. Projekt PidiPohádky zahrnoval šest představení pro nejmenší diváky, která se konala v úterý dopo-
ledne v podkrovním sále čakovického zámku.  V rámci Pohádkového Cirkusu, divadelních pohádek pro celou 
rodinu, proběhla v roce 2018 dvě představení, v neděli odpoledne v sále restaurace Maximum Club. Oba divadelní 
projekty byly částečně �nancovány z dotace získané z rozpočtu městské části Praha – Čakovice ve výši 40 000 Kč.

Mezi úspěšné akce Centra patřily jednoznačně jarní a podzimní bazar dětského oblečení, které probíhaly v 
prostorách jídelny ZŠ Dr. E. Beneše v Čakovicích. V lednu 2018 se konal desátý ples spolupořádaný se spolkem LíPa 
Třeboradice. V létě Cirkus navázal na úspěšné příměstské tábory pro děti od tří let. Během čtyř táborových turnusů 
věnovaných poznávání přírody (Cesta stromu, Animalia) a cestování (Malý turista) objevovaly děti nové věci a 
zažívaly zajímavá dobrodružství. Všechny termíny příměstských táborů byly velmi rychle obsazeny. Tábory se 
setkaly s velmi kladným hodnocením jak od rodičů, tak dětí. 

Jednou měsíčně pokračovala i oblíbená aktivita pro děti od 3 let přespávání dětí nazvaná Pruhované pyžamko, 
věnovaná aktuálnímu ročnímu období, zvykům a svátkům.

V červnu Cirkus pořádal v zámeckém parku Letní Cirkusovou slavnost na rozloučení se školním rokem. Její součástí 
byla vernisáž výtvarných prací dětí z kurzu malování s Pavlou v podkroví zámku, divadelní vystoupení Kejklíře Vojty 
Vrtka, živá hudba a soutěž o nejlepší cirkusovou buchtu. 
V červnu se Cirkus účastnil Spolkového dne - setkání a prezentace spolků, které působí v městské části v oblasti 
volnočasových aktivit dětí, mládeže a dospělých a v oblasti sportu.

V září proběhl na travnatém prostranství v sídlišti Zámecký park již pátý ročník bazaru oblečení a doplňků pro 
dospělé Pruhovaný šatník spojený s piknikem a sousedským setkáváním. 
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V rOCE 2018 POŘÁDAL CIRKUS TYTO AKCE
leden

Pidipohádky – Kde přespávají pohádky, divadlo Anima Candida
poradenství podiatrie, MUDr. Kateřina Švejdová
10. společný ples Cirkusu a sdružení LíPa, skupina The Party Band

únor
workshop pro rodiče  – Batolecí cvičení
workshop pro rodiče - Nevěra? To se nám stát nemůže, Mgr. Vladimíra Bartáková
Pidipohádky – Žabák Žak a rak Jak, divadlo Krab
Pohádkový Cirkus – Zlatovláska, divadlo Víti Marčíka, 
dílna pro děti – Nanuková sladká dílna
účast na Třeboradickém masopustu

březen 
Pidipohádky – Deset černoušků, divadlo Lokvar
workshop pro rodiče – Efektivní komunikace s dětmi, Mgr. Kateřina Kopečná
velikonoční dílna pro děti
Jarní bazar potřeb a oblečení pro děti

duben
Hudba v rodině pro rodiče a děti – Mgr. Ondřej Tichý
workshop pro rodiče – Jak vychovávat chlapce?, Mgr. Vladimíra Bartáková
workshop pro rodiče – Dětský atopický ekzém, Mgr. Magdalena Doležalová
Pruhované pyžamko – Kosí pyžamko 
poradenství – výživa u dětí, Štěpánka Čápová
akce pro rodiny – Orientační běh pro rodiny

květen
zapojení do kampaně Rodina o�ine
workshop pro rodiče – Vztek, vzdor a pláč! Co s tím?, Mgr. Kateřina Kopečná
Pruhované pyžamko – Růžové snění 
dílna pro děti – Sušenková sladká dílna

červen
workshop pro rodiče – Jak vychovávat puberťáky?, Mgr. Vladimíra Bartáková
Výlet s Cirkusem – Hledači pokladů, výlet na zříceninu hradu Michalovice
Letní Cirkusová slavnost v parku a vernisáž
Pruhované pyžamko – Jahodové pokušení 
Dílna pro rodiče – Šperky z polodrahokamů, Jana Veselá
účast na Spolkovém dni

červenec
Příměstské tábory – Letní Robinsoni (Cesta stromu)

srpen
Příměstské tábory – Letní Robinsoni (Cesta stromu)
Příměstské tábory – Malý turista
Příměstské tábory – ANIMALIA
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leden

Pidipohádky – divadlo Anima Candida, 
Jak Jeníčka a Mařenku navštěvují pohádky
Pohádkový Cirkus – divadlo Lokvar, Český Honza
workshop – Masáže dětí, Libuše Kurková
9. společný ples Cirkusu a sdružení LíPa, 
skupina The Party Band
Pruhované pyžamko – Ledová čepice, přespávání dětí 

únor
Pidipohádky – divadlo Krab, Tučňákův výlet
Pruhované pyžamko – Polštářková bitva, 
přespávání dětí 
Pohádkový Cirkus – divadlo Víti Marčíka, 
Tři zlaté vlasy Děda Vševěda
účast na Třeboradickém Masopustu

březen 
Pidipohádky – Sváťovo dividlo, Máša a tři medvědi
Pruhované pyžamko – Italské dobrodružství, 
přespávání dětí 
workshop - Jak vychovávat chlapce, 
Mgr. Vladimíra Bartáková
workshop – Ideální rodič, Mgr. Kateřina Szabados
odborný seminář – Už zase jsi na PC, 
Mgr. Vladimíra Bartáková
Jarní bazar potřeb a oblečení pro děti

duben
Pidipohádky – Divadlo pro malý, 
Kvak a žbluňk jsou kamarádi
Pruhované pyžamko – Čarodějné přespávání dětí 
workshop – Děti potřebují hranice, 
Mgr. Kateřina Szabados

květen
workshop – Sourozenecké konstelace, 
Mgr. Kateřina Kopečná
odborný seminář – Kdy s dětmi mluvit o sexu, 
Mgr. Kateřina Szabados
Pruhované pyžamko – přespávání dětí 
Pidipohádky – Téměř divadelní společnost, 
Jak do Mastné Lhoty přišel čert
Výlet s Cirkusem – za buližníky do Divoké Šárky

