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Úvod
Rok	2021	byl	opět	jiný,	opět	zajímavý	a	jedinečný.	Potýkali	jsme	se	stejně	jako	řada	jiných	lidí,	organizací	a	firem	
s	důsledky	omezení	souvisejících	s	pandemií	COVID	19.	Zažívali	jsme	drobné	úspěchy	i	pády,	omezení	byla	sice	
menší,	zato	však	ubývalo	elánu	i	trpělivosti,	náročný	čas	se	promítal	do	nálady	celé	společnosti.

Významný	předěl,	chcete-li	zlom,	jsme	zaznamenali	na	podzim	2021.	Lidé	se	opět	plně	zapojili	do	všech	aktivit,	
vrátili	se	s	dětmi	do	nízkoprahové	herny,	kterou	úspěšně	provozujeme	téměř	tři	desítky	let,	hlásili	své	děti	na	
kroužky,	vrátili	se	do	mobilní	herny	a	navštěvovali	s	nadšením	všechny	nabízené	akce.	Opadl	strach,	zvítězila	
chuť	po	životě,	chuť	potkávat	se,	sdílet	a	vést	plnohodnotný	společenský	a	kulturní	život.	Obrovský	zájem	byl	
také	o	novou	aktivitu	doučování,	která	se	v	září	po	pilotním	projektu	plně	rozjela.	Zkrátka	blýsklo	se	na	lepší	
časy	pro	všechny	děti.

Zájem	a	nadšení	pracovat	a	spolupracovat	byly	v	roce	2021	(a	stále	jsou)	silné,	zájem	o	námi	nabízené	služby	
pro	rodiny	s	dětmi	je	setrvale	vysoký.	Těší	nás	dále	rozvíjet	stávající,	již	fungující	aktivity	a	projekty	i	vymýšlet	
další	a	nové,	podílet	se	na	smysluplné	náplni	času	pro	rodiny	s	dětmi	z	Brandýsa	and	Labem	–	Staré	Boleslavi	
a	okolí,	růst	společně	s	Vámi,	Vašimi	dětmi	a	Vašimi	potřebami.

Jsme	rádi	s	Vámi,	jsme	rádi	s	Vašimi	rodinami	a	dětmi	a	jsme	rádi	součástí	Vašich	životů.
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Chcete vědět co, jak a proč aneb Naše poslání a vize
Poslání a vize

Rozumíme dětem, rodinám a jejich potřebám. Rádi děláme věci, které nám dávají smysl. Společně s vámi 
vytváříme podmínky pro spokojené rodiny a respektujeme jejich hodnoty.

Brandýský	Matýsek	z.s.	je	centrum	rodin,	které	podporuje	rodiny	s	dětmi	nejen	od		9	měsíců	do	9	let	z	Brandýsa	
nad	Labem	–	Staré	Boleslavi	a	blízkého	okolí.	Poskytujeme	širokou	škálu	služeb	rodinám	očekávajícím	příchod	
dítěte,	 rodinám	 s	miminky	 a	 batolaty,	 rodinám	 s	 předškolními	 dětmi	 či	mladšími	 školáky.	 Spolupracujeme	
a	 navzájem	 se	 obohacujeme	 dalšími	 lidmi	 (ženy	 50+,	 teenageři,	 senioři).	 Podařilo	 se	 nám	 navázat	 dobrou	
spolupráci	s	organizacemi	na	místní	i	celorepublikové	úrovni.

Nabízíme	otevřenou	hernu	a	volnočasové	aktivity	(kroužky,	jednorázové	akce),	odborné	přednášky	a	poradenství	
(psychologické,	pedagogické	apod.),	vzdělávací	kurzy	(předporodní	příprava),	mateřskou	školu,	dětské	skupiny	
a	mikrojesle	v	rámci	předškolního	vzdělávání	a	další	aktivity	napomáhající	pracujícím	rodičům	(doprovody	dětí	
ze	školních	a	předškolních	zařízení,	dětský	klub	pro	školní	děti,	příměstské	a	pobytové	tábory	aj.).

Všechny	služby,	které	nabízíme,	jsou	prověřeny	námi	samotnými.	Víme,	že	každý	rodič	se	potřebuje	spolehnout,	
že	jeho	dítě	doprovodíme	bezpečně	na	správný	kroužek	a	že	se	o	něj	profesionálně	postaráme.	Naši	zaměstnanci	
se	průběžně	vzdělávají	a	mají	potřebnou	kvalifikaci	ve	svém	oboru.	Nasloucháme	potřebám	rodin	a	dokážeme	
rychle	přicházet	se	službami	nebo	řešeními,	které	potřebují.

Nasloucháme	jak	lidem,	kteří	tvoří	Brandýský	Matýsek,	tak	nově	příchozím	a	nabízíme	jim	možnost	seberealizace.	
Je	nám	vlastní	proaktivita,	vytrvalost	a	zůstáváme	nezávislí.	To	vše	mohlo	vzniknout	a	funguje	díky	spolupráci	
všech	členů	spolku,	rodičů,	dětí	a	dalších	příznivců.	A	právě	tato	soudržnost	je	tím,	co	dělá	Brandýský	Matýsek	
ojedinělou	organizací.



Chcete vědět, co a kde se pravidelně koná, aneb Naše aktivity 
v kostce
Herna pro děti

Místo,	kde	se	potkávají	rodiče	a	děti,	děti	s	 jinými	dětmi,	rodiče	s	dalšími	rodiči	a	všichni	s	naším	rodinným	
centrem.	Jsme	za	hernu	moc	rádi,	je	často	startovacím	místem	pro	naše	další	vzájemné	kontakty	a	spolupráci.

A proč je herna dále tak důležitá? Najdete zde:
•	 kroužky	pro	nejmenší	děti	s	rodiči	–	Výtvarná	dílna	(2–4	roky),	Keramika	(4–7	let),	Cvičení	kojenců/batolat	

(3–18	měsíců),	Angličtina	pro	děti	hravě	(4–7	let),	Angličtina	pro	děti	s	rodilým	mluvčím	(7–11	let),	Šikovné	
ručičky	(2–5	let),	Hudební	Matýsek	(2–4	let),	Malý	šikula	(4–7	let);

•	 odborné	kurzy	předporodní	přípravy	pro	nastávající	rodiče;
•	 cvičení	po	těhotné,	cvičení	po	porodu,	Pilates;
•	 svépomocná	skupina	Maminky	s	miminky;
•	 odborné	přednášky,	besedy;
•	 půjčovnu	pomůcek	pro	rodiče	s	dětmi;
•	 půjčovnu	knih	s	tématikou	péče	o	děti,	výchova,	rodina	a	manželství;
•	 půjčovnu	laktačních	pomůcek,	pomůcek	pro	děti	a	skákacích	atrakcí;
•	 bazárek	dětského	oblečení	a	obuvi	aj.

V	 roce	2021	 jsme	se	rozhodli	po	8	 letech	navýšit	vstup	do	herny	na	40	Kč/dopoledne/odpoledne.	Provozní	
dobu	jsme	zachovali	v	plném	rozsahu,	stejně	jako	v	předchozích	letech.	V	herně	nadále	probíhají	odborné	kurzy	
předporodní	přípravy,	kterých	jsme	realizovali	6	v	délce	5	lekcí	za	účasti	22	párů	budoucích	rodičů;	úspěšné	byly	
také	svépomocné	skupiny	Maminky	s	miminky	probíhající	1x	měsíčně.	Zásadně	jsme	rozšířili	nabídku	cvičení	
pro	maminky.