červen
Letní Cirkusová slavnost v parku a vernisáž
workshop – Jak děti motivovat, Mgr. Kateřina Szabados
Pruhované pyžamko – přespávání s bijákem 
účast na Spolkovém dni

červenec
Příměstské tábory – Letní Robinsoni (Chyťte mamuta!)
Příměstské tábory – Letní Robinsoni (Chyťte mamuta!)

srpen
Příměstské tábory – Letní Robinsoni (Jedeme na výlet)
Příměstské tábory – (CK Cirkus)
Příměstské tábory – Prapříroda

září
účast na Třeboradickém posvícení
Pruhovaný šatník – piknik a prodej oblečení
workshop – Jdeme do školky, Mgr. Šárka Slavíková

říjen
Podzimní bazar potřeb a oblečení pro děti
Pidipohádky – divadlo Pruhované panenky, 
Červená Karkulka
workshop – Náhradní rodinná péče, 
Mgr. Martina Černá, Jana Toušová
odborný seminář – Už zase jsi na tabletu?, 
Mgr. Kateřina Szabados

listopad
Pruhované pyžamko – Ploutvička a větvička, 
přespávání dětí 
Pidipohádky – divadlo Staré herečky, 
O líné Liduně a třech přadlenách
Pruhovaná čajovna – zdobení adventních věnců
Pruhovaná čajovna – šperky z polodrahokamů
workshop – Sourozenecké konstelace, 
Mgr. Kateřina Kopečná
odborný seminář – Nevěra? To se nám nemůže stát, 
Mgr. Vladimíra Bartáková
Vánoční rodinné focení v Cirkuse – Lucie Pařízková

prosinec 
Pidipohádky – divadlo Harmonika, 
Tři pohádky o Honzovi
Pruhované pyžamko – Perníčkové přespávání dětí 
Pohádkový Cirkus – divadlo Já to jsem, Vánoční příběh
workshop - Jak vychovávat dívky, 
Mgr. Vladimíra Bartáková
Zpívání vánočních koled
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lektorky Gabriela Kocourková a Jana Kverková se zúčastnily vzdělávacího semináře Využití netradičních 
pomůcek při cvičení dětí (říjen 2018) 
lektorka Pavla Svatošová zahájila studium na SOŠ Bean v oboru předškolní a mimoškolní pedagogika
lektorka Ivana Veselá se zúčastnila workshopu Overball a Theraband (únor 2018)
lektorka Jana Kverková se zúčastnila workshopu Batolecí cvičení (únor 2018)

vzdělávání dobrovolníků a lektorů v Cirkuse
připravit příměstské tábory pro předškolní i školní děti na letní prázdniny 2019
připravit změnu právní formy Centra a jeho přeměnu ze spolku na ústav od ledna 2019. 
vytvoření klubu dobrovolnic
uspořádat workshop batolecího cvičení pro učitele, lektory i rodiče

Prezentace centra na veřejnost
Činnost centra Cirkus je prezentována na nástěnkách v prostorách centra, na webových stránkách městské části 
Praha Čakovice, formou plakátů inzerujících jednotlivé akce centra a především na webových stránkách www.cen-
trumcirkus.cz a na Facebooku. Počet příznivců Cirkusu na Facebooku dosáhl již 500. Facebookový pro�l je pravidel-
ně aktualizován a je významným komunikačním kanálem mezi veřejností a Cirkusem.

Dění v Cirkuse
Členky rady se i v roce 2018 pravidelně účastnily setkání se supervizorem na týmové supervizi, která probíhá od 
začátku roku 2014 a pomáhá k rozvíjení vztahů uvnitř týmu, k hledání dalšího směřování Centra a místa každé 
členky rady v něm.

Na podzim proběhlo víkendové setkání dobrovolnic a spolupracovnic centra Cirkus ve Smečně zaměřené na relax-
aci, tvoření a péči o tělo i duši.
Po prázdninách Centrum zprovoznilo novou webovou prezentaci na adrese www.centrumcirkus.cz, s novou 
gra�ckou úpravou i novým obsahem. 
Centrum se rovněž zaměřilo na zlepšení vybavení tělocvičny pro pohybové kurzy. V tělocvičně byla instalována 
stěna s úchyty na lezení pro nejmenší děti a zároveň byly pořízeny nové cvičební pomůcky pro zajištění kvalitní 
náplně kurzů. 
V roce 2018 byla dokončena úprava zahrady u Centra, kterou využívají děti z kurzů Robinsoni a účastníci příměst-
ských táborů pro venkovní aktivity. 

Plány na rok 2019

 

Aktivity a další vzdělávání lektorů a dobrovolníků
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Cirkus – centrum pro rodinu v roce 2018 podpořili:

Městská část Praha Čakovice
Origis s.r.o.
MADE GROUP, a.s.
Karlos burger
Moravská prodejna - vinotéka Čakovice
ARET Praha, s.r.o.
HELLMA Gastronomický servis Praha
Štěpánka Čápová – výživová poradkyně
IC Creative Praha
Lucie Pařízková – fotografka
Klára Prokšíková
Martina Pučeková – kosmetické služby
Linda Štroblová – kosmetické služby
Květinářství Majka - Čakovice
a další
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září
workshop pro rodiče – Jak vychovávat chlapce?, Mgr. Vladimíra Bartáková
účast na Třeboradickém posvícení
Výlet s Cirkusem – Čertovy hlavy, výlet do Liběchova u Mělníka
Pruhovaný šatník – piknik a prodej oblečení

říjen
Podzimní bazar potřeb a oblečení pro děti
Pidipohádky – Ezopovy bajky, divadlo Kaká
Pruhované pyžamko – Jablíčka v županu 
workshop pro rodiče – Čteme dětem a s dětmi, Mgr. Magdalena Doležalová

listopad

workshop pro rodiče – Má ježíšek přinést mobil?, Jan Kršňák

Pohádkový Cirkus – Setkání u Betléma, Teátr Pavla Šmída 

Pidipohádky – Kocour v botách, divadlo Toy machine

Pruhované pyžamko – Kouzelná noc

Pruhovaná čajovna – zdobení adventních věnců

Vánoční rodinné focení v Cirkusu – Lucie Pařízková

prosinec 

Pidipohádky – Kouzelný hrnec, divadlo Harmonika

Pruhované pyžamko – Perníčkové přespávání dětí 

Zpívání vánočních koled

Hodnocení cinnosti a hospodarení MC Cirkus v roce 2010

   

Hospodarení v roce 2010
Činnost Mateřského centra Cirkus byla v roce 2010 �nancována především z organizování pravidelných kurzů, dále 
z pořádání různých jednorázových akcí, ze vstupného za pořádání divadelních představení, z příspěvku Městské 
části Praha Čakovice a darů. Nejvyšší podíl na výdajích MC měly  odměny lektorkám pravidelných kurzů a investice 
do výstavby zahradní pergoly.

Příjmy celkem                                                                                                                                                                429 495,44

kurzovné                                                                                                                                                          335 248,00

ostatní příjmy                                                                                                                                                            18 662,44

příjmy ze vstupného                                                                                                                                           12 785,00

příspěvek MČ Praha Čakovice                                                                                                                          39 800,00

dary                                                                                                                                                                              23 000,00

Výdaje celkem                                                                                                                                                                   416 405,00

přímé výdaje na kurzy                                                                                                                                         183 180,00

nepřímé výdaje na kurzy                                                                                                                                            35 570,00

mzdové výdaje                                                                                                                                                              97 245,00

výdaje na divadelní představení                                                                                                                           22 000,00

ostatní výdaje                                                                                                                                                              20 930,00

výdaje na pořízení majetku                                                                                                                            57 480,00

Hospodářský výsledek                                                                                                                                                 13 090,44

kurzovné
výdaje na kurzy

majetek

ostatní

divadlo

dary
příspěvek MČ

ostatní
vstupné

VýdajePříjmy

srovnání počtu návštěvníků, 
kteří do MC přijdou týdně (2008 – 2010)

srovnání počtu kurzů 
probíhajících v MC týdně (2008 – 2010) 
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Jednorázové akce roku 2010 
I v roce 2010 pokračovala v Mateřském centru tradice pořádání mnoha jednorázových akcí pro děti i dospělé, ale i 
oblíbených divadelních představení pro nejmenší diváky. Mezi úspěšné akce MC patřil jednoznačně bazárek 
dětského oblečení, který se koná vždy na jaře a na podzim. Díky vstřícnosti vedení ZŠ Dr. E. Beneše mohl být  
bazárek v roce 2010 přestěhován z objektu Mateřského centra do větších prostor jídelny ZŠ. 
Za �nančního přispění MČ Praha Čakovice byla pořádána divadelní představení pro nejmenší diváky, která se těší 
stále větší oblibě a vzrůstající návštěvnosti.

V roce 2010 pořádalo MC tyto akce:
únor 
     Diskusní večer o manželských vztazích (psycholožka Eva Labusová) v rámci kampaně Národní týden manželství
     pořádané Sítí MC
     Divadelní představení pro nejmenší diváky - Divadlo ŠUS 
březen 
     Hudba v rodině – hudebně vzdělávací pořad pro celou rodinu o.s. Potichounku
     2. společný ples Mateřského centra Cirkus a občanského sdružení LíPa  ve velkém sále Maximum Club Restau-
     rantu v Třeboradicích
     Výtvarná dílna pro rodiče s IC Creative na téma jarní dekorace
     Účast na jarmarku pořádaném MČ Praha Čakovice
duben
     Jarní bazárek dětského oblečení – stále populárnější bazar, pro velkou oblibu se koná dvakrát za rok na jaře a na
     podzim
     Divadelní představení pro nejmenší diváky - Divadlo Bořivoj
květen
     Cirkus na kolech a 6. narozeniny MC – jarní závody pro všechny děti na čemkoliv na kolečkách 
     Den otevřených dveří
     Divadelní představení pro nejmenší diváky - Divadlo KRAB
červen 
     Divadelní představení pro nejmenší diváky - Divadlo Jednoho Edy
říjen
    Odpoledne s Cirkusem – bene�ční akce prezentující činnost Mateřského centra široké veřejnosti spojená s di- 
     vadelním představením divadla Krab, s občerstvením a koncertem 
     Podzimní bazárek dětského oblečení
listopad
     Zdobení adventních věnců
     Hudba v rodině – hudebně vzdělávací pořad pro celou rodinu o.s. Potichounku
prosinec 
     Divadelní představení pro nejmenší diváky - Divadlo Bořivoj 
     Zpívání vánočních koled na zahradě centra
 

Stavba pergoly na zahradě MC
V roce 2010 byla na zahradě Mateřského centra vybudována zastřešená dřevěná pergola k letnímu posezení a 
zároveň k ukládání kočárků za nepříznivého počasí. Na stavbě pergoly se �nančně podílela Městská část Praha 
Čakovice.