V	prvním	čtvrtletí	roku	byla	herna	z	důvodu	nouzového	stavu	a	pandemie	koronaviru	uzavřena,	a	tak	jsme	se	
věnovali	vylepšování.	Podařilo	se	nám	vymalovat	dílničku,	prostory	 lehce	 inovovat	a	doplnit	 je	o	nové	hrací	
prvky,	větší	 rekonstrukce	nás	čeká	v	roce	následujícím.	Hernu	navštívilo	od	září	do	prosince	2021,	kdy	 jsme	
začali	příchozí	nově	evidovat,	210	rodin.



Další kroužky pro děti

Kromě	výše	zmíněných	kroužků,	které	najdete	v	herně	v	Zahradnické,	probíhají	další	ve	vilce	v	ulici	Riegrova.	
Sídlí	zde	kancelář	organizace	a	naše	Mateřská	škola	Brandýský	Matýsek.	V	odpoledních	hodinách	zde	probíhají	
kroužky	pro	děti	–	Hrátky	s	flétničkou	(4–8	let),	Výtvarné	tvoření	(6–10	let),	Malý	divadelník	(5-8	let),	Švadlenka	
(5–9	let),	Hrátky	se	slovíčky	(5–6	let)	a	doučování	AJ	pro	děti	(10–12	let).	Dále	nabízíme	AJ	pro	maminky.
Vzhledem	 k	 tomu,	 že	 našich	 aktivit	 je	 opravdu	 hodně,	 využíváme	 i	 další	 prostory	 –	 Sokolovnu,	 bazén	 na	
Pedagogické	fakultě,	studio	Lumina,	tělocvičnu	U	Karla	ve	Staré	Boleslavi.
Najdete v nich kroužky:
Jóga	pro	děti	s	prvky	muzikoterapie	(5–8	let)	a	Jóga	pro	starší	děti	s	prvky	muzikoterapie	(9	a	více	let),	Cvičení	
rodičů	s	dětmi	(1–3	roky),	Tanečky	(3–5	let),	Plavání	pro	děti	od	5	let	–	4	skupiny.
Dva	nové	kroužky	probíhají	v	Sokolovně	nebo	venku	v	případě	příznivého	počasí	(Strollering	a	Tabata	s	Martinou).

Od ledna do dubna kroužky z důvodu pandemie prakticky neprobíhaly, částečně on-line byla pouze angličtina. 
Od září probíhaly kroužky v plném rozsahu; výrazně přibylo absencí dětí z důvodu nemocí/karantén, situaci 
jsme se snažili řešit individuálně. Respektovali jsme všechna omezení platná v dané době.

Mobilní herna

Mobilní	herna	se	svým	znovuobnoveným	startem	vzbudila	u	rodin	s	dětmi	v	roce	2021	opětovný	zájem.	Hernou	
je	automobil	s	hračkami,	prolézkami,	skákacím	hradem,	výtvarnými	potřebami	a	stolečkem	se	židličkami,	se	
kterým	pravidelně	 4x	 týdně	 zajíždíme	do	 obcí	 v	 okolí	 Brandýsa,	 kde	 se	 celé	 dopoledne	 věnujeme	 rodičům	
a	dětem	v	prostorách	zapůjčených	jednotlivými	obcemi,	případně	chystáme	program	venku.	Největší	úspěch,	
který	lze	označit	již	za	trvalý,	zaznamenala	mobilní	herna	v	Zárybech.	Pravidelně	navštěvujeme	s	mobilní	hernou	
také	Dřísy	a	Všetaty.	V	obci	Bašť	jsme	ke	konci	roku	provoz	kvůli	malému	zájmu	ukončili.

Doučování

V	květnu	2021	jsme	spustili	nový	projekt	Doučování	od	A	do	Z,	který	reagoval	na	složitou	situaci	mnoha	žáků,	
jež	se	potýkali	s	problémy	s	učením	v	důsledku	on-line	výuky.	Za	cca	7	měsíců	se	do	projektu	zapojilo	téměř	50	
žáků	z	Brandýsa	i	blízkého	okolí,	z	1.	i	2.	stupně.	Podařilo	se	nám	zajistit	přes	30	doučovatelů	s	různou	intenzitou	
výuky/doučování.	V	roce	2021	naši	doučovatelé	odučili	téměř	430	hodin.	Na	ZŠ	Na	Výsluní	dále	probíhá	kroužek	
ČJ	pro	děti	s	odlišným	mateřským	jazykem,	který	navštěvuje	18	dětí	a	na	jehož	zavedení	do	praxe	jsme	se	také	
významně	podíleli.



Doučování	je	financováno	z	individuálních	projektů	Nadací	Tesco	a	NROS	a	spolufinancováno	uživateli.	Velké	
díky	patří	také	našim	dárcům	Wavin	Czechia	s.r.o.	a	AUTO	KOUT	CENTRUM,	spol.	s	r.o.,	kteří	projekt	finančně	
podpořili.

Služby péče o děti

Mikrojesle

Mikrojesle	jsou	určeny	k	péči	o	děti	od	6	měsíců	do	věku	4	let	v	malé	skupině	(maximálně	4	děti	na	den)	za	
dohledu	kvalifikovaných	lektorů.	V	našem	případě	se	díky	dotační	podpoře	ESF	ČR/MPSV	jedná	o	službu	určenou	
pro	pracující	rodiče	či	rodiče	aktivně	si	hledající	zaměstnání	v	rámci	podpory	sladění	rodinného	a	pracovního	
života	a	rychlejšího	návratu	žen	na	trh	práce.	Plný	provoz	jsme	zahájili	v	únoru	2017	a	od	té	doby	mikrojeslemi	
prošlo	45	dětí.
Konkrétně	v	roce	2021	jsme	se	v	mikrojeslích	postupně	postarali	o	celkem	17	dětí,	z	toho	8	nových.	O	službu	
mikrojeslí,	kterou	zajišťují	2	chůvy,	je	velký	zájem	a	pro	řadu	rodičů	je	to	možnost,	jak	se	na	2–3	dny	v	týdnu	
postupně	zapojit	na	trhu	práce.	Ke	konci	roku	se	nám	mikrojesle	podařilo	přetransformovat	na	dětskou	skupinu.

Matýskův dětský klub

Matýskův	dětský	klub	je	určen	pro	děti	od	2	let,	a	to	pouze	s	dopolední	docházkou.	V	dětském	klubu	mají	děti	
opět	výhodu	menšího	kolektivu	(maximálně	12	dětí	na	2	lektorky),	setkávají	se	se	svými	vrstevníky	a	pozvolna	
si	zvykají	na	„chození	do	školky“.	Stejně	jako	později	v	MŠ	zažijí	volnou	hru	se	svými	vrstevníky,	program	plný	
tvoření,	zpívání	a	pohybu.	Dětské	kluby	jsou	pro	děti	často	prvním	kontaktem	s	autoritou	paní	učitelky.	Děti	
poté	obvykle	snadno	nastupují	do	režimu	celodenní	školky.
V	roce	2021	zde	bylo	umístěno	každý	týden	22	dětí	s	 různou	 intenzitou	docházky.	Matýskův	dětský	klub	 je	
tvořen	třídou	Opičky	(2x	týdně	v	naší	herně	v	Zahradnické	ulici)	a	třídou	Rybičky,	která	je	v	provozu	od	roku	
2020	v	Komunitním	centru	v	Zárybech	1x	týdně	pro	10	dětí.