VYROČNÍ ZPRÁVA

2018
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pravaLeva

Kontaktní a identifikační údaje
název: Cirkus – centrum pro rodinu, z.s. 
číslo a datum registrace: L 14545 vedená u Městského soudu v Praze
sídlo: Úslavská 589, Praha 9 – Čakovice
adresa provozovny: Danielova 14, Praha - Čakovice
předsedkyně spolku: Mgr. Kateřina Arnotová
telefon: +420 737 444 367
email: info@centrumcirkus.cz
IČO: 26659336
bankovní spojení: FIO BANKA a.s.
číslo účtu: 2200292262/2010
webové stránky: www.centrumcirkus.cz

Rada spolku
Mgr. Kateřina Arnotová, předsedkyně spolku
Mgr. Šárka Slavíková, členka rady
Jiřina Maradová, členka rady
Gabriela Kocourková, Dis., členka rady
Mgr. Martina Černá, členka rady

 

Rada se schází pravidelně jednou týdně, projednává provozní a organizační záležitosti Centra. Ze svých jednání 
pořizuje zápisy. Schůzek rady se mohu účastnit i pozvaní hosté. Několikrát do roka řeší rada koncepční otázky 
a otázky směřování centra na několikadenních výjezdech.
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Poslání centra pro rodinu

Centrum nabízí

Centrum je místo, kde jsou děti, jejich rodiče a prarodiče vítáni, kde mohou společně trávit svůj volný čas               
a využívat nabízené programy. 
Centrum poskytuje všem návštěvníkům příjemné zázemí a pomáhá nalézat nové přátele. 
Centrum vzniklo dobrovolnou činností a tím přispívá k rozvoji občanské společnosti. 
Centrum je založeno na principu rodinné svépomoci a vzájemné služby, poskytuje společenství, solidaritu           
a otevřenost všem generacím.
Děti v centru nacházejí přirozené společenství vrstevníků a vidí svoji matku v jiné roli než v domácnosti.
Centrum aktivně posiluje mateřskou roli ženy a funkci rodiny ve společnosti.
Aktivity centra napomáhají pozitivnímu rozvoji vztahu rodič – dítě i rozvoji sociálního cítění dětí.
Centrum pomáhá ženám udržovat jejich profesní orientaci a posilují jejich sebevědomí.
Centrum umožňuje rodičům vyjít z izolace, kam se mohou celodenní péčí o malé děti dostávat.
Centrum svou činností přispívá k rozvoji naší městské části a je její nedílnou součástí.
Centrum je neformální, otevřené a přístupné pro celé rodiny a umožňuje integraci bez ohledu na rasovou 
příslušnost a zdravotní či sociální omezení.
Centrum učí toleranci a předchází xenofobii.
Centrum funguje na základě dobrovolné práce ochotných lidí a díky podpoře dárců, sponzorů a podporovatelů.
Centrum dává každému možnost aktivně se podílet na přípravě programů a chodu celého centra.

tvořivé, vzdělávací, hudební a pohybové programy pro děti od narození po mladší školní věk 

přednášky, semináře, vzdělávací programy a tvořivé kurzy pro širokou veřejnost 

jednorázové akce jako smysluplnou náplň volného času 

možnost seberealizace při podílení se na chodu centra a příležitost navázat nová přátelství

vstupné a zápisné dostupné všem 

členství ve spolku provozujícím Centrum 

hernu plnou hraček

zázemí pro přebalení a nakrmení malých dětí (kuchyňka s rychlovarnou konvicí, mikrovlnnou troubou)

drobné občerstvení a kávu

knihy pro děti a o dětech v knihovničce centra

wi� připojení k internetu
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O nás
Cirkus – centrum pro rodinu je nezisková organizace, která funguje již od roku 2004. Za čtrnáct let činnosti se 
Cirkus stal nedílnou součástí městské části Čakovice a získal mnoho příznivců z řad dětí a rodičů z Čakovic, Třebo-
radic, Miškovic a dalších přilehlých oblastí severního okraje Prahy.
Cirkus byl založen s cílem organizovat zájmové a vzdělávací aktivity pro rodiče a děti, zajišťovat výlety a kulturní 
akce a vytvářet společenství lidí se stejnými zájmy. 
Svoji činnost provozuje od září 2016 v přízemí rodinného domu v Danielově ulici 14. Nové prostory má Centrum 
pronajaty od majitele nemovitosti. Jejich součástí je předsíň, samostatné sociální zařízení, tělocvična, herna                 
s kuchyňským koutem a místnost pro výtvarné kurzy a školičku Robinsoni, vše o celkové výměře 90 m2.

Osobnosti Cirkusu
Mgr. Kateřina Arnotová, předsedkyně rady spolku Cirkus – centrum pro rodinu, zakladatelka centra, řídí                          
a koordinuje jeho činnost, připravuje program, pořádá jednorázové akce, jedná za centrum navenek;

Mgr. Šárka Slavíková, členka rady spolku Cirkus – centrum pro rodinu, stará se o �nance a hospodaření, organ-
izační záležitosti, správu registračního systému webooker, je lektorka kurzu Robinsoni;

Jiřina Maradová, členka rady spolku Cirkus – centrum pro rodinu, členka rady spolku Cirkus – centrum pro 
rodinu, připravuje program a jednorázové akce, zajišťuje administrativní činnost pro lektory kurzů;

Gabriela Kocourková DiS., členka rady spolku Cirkus – centrum pro rodinu, koordinuje pomoc dobrovolnic,         
je lektorka kurzů cvičení pro děti a kurzu Robinsoni.

Mgr. Martina Černá, členka rady spolku Cirkus – centrum pro rodinu, řeší provozní záležitosti centra.