Dětské skupiny

Dětské	skupiny	Želvičky	a	Medvíďata	fungující	na	adrese	Karla	Šebora	3	jsou	registrovány	u	MPSV	v	evidenci	
poskytovatelů	a	splňující	podmínky	zákona	o	dětských	skupinách.	V	našem	případě	je	díky	dotační	podpoře	ESF	
ČR/MPSV	tato	skupina	určená	pro	pracující	rodiče,	či	rodiče	aktivně	si	hledající	zaměstnání	v	rámci	podpory	
sladění	rodinného	a	pracovního	života	a	rychlejšího	návratu	žen	na	trh	práce.



Dětské skupiny

Mateřská škola Brandýský Matýsek



Kapacita	 našeho	 zařízení	 je	 11	 a	 12	 dětí	 na	 den	 s	 různou	 intenzitou	 docházky.	 Program	 je	 obdobný	 jako	
v	mateřské	škole	jen	s	tím	rozdílem,	že	se	jedná	o	menší	děti	okolo	2,5–3,5	let,	jejichž	schopnosti	a	potřeby	
se	částečně	liší	od	starších	dětí	v	MŠ.	Hlavní	principy	péče	zůstávají	zachovány.	Celkem	zde	bylo	v	roce	2021	
umístěno	34	různých	dětí	v	provozu	byly	dětské	skupiny	po	celý	rok.	Za	6	let	existence	dětských	skupin	jsme	tak	
již	umístili	208	dětí,	jejichž	rodičům	jsme	pomohli	k	návratu	na	trh	práce.	Financování	projektu	je	díky	novele	
zákona	a	novému	státnímu	financování	zajištěno	i	po	ukončení	podpory	z	ESF,	a	to	dlouhodobě.

Mateřská škola Brandýský Matýsek

MŠ	Brandýský	Matýsek	je	registrována	u	MŠMT	a	splňuje	pravidla	školského	zákona.	Kapacita	školy	je	35	dětí	
ve	2	třídách	(Lvíčata	a	Žirafky),	třídy	jsou	věkově	smíšené.
Od	 školního	 roku	2020/21	 zdárně	aplikujeme	vzdělávací	 program	Začít	 spolu,	 v	 jehož	 aplikaci	 se	naše	paní	
učitelky	stále	zdokonalují	a	vzdělávají.	Daří	se	nám	věnovat	se	dětem	individuálně,	a	 to	díky	vyššímu	počtu	
personálu	a	menšímu	počtu	dětí.	Děti	se	u	nás	nenudí,	denní	program	je	plný	hudby,	cvičení,	tvoření	a	povídání	
o	věcech	kolem	nás.	Provoz	MŠ	je	celoroční.
MŠ	 je	po	úspěšném	zapojení	do	programu	šablon	 II.	financovaného	z	Operačního	programu	Výzkum,	vývoj	
a	vzdělávání	(OP	VVV)	zapojena	I	do	návazného	programu	šablon	III.,	ze	kterého	financujeme	dalšího	pracovníka	
na	pozici	asistenta	školy,	projektové	dny	pro	děti	a	sdílení	a	práci	s	rodiči.	Hospodaření	mateřské	školy	není	
zobrazeno	v	této	výroční	zprávě.	MŠ	má	své	vlastní	IČO,	avšak	pro	výčet	našich	služeb	a	kompletní	přehled	sem	
jednoznačně	patří.

Dětský klub Gepardi

Klub	je	určený	pro	děti	navštěvující	1.	stupeň	ZŠ,	prioritně	3.	a	4.	třídu.	Klub	však	mohou	navštěvovat	všichni	žáci	
1.	stupně.	Ze	dvou	brandýských	škol	jsou	děti	po	skončení	vyučování	převedeny	pečovatelkou	do	námi	vybavených	
prostor	 na	Masarykově	 náměstí,	 kde	 sídlí	 Volnočasové	 centrum.	 V	 rámci	 klubu	 lze	 domluvit	 až	 3	 doprovody	
týdně	na	kroužky	v	našem	městě.	Denní	kapacita	 je	30	dětí	a	při	 jejím	naplnění	docházelo	41	dětí	33	 rodičů	
s	různou	intenzitou	docházky	–	14	dětí	dochází	pravidelně	4–5	dní	v	týdnu,	27	dětí	využívá	klub	1–3x	týdně.	Oproti	
předchozím	rokům	jde	o	mírný	pokles,	který	je	způsoben	především	tím,	že	řada	rodičů	začala	v	době	pandemie	
pracovat	z	domova	a	děti	si	po	škole	vyzvedává	a	také	tím,	že	byl	klub	v	roce	2021	čtyři	měsíce	povinně	uzavřen.
Klub	Gepardi	je	v	provozu	od	září	2016	pro	děti	pracujících	rodičů	s	podporu	MPSV/ESF	OP	Zaměstnanost.	Na	projekt	
Chci	práci	i	rodinu	III.	plynule	navázal	v	červenci	2021	projekt	Chci	práci	i	rodinu	IV.	a	zahrnuje	dále	letní	příměstské	
tábory	a	doprovody	dětí	na	aktivity	naší	i	jiných	organizací.	Financování	služeb	je	zajištěno	do	prosince	2022.



Doprovody na aktivity naší i jiných organizací

Vyzvedávání	dětí	z	mateřské	nebo	základní	školy	a	jejich	doprovod	na	kroužek/do	klubu/herny	buď	naší,	nebo	
i	 jiných	organizací	realizujeme	již	od	roku	2012.	Dítě	 je	vyzvednuto	v	předem	stanoveném	čase	a	dovedeno	
na	jinou	aktivitu,	a	to	po	celý	školní	rok	–	služba	tak	rodičům	umožňuje	lépe	plánovat	jejich	pracovní	činnost,	
zůstat	 v	 práci	 i	 během	mimoškolní	 aktivity	 dítěte	 a	 lépe	 slaďovat	 jejich	 rodinný	 a	 pracovní	 život.	 Služba	 je	
určena	zaměstnaným	rodičům	dětí	ve	věku	od	3	do	10	 let,	přičemž	pro	školní	děti	byla	služba	poskytována	
v	rámci	projektu	Chci	práci	i	rodinu	III.	a	IV.
Počet	rodičů	a	dětí,	které	službu	využívají,	se	oproti	předchozím	rokům	snížil,	což	přímo	souvisí	se	situací	ve	
společnosti	 (možnost	 práce	 z	 domova,	 opatření	 a	 zákazy	mísení	 tříd	 v	 roce	 2021	 aj.).	 Počet	 doprovodů	 se	
v	průběhu	roku	měnil,	z	důvodu	pandemie	častěji,	než	kdykoliv	dříve.	Ve	školním	roce	2021/22	jsme	na	službu	
registrovali	57	dětí	využívajících	108	doprovodů.	Dopad	pandemie	na	tuto	aktivitu	a	zaměstnání	brigádních	
pracovníků	byl	velký,	služba	byla	v	prvním	pololetí	využívaná	jen	minimálně	nebo	nebyla	nabízena.

Příměstské a pobytové tábory

V	době	prázdnin	 již	 od	 roku	2012	 zajišťujeme	příměstské	 tábory	pro	děti	od	5	do	11	 let	 a	 jeden	pobytový	
tabor	(pro	děti	do	13	let).	Příměstské	tábory	probíhají	v	prostorách	Skautského	srubu	a	Volnočasového	centra	
Brandýs	na	Masarykově	náměstí.	Děti	čeká	vždy	mnoho	výletů,	společných	her	a	zážitků.	V	rámci	jednoho	týdne	
příměstského	tábora	se	postaráme	o	více	než	30	dětí	ve	dvou	skupinkách.	Celkem	v	roce	2021	proběhlo	7	týdnů	
příměstských	táborů	(vždy	2	skupinky)	a	nově	i	2	skupinky	táboru	s	angličtinou,	který	měl	své	zázemí	v	ZŠ	Na	
Výsluní.	Kromě	táborů	v	Brandýse	proběhlo	ještě	5	dalších	v	okolních	obcích	(Záryby,	Lázně	Toušeň,	Dřevčice,	
Kostelec	nad	Labem)	a	mohli	jsme	tak	ve	spolupráci	s	místními	spolky	podpořit	další	skupinu	rodičů.	V	létě	2021	
se	příměstských	táborů	zúčastnilo	133	různých	dětí.	Vzhledem	k	tomu,	že	děti	docházejí	na	tábory	opakovaně,	
se	počet	účastí	dětí	vyšplhal	na	182	v	Brandýse	nad	Labem	a	dalších	61	v	okolních	obcích.	Díky	podpoře	ESF	
byla	 cena	 do	 800	 Kč	 za	 týden,	 včetně	 stravy.	 V	 každém	 týdnu	 pečovali	 o	 průměrně	 30	 dětí	 4	 pečovatelky	
a	2	praktikanti.

V	roce	2021	jsme	již	pošesté	pořádali	pobytový	tábor	v	Klepákově	Mlýně,	v	11denním	turnusu	tábora	v	jižních	
Čechách	pro	celkem	120	dětí.	Téma	tábora	nás	tentokrát	zaneslo	do	starého	Řecka	mezi	bohy,	ale	přenesli	jsme	
se	i	do	současného	Tokia.	V	době	letní	olympiády	tak	bylo	tématem	nejen	zápolení	starověké,	ale	i	novodobé.	
V	 organizaci	 pobytových	 táborů	 budeme	 i	 nadále	 pokračovat,	 již	 ke	 konci	 roku	 2021	 jsme	měli	 naplněnou	
kapacitu	na	tábor	2022.	Projekt	pobytového	tábora	hradí	plně	rodiče.



Odborná poradenství a přednášky pro rodiče

Kromě	aktivit	 v	 herně	a	 kroužků	 realizujeme	pro	 širokou	 veřejnost	 odborná	poradenství	 za	podpory	MPSV	
a	města	Brandýs	nad	Labem	–	Stará	Boleslav.	V	 roce	2021	byla	odborná	poradenství	poskytována	v	plném	
rozsahu.

Poradenství	probíhala	do	září	2021	v	poradně	v	budově	Pedagogické	fakulty,	od	nového	školního	roku	2021/22	
jsme	poradnu	přestěhovali	do	Komunitního	centra	u	Podivena	ve	Staré	Boleslavi,	které	funguje	pod	záštitou	
naší	 obce.	 Prostory	 jsou	 sdílené,	 čímž	 je	 jejich	 využití	 hospodárné	 a	 časová	 kapacita	 je	 plně	 využita.	Mezi	
nejčastěji	řešená	témata	z	různých	oborů	poradenství	patří:	rodinná	a	vztahová	problematika,	zvládání	výchovně	
náročných	situací,	výchovné	působení	a	předcházení	problémům,	emoční	poruchy,	úzkosti,	poruchy	chování,	
hyperaktivita,	nechutenství	a	obezita,	vývojové	poradenství,	raná	péče	a	jiné.	Často	se	jedná	o	dlouhodobou	
a	systematickou	práci,	v	některých	případech	naopak	stačí	jen	jedna	schůzka.

O	poradenství	byl	setrvalý	zájem,	objevovala	se	některá	nová	témata	(sociální	izolace,	úzkosti,	distanční	výuka,	
ztráta	 finančních	 a	 jiných	 jistot	 aj.).	 Prostory	 poradny	 byly	 využívány	 každodenně	 a	 celoročně.	 Přednášky	
proběhly	v	plánovaném	nižším	rozsahu	a	více	v	on-line	prostředí.

Odborná poradenství	 –	 individuální/párová	 a	 rodinná	 psychoterapie,	 poradenství	 dětské	 psycholožky,	
psychologické	poradenství	–	rodinné	a	výchovné	problémy,	poradenství	a	psychoterapie	pro	děti,	dospívající	
a	jejich	rodiny,	logopedická	prevence	(Hrátky	se	slovíčky),	grafomotorické	nácviky,	výživové,	laktační	a	okrajově	
právní	poradenství.

Odborné přednášky a semináře (uvádíme výběrově)	–	Digiděti,	Výchova	kluků	do	6	let	věku,	Výchova	kluků	od	
6	let	do	puberty,	Poznej	svůj	potenciál,	Sourozenecké	vztahy,	Montessori	na	vlastní	kůži,	Možnosti	stimulace	
přirozeného	rozvoje	dětí	předškolního	věku,	1.	pomoc	dětí	a	dospělých	aj.

Odborné	 přednášky,	 semináře	 a	 on-line	 semináře	 v	 počtu	 21	 akcí	 navštívilo	 celkem	 137	 rodičů.	 Odborná	
poradenství	využilo	299	unikátních	osob	v	rozsahu	618	hodin.

Rodinná školička
Zcela	novou	aktivitou	v	roce	2021	byl	provoz	Rodinné	školičky.	Jednalo	se	o	nový,	neotřelý	projekt,	který	byl	
postaven	na	myšlence	terapeutické	práce	v	rámci	návštěvy	rodičů	s	dětmi	v	herně	určené	především	sociálně	
slabším,	bez	rodičovských	návyků,	s	vlastní	špatnou	rodičovskou	zkušeností,	drogovou	minulostí	atp.	Zajistili	



Pobytový tábor



jsme	 prostory	 v	 Komunitním	 centru	 u	 Podivena,	 personál	 (terapeutku	 a	maminku	 osobnostně	 vybavenou,	
s	 rodinnými	 i	profesními	 zkušenostmi)	a	v	květnu	2021	zahájili	provoz.	Aktivita	přes	veškeré	snahy	a	úzkou	
spolupráci	s	Odborem	sociálních	věcí	a	zdravotnictví	Městského	úřadu	Brandýs	nad	Labem	–	Stará	Boleslav	
nebyla	 příliš	 vyhledávaná	 a	 navštěvovaná.	 Snažili	 jsme	 se	 ji	 udržet,	 vnímali	 jsme	 její	 smysl,	 ale	 vzhledem	
k	nízkému	zájmu	její	činnost	postupně	utlumujeme.