Dobrovolníci v roce 2018
Naplňování programu a provoz centra pomáhají zajišťovat dobrovolníci, bez jejichž zapojení by centrum nemohlo 
řádně fungovat. Na aktivitách centra se v roce 2018 podílely tři desítky dobrovolných pomocníků. Zapojují se do 
organizace jednorázových akcí, bazaru, divadel či plesu, vedou otevřené herny. Dobrovolníci ročně odpracují pro 
Cirkus stovky dobrovolnických hodin. 
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Příjmy

Zápisné do kurzů

Vstupné na představení

Ostatní příjmy

Dary, reklama

Členské příspěvky

Dotace na divadla - MČ

Dotace na provoz - MČ

Dotace na pracovní místo – Síť MC (OPPA)

GRANT EKO - MHMP

PŘÍJMY CELKEM

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK

Výdaje

kurzy (mzdy, pomůcky, materiál)

divadla (honoráře, nájem)

ostatní

GRANT EKO - MHMP

VÝDAJE CELKEM

Částka Kč

1 202 262

22 120

282 311

3 000

3 400

40 000

2 000

0

97 388

1 652 481

Částka Kč

1 134 805

60 213

302 826

97 388

1 595 232

57 249

Hospodaření v roce 2018
Cílem neziskové organizace Cirkus je poskytovat službu rodičům a dětem, nikoliv vytvářet zisk. Cirkus �nancuje 
svoji činnost z darů, členských příspěvků, dotací a zejména z vlastní činnosti, jak vyplývá z tabulky hospodaření v 
roce 2018. Cirkus - centrum pro rodinu vede účetnictví.

Hodnocení činnosti a hospodaření centra v roce 2018

Pravidelné kurzy v roce 2018
Organizace kurzů pro děti a jejich rodiče představuje největší objem činnosti Centra. Jednak jsou to pohybové a 
výtvarné kurzy, a jednak školička Cirkusu (kurz Robinsoni). Starším dětem byl určen kurz orientačního běhu, který 
láká stále nové zájemce o aktivní pohyb v přírodě. Školička Cirkusu (kurz Robinsoni) - příprava dětí na docházku v 
mateřské škole - probíhala v roce 2018 každé dopoledne. 
Velmi žádaný je kurz Malování s Pavlou vedený lektorkou Pavlou Svatošovou, která pro dětskou tvorbu vymýšlí 
neotřelé nápady.
V roce 2018 se velkému zájmu těšily i kurzy zdravotního cvičení pro rodiče - kurz FIT zdravá záda zaměřený na 
prevenci bolestí zad a celkového pohybového aparátu a od druhého pololetí kurz Zdravotního Pilates zaměřený na 
zpevňování svalstva, rozvoj síly a zlepšování držení těla.
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Příjmy

Zápisné do kurzů

Vstupné na představení

Ostatní příjmy

Dary, reklama

Členské příspěvky

Dotace na divadla - MČ

Dotace na přednášky - MČ

PŘÍJMY CELKEM

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK

Výdaje

kurzy (mzdy, pomůcky, materiál)

divadla (honoráře, nájem)

ostatní

VÝDAJE CELKEM

Částka Kč

1 434 182 

19 750

287 600

4 700

3 400

40 000

10 000

76 373

189 440 

1 799 632

Částka Kč

1 372 499

67 782

326 925

1 764 206

35 426

Během roku 2018 organizovalo centrum tyto pravidelné aktivity:

Cvičení pro děti s rodiči – cvičení pro nejmenší děti s využitím balónů, obručí a dalších pomůcek provázené 
říkankami, zaměřené na rozvoj jemné motoriky a obratnosti. Kurzy cvičení jsou rozděleny podle věku dětí (Žížalky, 
Šnečci, Cvrčci, Ještěrky) a jsou určeny pro děti od 3 měsíců do 3 let (lektorky Jana Mádrová, Gabriela Kocourková a 
Jana Kverková)
Jógové hrátky – cvičení pro samostatné děti od 4 let, radost z pohybu, nácvik techniky dýchání, správného držení 
těla, koordinace a rozsah pohybů včetně zdravé chůze i sezení a schopnosti sebeovládání. Děti se naučí relaxovat, 
zklidnit se a vnímat svoje tělo. (lektorka Gabriela Kocourková)
Malování s Pavlou I.  – kreativní zpracování zajímavých témat, tvoření různými technikami pro děti ve věku 4 – 6 
let (lektorka Pavla Svatošová) 
Malování s Pavlou II. – pro děti 6+, prodloužené výtvarné lekce, zaměřené na samostatné tvoření (lektorka Pavla 
Svatošová) 
Robinsoni – čas strávený bez rodičů, plný her, čtení, povídání, výtvarné činnosti, učení samostatnosti, sebeobslu-
hy, příprava na docházku do mateřské školy pro děti od 3 let (lektorky Šárka Slavíková, Gabriela Kocourková, Pavla 
Svatošová, Jana Kverková)
Orientační běh – sportovní hry, orientace v mapě a práce s buzolou v terénu či v tělocvičně (lektoři Martin Kubec, 
Jiří Tejkl)
Šašci – cvičení pro starší děti bez rodičů, nácvik správného pohybu, nové hry, pro děti od 3 do 5 let (lektorky Blanka 
Štefaničová, Klára Prokšíková)
Tanečky – rytmická cvičení, výuka jednoduchých tanečních a krokových variací a základy baletní průpravy (lektorka 
Klára Prokšíková)
YAMAHA Class Zuzany Bartošové – hudební kurzy pro děti s rodiči
Otevřená herna otevřená dopolední (pondělí) a odpolední (středa) herna pro rodiče s dětmi, krátké bloky cvičení, 
básniček, tvoření, maňáskové divadélko (vedou dobrovolníci)
FIT ZÁDA – kurz pro dospělé, cvičení jako prevence bolestí zad či jinak přetíženého pohybového aparátu celého 
těla, vychází z programu Therapy Balantes, tzv. funkčního přístupu ke cvičení (lektorka Ivana Veselá)
Zdravotní Pilates – kurz pro dospělé, Pilates zpevňuje zádové, břišní a hýžďové svalstvo, rozvíjí sílu, ohebnost, 
rovnováhu, koordinaci a dýchání a zlepšuje držení celého těla.(lektorka Ivana Veselá)

Lektoři kurzů v roce 2018
Gabriela Kocourková, cvičení pro děti, školička Robinsoni