Terapeutické skupiny
Další	novou	aktivitou	byla	nabídka	Podpůrných	terapeutických	skupin	pro	děti	a	dospívající.	Skupiny	probíhaly	
1x	za	14	dní	v	Komunitním	centru	u	Podivena	ve	Staré	Boleslavi.	Velmi	rychle	se	podařilo	zaplnit	2	skupiny,	ve	
kterých	bylo	zapojeno	celkem	15	dětí.	Cílem	skupin	bylo	poskytnout	podporu	dětem	s	problémy	v	chování,	
problémy	 se	 začleněním	 se	 do	 kolektivu,	 problémy	 se	 sebedůvěrou,	 sebevědomím,	 sebeúctou	 a	 dětem	
v	 náročných	 životních	 situacích.	 Podpůrné	 terapeutické	 skupiny	 vedou	 děti	 zejména	 k	 sebepoznávání,	
sebereflexi,	respektu	sama	k	sobě	i	druhým	a	nácviku	dovedností	potřebných	k	budování	zdravých	sociálních	
vztahů.	Provoz	podpůrných	terapeutických	skupin	byl	zahájen	v	listopadu	pod	vedením	Mgr.	Jany	Divoké.	Děti	
a	dospívající	se	v	roce	2021	sešli	celkem	4x	a	služba	bude	i	nadále	pokračovat.

A je nás vidět i jinde, jednorázově, pravidelně – nepravidelně aneb Naše jednorázové akce pro rodiny s dětmi

Akce	jsou	nedílnou	součástí	nabídky	našich	aktivit,	aktivně	se	tak	podílíme	na	komunitním	životě	v	našem	městě.	
V	roce	2021	se	podařilo	většinu	akcí	oživit,	především	v	druhé	půlce	roku,	a	pokračovaly	také	populární	stezky.	
Ze	zavedených	akcí	jsme	rušili	naše	Karnevaly	pro	menší	i	větší,	ale	například	květnový	Dětský	běh	v	novém	
červnovém	termínu	již	proběhl.	Podařilo	se	nám	tak	zůstat	rodičům	po	nucené	pauze	nablízku	a	nabídnout	jim	
program	pro	společný	čas	s	dětmi.

V téměř standardním režimu proběhly:

•	 Dětský	běh	za	účasti	97	dětí	ve	13	kategoriích	probíhající	jako	samostatná	akce	z	důvodu	zrušení	Městského	
běhu.	Záznam	z	reportáže	ve	Zprávičkách	na	ČT	:D,	můžete	vidět	zde.

•	 Drakiáda	za	účasti	cca	70	dětí	a	jejich	rodičů	v	Aleji	prvňáčků
•	 Halloween	na	zámku	za	účasti	200	dětí
•	 Svatomartinský	lampiónový	průvod	s	účastí	přes	1000	osob	s	doprovodným	program	a	vystoupením	dětí	
•	 Cesta	za	Mikulášem	opět	ve	venkovním	hávu	s	čertovskými,	andělskými	i	mikulášskými	zastaveními	a	svatou	

Trojicí	na	závěr

https://brandyskymatysek.cz/wp-content/uploads/2022/06/video_zpravicky.mp4


Mezi nové akce patřilo:

• Pohádková stezka	v	Panské	zahradě,	která	nahradila	tradiční	Karneval.	Děti	podle	mapky	hledaly	9	stanovišť	
označených	Červenou	Karkulkou.	Stezka	byla	zaměřena	na	klasické	pohádky,	jako	jsou	Červená	karkulka,	
O	perníkové	chaloupce,	Rumcajs	a	další.	Stezky	se	zúčastnilo	230	dětí.

• Putování velikonočního zajíčka	byla	stezka,	kterou	jsme	pro	děti	připravili	na	období	od	Škaredé	středy	
do	Velikonočního	pondělí.	Stanoviště	děti	hledaly	podle	mapky	na	různých	místech	Brandýsa	nad	Labem.	
Stezku	mohly	projít	najednou,	nebo	si	ji	rozdělit	na	více	dní.	Na	stanovištích	děti	plnily	různé	velikonočně	
zaměřené	úkoly.

Část	akcí	je	financovaná	z	grantu	města	Brandýs	nad	Labem	–	Stará	Boleslav;	malá	část	je	financovaná	z	příjmů	
od	účastníků.	Akce	mají	velmi	nízký	rozpočet	a	podílí	se	na	nich	řada	našich	členů	formou	dobrovolné	práce.	
Hradíme	pouze	práci	koordinátorů	akcí.

A nejen to...

Fandíme	knihám,	divadlu	a	všem	aktivitám,	které	by	naše	rodiče	a	děti	mohly	zajímat.	 Jsme	otevřeni	všem	
novým	nápadům	a	aktivitám	jako	například:
•	 Pravidelná	setkání	Svépomocné	skupiny	celiaků	–	2x	ročně
•	 Pravidelná	měsíční	setkávání	Maminek	s	miminky	–	1x	měsíčně
•	 Bazárek	oblečení	dle	ročního	období,	hraček	a	sportovních	potřeb
•	 Pronájem	herny	na	oslavy	a	organizace	oslav	pro	rodiny,	pro	firmy
•	 Půjčovna	laktačních	pomůcek,	potřeb	pro	děti,	kostýmů	a	knih



Pohádková stezka Dětský běh

Drakiáda



Halloween na zámku Svatomartinský lampiónový průvod

Cesta za Mikulášem



Kdo nám pomáhá s financováním aneb Seznam našich projektů 
v roce 2021
Jsme	hrdí	na	to,	že	se	nám	daří	fungovat	vícezdrojově.	S	financováním	nám	velmi	pomáhá	Evropský	sociální	
fond,	Ministerstvo	práce	a	sociálních	věcí,	město	Brandýs	nad	Labem	–	Stará	Boleslav	a	samozřejmě	uživatelé	
služeb	v	rámci	spolufinancování.	Bez	dlouhodobé	podpory,	a	o	to	víc	v	náročném	roce	2021,	bychom	se	neobešli.
S	akcemi	nám	pomohl	grant	společnosti	Tesco,	s	rozjezdem	doučování	grant	společnosti	Pepco	a	dárci	Wavin	
Czechia	 s.r.o.	 a	 AUTO	 KOUT	 CENTRUM,	 spol.	 s	 r.o.,	 kteří	 jsou	 již	 našimi	 pravidelnými	 přispěvovateli.	 Nelze	
opomenout	ani	drobné	dárce	v	rámci	Adventního	kalendáře	pomoci	organizovaného	Odborem	sociálních	věcí	
a	 zdravotnictví	 a	MAS	 Střední	 Polabí.	 A	 vzhledem	 k	 tomu,	 že	 nápadů	máme	mnoho,	můžete	 nás	 podpořit	
v	některém	z	našich	současných	nebo	budoucích	projektů.	Pomoc	může	být	finanční	nebo	materiální	–	jako	
například	od	společnosti	Tesco	Stores	a.s.	v	rámci	potravin	a	drobných	dárků	poskytovaných	dětem	jako	odměny	
na	akcích.

Víceleté projekty:

1. Chci práci i rodinu III.
č.	projektu	CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_077/0007940	(termín	realizace:	09/2018	–	06/2021)

2. Chci práci i rodinu IV.
č.	projektu	CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_107/0016267	(termín	realizace:	09/2021	–	12/2022)
V	rámci	projektu	jsou	podporováni	rodiče	školních	dětí,	a	to	formou	dětského	klubu	Gepardi	jako	alternativy	
k	družinám,	doprovodů	dětí	na	aktivity	i	formou	dotovaných	letních	příměstských	táborů.

3. Provoz dětské skupiny Želvičky III.
č.	projektu	CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0016609	(termín	realizace:	09/2020	–	02/2022))
Dětská	skupina	pro	11	dětí	registrovaná	v	Evidenci	dětských	skupin	při	MPSV.	Prostředky	dotace	byly	použity	
na	vybudování	dětské	 skupiny	a	dále	 jsou	využívány	na	provoz	 zařízení,	 tedy	především	mzdové	náklady	
pečovatelek	a	část	nájemného.



4. Provoz dětské skupiny Medvíďata III.
č.	projektu	CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0016608	(termín	realizace:	09/2020	–	02/2022)
Dětská	 skupina	 pro	 12	 dětí	 registrovaná	 v	 Evidenci	 dětských	 skupin	 při	 MPSV.	 Prostředky	 dotace	 jsou	
využívány	na	provoz	zařízení,	tedy	především	mzdové	náklady	pečovatelek	a	část	nájemného.

5. Bobříci – mikrojesle Brandýského Matýska II.
č.	projektu	CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_069/0011212	(termín	realizace:	08/2019–06/2022)
Mikrojesle	v	rámci	pilotního	projektu	ověřování	péče	o	nejmenší	děti	ve	skupině	do	4	dětí	ve	věku	od	6	měsíců	
do	4	let.	Prostředky	dotace	jsou	využívány	na	provoz	zařízení,	jeho	vybavení	a	nájemné.

Roční projekty:

1. Otevřeno rodinám 2021 – podpořeno z MPSV
V	 rámci	 projektu	 jsme	 financovali	 aktivity	 na	 podporu	 a	 rozvoj	 rodičovských	
kompetencí,	především	přednášky	a	semináře	pro	rodiče	o	výchově	dětí,	péči	o	děti,	
kurzy	předporodní	přípravy	a	odborná	poradenství	zmíněná	ve	výčtu	našich	aktivit.
Celkem	 jsme	 v	 rámci	 dotace	poskytli	 618	hodin	odborného	poradenství	 za	 přispění	
deseti	 různých	 odborníků.	 Dále	 jsme	 zrealizovali	 21	 přednášek	 a	 seminářů,	 z	 toho	
bylo	5	přednášek	hrazeno	z	dotace	MPSV.	Témata	odborných	přednášek	a	seminářů	
byla	zaměřena	na	rodiče	s	dětmi	a	svým	obsahem	vždy	směřovala	k	rozvoji	a	posílení	
rodičovských	kompetencí.
Za	 přispění	 MPSV	 dále	 proběhlo	 6	 kurzů	 předporodní	 přípravy,	 hradili	 jsme	 část	 odborných	 pomůcek	
a	mzdových	nákladů	na	vedení	výukových	kurzů	manipulace	s	miminky	a	malými	dětmi	do	1	roku	a	aktivity	
směřující	k	posílení	odbornosti	pracovního	týmu	například	supervize	a	interní	školení.
Dotace	MPSV	je	pro	nás	důležitou	a	významnou	součástí	při	poskytování	služeb,	a	to	nejen	pro	zachování	
pestrosti	 nabídky	 aktivit	 našeho	 centra,	 ale	 také	 pro	 přínos,	 který	 tyto	 aktivity	 v	 rozvoji	 rodičovských	
kompetencí	a	podpoře	rodiny	jako	celku	beze	sporu	mají.

2. Podpora z města Brandýs nad Labem – Stará Boleslav

2.1 Podpora spolkové činnosti
Finanční	prostředky	 jsme	využili	 na	 spolufinancování	provozu	 (mzdové	náklady	 zaměstnanců	 zajišťujících	
provoz)	 a	 vybavení	 herny	 pro	 nejmenší	 děti	 (především	 hračky	 a	 didaktické	 potřeby),	 spolufinancování	
kroužků	pro	děti	(především	kroužek	keramiky)	a	pronájmů	tělocvičen	a	bazénu	pro	naše	pohybové	aktivity.	



Dále	 jsme	 z	 těchto	 prostředků	uhradili	 trička	 pro	děti	 z	 pobytového	 tábora,	 nakoupili	 sportovní	 potřeby	
a	realizovali	3	přednášky.

2.2 Podpora jednorázových akcí
Finanční	 prostředky	 jsme	 využili	 na	 realizaci	 4	 akcí	 určených	 pro	 širokou	 veřejnost	
z	 Brandýsa	 nad	 Labem	 –	 Staré	 Boleslavi	 a	 okolí,	 ale	 především	 pro	 děti	 a	 rodiny	
s	dětmi.	 Jednalo	se	o	Dětský	běh,	Drakiádu,	Halloween	na	zámku	a	Svatomartinský	
lampiónový	 průvod	 s	 programem.	 Příspěvek	 jsme	 využili	 na	 nákup	 služeb	 jako	
ozvučení	 a	 doprovodný	 program,	 na	 výrobu	 startovních	 čísel,	medailí	 a	 triček	 a	 na	
nákup	materiálu	na	tvoření	a	odměn	pro	děti.

2.3 Dotace na podporu činnosti organizací působících v sociální oblasti
Finanční	 prostředky	 jsme	 využili	 na	 přímou	 podporu	 odborného	 poradenství,	 konkrétně	 individuální/
párové	a	rodinné	psychoterapie,	poradenství	dětské	psycholožky	a	psychoterapie	pro	děti.	V	rámci	podpory	
Městského	úřadu	Brandýs	nad	Labem	–	Stará	Boleslav	jsme	poskytli	celkem	192	hodin	poradenství.

Veškeré	 žádosti	 na	 své	 projekty	 a	 jejich	 následnou	 realizaci	 Brandýský	Matýsek,	 z.s.	 zpracovává	 sám	 (bez	
dotačních	agentur).

A také pomáháme

Podpora sociálně slabým rodinám 
V	rámci	poradenství	a	s	podporou	MPSV	nabízíme	možnost	konzultací	s	psycholožkou	
nebo	psychoterapeutkou	zdarma.	Takových	hodin	jsme	v	roce	2021	poskytli	celkem	
43,	většinu	prostřednictvím	paní	Mgr.	Linkové.	Zároveň	jsme	získali	individuální	dar	
pro	dospívající	dívku,	která	potřebuje	podporu	kvůli	složité	rodinné	situaci	a	které	
jsme	poskytli	10	hodin	konzultací.

Adopce na dálku – Harriet Natengu – Arcidiecézní charita
Brandýský	Matýsek	je	od	roku	2004	zapojen	do	projektu	Adopce	na	dálku.	Od	června	
2017	podporujeme	holčičku	Harriet	Natengu	z	Ugandy,	která	se	chce	v	budoucnu	
stát	 doktorkou.	 Díky	 „adopci”	může	 chodit	 do	 školy	 a	může	 být	 podpořena	 i	 její	
rodina	a	místní	komunita.	Pevně	věříme,	že	jí	k	jejímu	snu	dopomůžeme.



Chtěli	jsme	moc	poděkovat	za	individuální	kurz.	Dnes	u	nás	paní	Olga	byla	a	je	skvělá.
Iveta Lajdová

Dobrý	den,	kurz	je	úžasný,	jsem	ráda,	že	se	koná.
Denisa Jaške

Do	Brandýsa	jsme	se	přistěhovali	před	2	měsíci,ale	i	díky	Matýskovise	mi	tu	líbí
čím	dál	tím	více	:)	Je	skvělé	mít	takovouhle	dobře	fungující	organizaci	poblíž!