Martin Kubec, orientační běh

Jana Kverková, cvičení pro děti, školička Robinsoni

Jana Mádrová, cvičení pro děti

Klára Prokšíková, cvičení pro děti šašci, tanečky

Šárka Slavíková, školička Robinsoni

Pavla Svatošová, výtvarný kroužek, školička Robinsoni

Blanka Štefaničová, cvičení pro děti šašci, tanečky

Jiří Tejkl, orientační běh

Ivana Veselá, cvičení pro dospělé
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Jednorázové akce roku 2017
V roce 2018 pokračovaly tradiční cirkusové projekty Pohádkový Cirkus – divadelní představení pro celé rodiny a 
PidiPohádky. Projekt PidiPohádky zahrnoval šest představení pro nejmenší diváky, která se konala v úterý dopo-
ledne v podkrovním sále čakovického zámku.  V rámci Pohádkového Cirkusu, divadelních pohádek pro celou 
rodinu, proběhla v roce 2018 dvě představení, v neděli odpoledne v sále restaurace Maximum Club. Oba divadelní 
projekty byly částečně �nancovány z dotace získané z rozpočtu městské části Praha – Čakovice ve výši 40 000 Kč.

Mezi úspěšné akce Centra patřily jednoznačně jarní a podzimní bazar dětského oblečení, které probíhaly v 
prostorách jídelny ZŠ Dr. E. Beneše v Čakovicích. V lednu 2018 se konal desátý ples spolupořádaný se spolkem LíPa 
Třeboradice. V létě Cirkus navázal na úspěšné příměstské tábory pro děti od tří let. Během čtyř táborových turnusů 
věnovaných poznávání přírody (Cesta stromu, Animalia) a cestování (Malý turista) objevovaly děti nové věci a 
zažívaly zajímavá dobrodružství. Všechny termíny příměstských táborů byly velmi rychle obsazeny. Tábory se 
setkaly s velmi kladným hodnocením jak od rodičů, tak dětí. 

Jednou měsíčně pokračovala i oblíbená aktivita pro děti od 3 let přespávání dětí nazvaná Pruhované pyžamko, 
věnovaná aktuálnímu ročnímu období, zvykům a svátkům.

V červnu Cirkus pořádal v zámeckém parku Letní Cirkusovou slavnost na rozloučení se školním rokem. Její součástí 
byla vernisáž výtvarných prací dětí z kurzu malování s Pavlou v podkroví zámku, divadelní vystoupení Kejklíře Vojty 
Vrtka, živá hudba a soutěž o nejlepší cirkusovou buchtu. 
V červnu se Cirkus účastnil Spolkového dne - setkání a prezentace spolků, které působí v městské části v oblasti 
volnočasových aktivit dětí, mládeže a dospělých a v oblasti sportu.

V září proběhl na travnatém prostranství v sídlišti Zámecký park již pátý ročník bazaru oblečení a doplňků pro 
dospělé Pruhovaný šatník spojený s piknikem a sousedským setkáváním. 
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V rOCE 2018 POŘÁDAL CIRKUS TYTO AKCE
leden

Pidipohádky – Kde přespávají pohádky, divadlo Anima Candida
poradenství podiatrie, MUDr. Kateřina Švejdová
10. společný ples Cirkusu a sdružení LíPa, skupina The Party Band

únor
workshop pro rodiče  – Batolecí cvičení
workshop pro rodiče - Nevěra? To se nám stát nemůže, Mgr. Vladimíra Bartáková
Pidipohádky – Žabák Žak a rak Jak, divadlo Krab
Pohádkový Cirkus – Zlatovláska, divadlo Víti Marčíka, 
dílna pro děti – Nanuková sladká dílna
účast na Třeboradickém masopustu

březen 
Pidipohádky – Deset černoušků, divadlo Lokvar
workshop pro rodiče – Efektivní komunikace s dětmi, Mgr. Kateřina Kopečná
velikonoční dílna pro děti
Jarní bazar potřeb a oblečení pro děti

duben
Hudba v rodině pro rodiče a děti – Mgr. Ondřej Tichý
workshop pro rodiče – Jak vychovávat chlapce?, Mgr. Vladimíra Bartáková
workshop pro rodiče – Dětský atopický ekzém, Mgr. Magdalena Doležalová
Pruhované pyžamko – Kosí pyžamko 
poradenství – výživa u dětí, Štěpánka Čápová
akce pro rodiny – Orientační běh pro rodiny

květen
zapojení do kampaně Rodina o�ine
workshop pro rodiče – Vztek, vzdor a pláč! Co s tím?, Mgr. Kateřina Kopečná
Pruhované pyžamko – Růžové snění 
dílna pro děti – Sušenková sladká dílna

červen
workshop pro rodiče – Jak vychovávat puberťáky?, Mgr. Vladimíra Bartáková
Výlet s Cirkusem – Hledači pokladů, výlet na zříceninu hradu Michalovice
Letní Cirkusová slavnost v parku a vernisáž
Pruhované pyžamko – Jahodové pokušení 
Dílna pro rodiče – Šperky z polodrahokamů, Jana Veselá
účast na Spolkovém dni

červenec
Příměstské tábory – Letní Robinsoni (Cesta stromu)

srpen
Příměstské tábory – Letní Robinsoni (Cesta stromu)
Příměstské tábory – Malý turista
Příměstské tábory – ANIMALIA
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leden

Pidipohádky – divadlo Anima Candida, 
Jak Jeníčka a Mařenku navštěvují pohádky
Pohádkový Cirkus – divadlo Lokvar, Český Honza
workshop – Masáže dětí, Libuše Kurková
9. společný ples Cirkusu a sdružení LíPa, 
skupina The Party Band
Pruhované pyžamko – Ledová čepice, přespávání dětí 