Helena Cvrčková

Díky	za	úžasné	reporty	a	veškerou	fotodokumentaci,	z	fotek	je	cítit	skvělá	atmosféra.	Velký	dík
a	klobouk	dolů	celému	týmu	vedoucích	a	praktikantů,	je	vidět,	že	program	a	hry	byly	do	detailu
promyšlené	a	pro	děti	to	musel	být	skvělý	zážitek.

Petra Rozumová

Děkuju	za	krásné	přání	a	krásné	video,	to	je	úžasné,	kolik	aktivit	děláte!	A	děkuju,	že	mám	tu
možnost	s	vámi	spolupracovat.	Přeju	vám	sílu,	radost,	nadšení	i	zdraví	do	nového	roku.

MUDr. Ludmila Jiráčková

Chtěla	bych	reagovat	na	dnešní	on-line	kurz	s	Petrem	Suchým.	Jsem	spokojená	a	nadšená,
přednáška	velice	výživná.

Martina Stiborová

Brandýsek
Matýsek slovem

děkujeme



Brandýský Matýsek v číslech aneb Co by Vás ještě mohlo zajímat
Nyní	Vám	souhrnně	přinášíme	údaje,	které	 jsou	 jistě	zajímavé,	a	o	některých	 jsme	se	v	naší	výroční	 zprávě	
prozatím	nezmínili:

• Členové	–	28	aktivních	osob,	z	toho	7	působí	zcela	dobrovolnicky;	141	pasivních	členů	z	řad	rodičů	dětí	
zapojených	do	kroužků

• Celkový počet zaměstnanců Brandýského Matýska a MŠ	 –	 20	 zaměstnanců	 HPP,	 1	 na	 DPČ	 a	 40	 DPP	
pravidelně	a	dalších	více	než	40	osob	na	letním	pobytovém	a	příměstských	táborech

• Počet odpracovaných dobrovolnických hodin	–	250	hodin,	především	v	rámci	akcí	pro	rodiny	s	dětmi

• Celkem máme v péči přes 340 dětí bez rodičů týdně	–	jedná	se	o	zapsané	děti,	počet	dětí	byl	však	velmi	
proměnlivý	v	závislosti	na	epidemiologické	situaci

• Herna	–	provoz	36	hodin	týdně,	z	toho	17	hodin	bez	rezervace,	vstupné	40	Kč/půlden

• Počet kroužků	–	26,	z	toho	8	kroužků	bez	nutnosti	předchozí	rezervace

• Počet dětí navštěvujících kroužky	–	cca	140	dětí	bez	rodičů,	30	s	rodiči;	kroužky	bez	předchozí	rezervace	
cca	50	dětí	týdně	s	rodiči

• Počet hodin odborného poradenství a přednášek	–	982	hodin

• Počet rodin podpořených poradenstvím a přednáškami	–	458	rodin

• Počet hodin doučování a zapojených dětí	–	426	individuálních	hodin	pro	50	dětí

• Příměstské tábory	–	16	skupin	v	Brandýse	a	5	v	okolních	obcích,	s	účastí	133	různých	dětí	(celkem	243	účastí)

• Pobytový tábor Klepákův Mlýn	–	1	termín	pro	120	dětí



Chcete vědět kdo

Děkujeme	všem	svým	zaměstnancům,	spolupracovníkům,	dobrovolníkům	a	všem,	kteří	se	podíleli	na	našich	
aktivitách:

Administrativní zajištění chodu organizace, finanční a personální řízení, koordinace služeb péče o děti a herny, 
PR:	Iva	Filípková,	Jana	Pilařová,	Jana	Kusá,	Eva	Nejedlá,	Iva	Novotná,	Lucie	Vachková,	Hana	Durčoková
Denní provoz herny a mobilní herny:	 Markéta	 Gürtlerová,	 Michaela	 Kárníková,	 Michaela	 Macková,	 Hana	
Mazancová,	 Veronika	 Panuščíková,	 Michaela	 Skýbová,	 Svetlana	 Štoková,	 Jana	 Vochomůrková,	 Kateřina	
Wirthová,	Jana	Živná
Jednorázové akce:	Jana	Kusá	a	ostatní	dobrovolníci	z	řad	členů	a	zaměstnanců	Matýska
Kroužky:	 Andrea	 Beranová,	 Lenka	 Bourová,	 Jana	 Burešová,	 Daniel	 Drummey,	Markéta	Gürtlerová,	Martina	
Hajdučík,	Michaela	Holasová,	Zdeňka	Jirsová,	Petr	Klimeš,	Ivana	Kónyová,	Vendula	Koubková,	Stáňa	Kuruczová,	
Patrik	 Kusý,	 Šárka	 Morawiecová,	 Veronika	 Panuščíková,	 Zuzana	 Petrášová,	 Jana	 Pilařová,	 Jitka	 Richterová,	
Jaroslava	Roušarová,	Kateřina	Stejskalová,	Zuzana	Štechová,	Květa	Štenclová,	Jana	Vochomůrková
Dětské kluby a skupiny s dopoledním i celodenním provozem:	 Vlasta	 Beranová,	 Tereza	 Bortlová,	Martina	
Buzková,	 Tereza	 Dubnová,	 Monika	 Foltínová,	 Markéta	 Gürtlerová,	 Alena	 Hálová,	 Josefína	 Zdeňka	 Hanušů,	
Monika	Káňová,	Aneta	Kittlerová,	Milada	Koláčková,	Jitka	Kolářová,	Bára	Kotková,	Šárka	Morawiecová,	Veronika	
Panuščíková,	Linda	Plaňanská,	 Iva	Prouzová,	Michaela	Skýbová,	Kamila	Slezáková,	Renata	Suldovská,	Zuzana	
Štechová,	Denisa	Valešová,	Jana	Vaníčková,	Barbora	Volšová,	Alena	Zetková,	Jana	Živná
Péče o děti a provoz v mateřské škole:	Martina	Drahošová,	Zdeňka	Jirsová,	Alena	Nováková,	Jitka	Richterová,	
Zuzana	Štědrá,	Lucie	Vaňousková,	Tereza	Vopičková
Příměstské tábory: vedoucí	 –	 Kateřina	 Bačová,	 Jana	 Burešová,	 Veronika	 Bystrá,	 Radka	 Faltusová,	 Monika	
Foltínová,	Barbora	Goryczková,	Markéta	Gürtlerová,	 Klára	Henzselová,	Hana	Hladíková,	Michaela	Holasová,	
Luboš	 Holeček,	 Kateřina	 Chalupová,	 Petra	 Imlaufová,	 Jana	 Jindřišková,	 Rozálie	 Khanová,	 Petra	 Koubková,	
Barbora	Kotková,	Mária	Langmajerová,	Veronika	Langmajerová,	Jan	Ryček,	Martina	Říhová,	Michaela	Skýbová,	
Tereza	 Soukupová,	 Eva	 Šafarčíková,	David	Valeš,	Denisa	Valešová;	 táboroví praktikanti	 –	Matěj	 Bača,	Nikol	
Bystrá,	Nela	Henzselová,	 Jan	 Imlauf,	 Julie	Kučerová,	Klára	Kuruczová,	Veronika	Martínková,	Tereza	Páralová,	
Tomáš	Páral,	Kateřina	Richterová,	Veronika	Richterová,	Daniela	Šafarčíková
Pobytový tábor: vedoucí	 –	 Barbora	 Bártů,	Martin	 Cigánek,	 Libuše	 Čížková,	 Jiří	 Holouš,	 David	 Hvězda,	 Jana	
Lubojacká,	Michaela	 a	 Petr	Malinští,	 Iva	 Novotná,	 Barbora	 Pokorná,	 Jakub	 Škabrada,	 Zdeněk	 Šimon,	 Adéla	
Vašínová;	táboroví praktikanti	–	Daniel	Batelka,	Valentýna	Daňková,	Jan	Dostál,	David	Fábry,	Johana	Fuksová,	Dan	
Hladík,	Kateřina	Richterová,	Veronika	Richterová,	Sebastian	Stirber,	Johana	Žáčková;	kuchařky	a	úklid	Veronika	