únor
Pidipohádky – divadlo Krab, Tučňákův výlet
Pruhované pyžamko – Polštářková bitva, 
přespávání dětí 
Pohádkový Cirkus – divadlo Víti Marčíka, 
Tři zlaté vlasy Děda Vševěda
účast na Třeboradickém Masopustu

březen 
Pidipohádky – Sváťovo dividlo, Máša a tři medvědi
Pruhované pyžamko – Italské dobrodružství, 
přespávání dětí 
workshop - Jak vychovávat chlapce, 
Mgr. Vladimíra Bartáková
workshop – Ideální rodič, Mgr. Kateřina Szabados
odborný seminář – Už zase jsi na PC, 
Mgr. Vladimíra Bartáková
Jarní bazar potřeb a oblečení pro děti

duben
Pidipohádky – Divadlo pro malý, 
Kvak a žbluňk jsou kamarádi
Pruhované pyžamko – Čarodějné přespávání dětí 
workshop – Děti potřebují hranice, 
Mgr. Kateřina Szabados

květen
workshop – Sourozenecké konstelace, 
Mgr. Kateřina Kopečná
odborný seminář – Kdy s dětmi mluvit o sexu, 
Mgr. Kateřina Szabados
Pruhované pyžamko – přespávání dětí 
Pidipohádky – Téměř divadelní společnost, 
Jak do Mastné Lhoty přišel čert
Výlet s Cirkusem – za buližníky do Divoké Šárky

červen
Letní Cirkusová slavnost v parku a vernisáž
workshop – Jak děti motivovat, Mgr. Kateřina Szabados
Pruhované pyžamko – přespávání s bijákem 
účast na Spolkovém dni

červenec
Příměstské tábory – Letní Robinsoni (Chyťte mamuta!)
Příměstské tábory – Letní Robinsoni (Chyťte mamuta!)

srpen
Příměstské tábory – Letní Robinsoni (Jedeme na výlet)
Příměstské tábory – (CK Cirkus)
Příměstské tábory – Prapříroda

září
účast na Třeboradickém posvícení
Pruhovaný šatník – piknik a prodej oblečení
workshop – Jdeme do školky, Mgr. Šárka Slavíková

říjen
Podzimní bazar potřeb a oblečení pro děti
Pidipohádky – divadlo Pruhované panenky, 
Červená Karkulka
workshop – Náhradní rodinná péče, 
Mgr. Martina Černá, Jana Toušová
odborný seminář – Už zase jsi na tabletu?, 
Mgr. Kateřina Szabados

listopad
Pruhované pyžamko – Ploutvička a větvička, 
přespávání dětí 
Pidipohádky – divadlo Staré herečky, 
O líné Liduně a třech přadlenách
Pruhovaná čajovna – zdobení adventních věnců
Pruhovaná čajovna – šperky z polodrahokamů
workshop – Sourozenecké konstelace, 
Mgr. Kateřina Kopečná
odborný seminář – Nevěra? To se nám nemůže stát, 
Mgr. Vladimíra Bartáková
Vánoční rodinné focení v Cirkuse – Lucie Pařízková

prosinec 
Pidipohádky – divadlo Harmonika, 
Tři pohádky o Honzovi
Pruhované pyžamko – Perníčkové přespávání dětí 
Pohádkový Cirkus – divadlo Já to jsem, Vánoční příběh
workshop - Jak vychovávat dívky, 
Mgr. Vladimíra Bartáková
Zpívání vánočních koled
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lektorky Gabriela Kocourková a Jana Kverková se zúčastnily vzdělávacího semináře Využití netradičních 
pomůcek při cvičení dětí (říjen 2018) 
lektorka Pavla Svatošová zahájila studium na SOŠ Bean v oboru předškolní a mimoškolní pedagogika
lektorka Ivana Veselá se zúčastnila workshopu Overball a Theraband (únor 2018)
lektorka Jana Kverková se zúčastnila workshopu Batolecí cvičení (únor 2018)

vzdělávání dobrovolníků a lektorů v Cirkuse
připravit příměstské tábory pro předškolní i školní děti na letní prázdniny 2019
připravit změnu právní formy Centra a jeho přeměnu ze spolku na ústav od ledna 2019. 
vytvoření klubu dobrovolnic
uspořádat workshop batolecího cvičení pro učitele, lektory i rodiče

Prezentace centra na veřejnost
Činnost centra Cirkus je prezentována na nástěnkách v prostorách centra, na webových stránkách městské části 
Praha Čakovice, formou plakátů inzerujících jednotlivé akce centra a především na webových stránkách www.cen-
trumcirkus.cz a na Facebooku. Počet příznivců Cirkusu na Facebooku dosáhl již 500. Facebookový pro�l je pravidel-
ně aktualizován a je významným komunikačním kanálem mezi veřejností a Cirkusem.

Dění v Cirkuse
Členky rady se i v roce 2018 pravidelně účastnily setkání se supervizorem na týmové supervizi, která probíhá od 
začátku roku 2014 a pomáhá k rozvíjení vztahů uvnitř týmu, k hledání dalšího směřování Centra a místa každé 
členky rady v něm.

Na podzim proběhlo víkendové setkání dobrovolnic a spolupracovnic centra Cirkus ve Smečně zaměřené na relax-
aci, tvoření a péči o tělo i duši.
Po prázdninách Centrum zprovoznilo novou webovou prezentaci na adrese www.centrumcirkus.cz, s novou 
gra�ckou úpravou i novým obsahem. 
Centrum se rovněž zaměřilo na zlepšení vybavení tělocvičny pro pohybové kurzy. V tělocvičně byla instalována 
stěna s úchyty na lezení pro nejmenší děti a zároveň byly pořízeny nové cvičební pomůcky pro zajištění kvalitní 
náplně kurzů. 
V roce 2018 byla dokončena úprava zahrady u Centra, kterou využívají děti z kurzů Robinsoni a účastníci příměst-
ských táborů pro venkovní aktivity. 

Plány na rok 2019

 

Aktivity a další vzdělávání lektorů a dobrovolníků
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Cirkus – centrum pro rodinu v roce 2018 podpořili:

Městská část Praha Čakovice
Origis s.r.o.
MADE GROUP, a.s.
Karlos burger
Moravská prodejna - vinotéka Čakovice
ARET Praha, s.r.o.
HELLMA Gastronomický servis Praha
Štěpánka Čápová – výživová poradkyně
IC Creative Praha
Lucie Pařízková – fotografka
Klára Prokšíková
Martina Pučeková – kosmetické služby
Linda Štroblová – kosmetické služby
Květinářství Majka - Čakovice
a další
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září
workshop pro rodiče – Jak vychovávat chlapce?, Mgr. Vladimíra Bartáková
účast na Třeboradickém posvícení
Výlet s Cirkusem – Čertovy hlavy, výlet do Liběchova u Mělníka
Pruhovaný šatník – piknik a prodej oblečení

říjen
Podzimní bazar potřeb a oblečení pro děti
Pidipohádky – Ezopovy bajky, divadlo Kaká
Pruhované pyžamko – Jablíčka v županu 
workshop pro rodiče – Čteme dětem a s dětmi, Mgr. Magdalena Doležalová

listopad

workshop pro rodiče – Má ježíšek přinést mobil?, Jan Kršňák

Pohádkový Cirkus – Setkání u Betléma, Teátr Pavla Šmída 

Pidipohádky – Kocour v botách, divadlo Toy machine

Pruhované pyžamko – Kouzelná noc

Pruhovaná čajovna – zdobení adventních věnců

Vánoční rodinné focení v Cirkusu – Lucie Pařízková

prosinec 

Pidipohádky – Kouzelný hrnec, divadlo Harmonika

Pruhované pyžamko – Perníčkové přespávání dětí 

Zpívání vánočních koled

Hodnocení cinnosti a hospodarení MC Cirkus v roce 2010

   

Hospodarení v roce 2010
Činnost Mateřského centra Cirkus byla v roce 2010 �nancována především z organizování pravidelných kurzů, dále 
z pořádání různých jednorázových akcí, ze vstupného za pořádání divadelních představení, z příspěvku Městské 
části Praha Čakovice a darů. Nejvyšší podíl na výdajích MC měly  odměny lektorkám pravidelných kurzů a investice 
do výstavby zahradní pergoly.

Příjmy celkem                                                                                                                                                                429 495,44

kurzovné                                                                                                                                                          335 248,00

ostatní příjmy                                                                                                                                                            18 662,44

příjmy ze vstupného                                                                                                                                           12 785,00

příspěvek MČ Praha Čakovice                                                                                                                          39 800,00

dary                                                                                                                                                                              23 000,00

Výdaje celkem                                                                                                                                                                   416 405,00

přímé výdaje na kurzy                                                                                                                                         183 180,00

nepřímé výdaje na kurzy                                                                                                                                            35 570,00

mzdové výdaje                                                                                                                                                              97 245,00

výdaje na divadelní představení                                                                                                                           22 000,00

ostatní výdaje                                                                                                                                                              20 930,00

výdaje na pořízení majetku                                                                                                                            57 480,00

Hospodářský výsledek                                                                                                                                                 13 090,44

kurzovné
výdaje na kurzy

majetek

ostatní

divadlo

dary
příspěvek MČ

ostatní
vstupné

VýdajePříjmy

srovnání počtu návštěvníků, 
kteří do MC přijdou týdně (2008 – 2010)

srovnání počtu kurzů 
probíhajících v MC týdně (2008 – 2010) 
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Jednorázové akce roku 2010 
I v roce 2010 pokračovala v Mateřském centru tradice pořádání mnoha jednorázových akcí pro děti i dospělé, ale i 
oblíbených divadelních představení pro nejmenší diváky. Mezi úspěšné akce MC patřil jednoznačně bazárek 
dětského oblečení, který se koná vždy na jaře a na podzim. Díky vstřícnosti vedení ZŠ Dr. E. Beneše mohl být  
bazárek v roce 2010 přestěhován z objektu Mateřského centra do větších prostor jídelny ZŠ. 
Za �nančního přispění MČ Praha Čakovice byla pořádána divadelní představení pro nejmenší diváky, která se těší 
stále větší oblibě a vzrůstající návštěvnosti.

V roce 2010 pořádalo MC tyto akce:
únor 
     Diskusní večer o manželských vztazích (psycholožka Eva Labusová) v rámci kampaně Národní týden manželství
     pořádané Sítí MC
     Divadelní představení pro nejmenší diváky - Divadlo ŠUS 
březen 
     Hudba v rodině – hudebně vzdělávací pořad pro celou rodinu o.s. Potichounku
     2. společný ples Mateřského centra Cirkus a občanského sdružení LíPa  ve velkém sále Maximum Club Restau-
     rantu v Třeboradicích
     Výtvarná dílna pro rodiče s IC Creative na téma jarní dekorace
     Účast na jarmarku pořádaném MČ Praha Čakovice
duben
     Jarní bazárek dětského oblečení – stále populárnější bazar, pro velkou oblibu se koná dvakrát za rok na jaře a na
     podzim
     Divadelní představení pro nejmenší diváky - Divadlo Bořivoj
květen
     Cirkus na kolech a 6. narozeniny MC – jarní závody pro všechny děti na čemkoliv na kolečkách 
     Den otevřených dveří
     Divadelní představení pro nejmenší diváky - Divadlo KRAB
červen 
     Divadelní představení pro nejmenší diváky - Divadlo Jednoho Edy
říjen
    Odpoledne s Cirkusem – bene�ční akce prezentující činnost Mateřského centra široké veřejnosti spojená s di- 
     vadelním představením divadla Krab, s občerstvením a koncertem 
     Podzimní bazárek dětského oblečení
listopad
     Zdobení adventních věnců
     Hudba v rodině – hudebně vzdělávací pořad pro celou rodinu o.s. Potichounku
prosinec 
     Divadelní představení pro nejmenší diváky - Divadlo Bořivoj 
     Zpívání vánočních koled na zahradě centra
 

Stavba pergoly na zahradě MC
V roce 2010 byla na zahradě Mateřského centra vybudována zastřešená dřevěná pergola k letnímu posezení a 
zároveň k ukládání kočárků za nepříznivého počasí. Na stavbě pergoly se �nančně podílela Městská část Praha 
Čakovice.
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