Suchá,	Helena	Štěpánková,	Marie	Urbánková,	Petra	Vlasáková	a	zdravotníci:	Filip	Trnka	a	Kateřina	Kántorová
Ostatní služby péče o děti (doprovody, dohlídání):	 Helena	 Cvrčková,	 Martina	 Hajdučík,	 Karolína	 Hlízová,	
Markéta	Gürtlerová,	Michaela	Kárníková,	Michaela	Macková,	 Jaroslava	Roušarová,	Michaela	Skýbová,	Dana	
Svobodová,	Jana	Vochomůrková,	Jaroslava	Zatřepálková,	Jana	Živná
Poradenství a svépomocné skupiny:	Tereza	Bicanová,	Jana	Divoká,	Renata	Doležalová,	Petra	Flemrová,	Ludmila	
Jiráčková,	Olga	Krajíčková,	 Tereza	 Koronthály,	Marta	 Linková,	 Barbora	Navrátilová,	 Tereza	 Saifrtová,	Monika	
Seidlová,	Markéta	Tillerová,	Tereza	Vopičková,	Xenie	Uholyeva	a	ostatní	nepravidelní	přednášející
Doučovatelé:	Pavlína	Bolehovská,	Simona	Burešová,	Veronika	Bystrá,	Karolína	Hlízová,	Markéta	Kabíčková,	Lenka	
Krúžková,	Vlasta	Lišková,	Michaela	Mičková,	Adéla	Olejníková,	Tomáš	Pilař,	Dana	Rejzlová,	Nikola	Skalová,	Petra	
Šamšová,	Jiřina	Šindelářová,	Michaela	Šrámová	Slušná,	Svetlana	Štoková,	Milena	Tatarová,	Šárka	Zavadilová
Úklidové, zahradnické, bazárkové a údržbářské práce:	Monika	 Foltínová,	 Lenka	Hrdinová,	 Jana	 Pivoňková,	
Bohuslava	Bártová,	Michaela	Holasová,	Šimon	Kolář,	Martina	Říhová,	Jana	Vochomůrková	a	jiní	dobrovolníci	
v	rámci	nepravidelné	údržby	a	podpory

Dále děkujeme samozřejmě všem milým aktivním členům, rodičům a prarodičům za jejich průběžnou 
podporu a pomoc.

Nejsme na to sami aneb Spolupracujeme:

•	 se	Sítí	pro	rodinu,	z.s.
•	 s	místními	MŠ,	ZŠ,	MDDM,	okolními	RC	a	MC	(například	RC	ROUTA	Čelákovice,	Toušeňský	Myšák,	Komunitní	

centrum	Záryby)
•	 s	MAS	–	Střední	Polabí,	z.	s.
•	 s	místními	NNO	–	Atelier	6-tej	smysl,	TJ	Sokol	Brandýs	nad	Labem
•	 se	SKI	CLUB	BRANDÝS	N.L.,	z.s.,	Skaut	Brandýs	nad	Labem,	Skaut	Stará	Boleslav	a	dobrovolnými	hasiči
•	 s	Volnočasovými	aktivitami	pro	seniory	v	Brandýse	nad	Labem
•	 s	Komunitním	centrem	u	Podivena
•	 s	místními	 podnikatelskými	 subjekty	 –	 Tesco	 Stores	 ČR	 a.s.,	 AUTO	KOUT	CENTRUM,	 spol.	 s	 r.o.,	Wavin	

Czechia	s.r.o.
•	 s	 městem	 Brandýs	 nad	 Labem	 –	 Stará	 Boleslav	 a	 jeho	 úřadem	 (především	 Odbor	 sociálních	 věcí	

a	zdravotnictví,	Odbor	kultury,	sportu	a	cestovního	ruchu	a	Odbor	školství)

Aktivně	 se	 účastníme	 dění	 ve	městě	 –	 spoluúčastí	 při	 akcích,	 účastí	 na	 komunitním	 plánování	 a	 plánování	
sociálních	služeb,	mapování	potřeb	v	oblasti	školství	i	v	sociální	oblasti,	kde	jsme	členy	výborů.



Statutární zástupci Matýska v roce 2021:

•	 Ing.	Iva	Filípková	–	předsedkyně
•	 Mgr.	Eva	Nejedlá	–	místopředsedkyně
•	 Jana	Pilařová	–	místopředsedkyně

Kontrolní komise Matýska v roce 2021:

•	 Markéta	Gürtlerová	–	předsedkyně
•	 Ing.	Jana	Kusá	–	členka
•	 Mgr.	Lucie	Vachková	–	členka

Pro rok 2022 jsme si stanovili řadu cílů:

•	 Hledat	finanční	rezervy	a	nové	zdroje	financování	pro	dětský	klub	Gepardi	na	rok	2023	a	další	roky
•	 Aktivně	pracovat	s	dárci	a	dále	rozvíjet	oblast	fundraisingu
•	 Rozšířit	rodičům,	respektive	jejich	dětem	nabídku	dostupného	doučování	nejen	individuální	 formou,	ale	

i	formou	skupinovou
•	 Rozšířit	provozní	dobu	herny	na	soboty	a	nabídnout	rodinám	s	nejmenšími	dětmi	bohatší	program	v	herně	

i	mobilní	herně
•	 Rozšířit	nabídku	volnočasových	aktivit	o	kurzy	plavání	pro	děti	mladší	6	let
•	 Zrekonstruovat	prostory	herny	a	dílničky,	především	zcela	nově	vymalovat	a	 vyzdobit	 a	 vybavit	novými	

prvky
•	 Rozvíjet	organizaci	a	dále	pracovat	na	zapojování	veřejnosti	do	života	obce
•	 I	nadále	prohlubovat	vzdělání	lektorek,	pečovatelek	a	ostatních	zaměstnanců	i	dobrovolníků	Brandýského	

Matýska	a	prohlubovat	soudržnost	týmů

Naši dárci: 

•	 MAS	–	Střední	Polabí,	z.	s.	–	dobročinný	obchod	Dobromysl	(projekt	terapeutických	skupin)
•	 NROS	–	PEPCO	(podpora	projektu	doučování)
•	 NROS	–	Tesco	–	Vy	rozhodujete,	my	pomáháme	(Dětský	běh	a	provoz	centra)
•	 Wavin	Czechia	s.r.o.	(podpora	projektu	doučování)
•	 AUTO	KOUT	CENTRUM,	spol.	s	r.o.	(podpora	projektu	doučování)



•	 Ivan	Mihalič	(podpora	terapie	pro	dívku	v	nouzi)
•	 Tesco	Stores	ČR	a.s.	(dary	pro	děti	na	Dětský	běh)
•	 GIVT.cz	s.r.o.,	formou	nákupů	na	e-shopech
•	 Drobní	dárci	v	rámci	Adventního	kalendáře	pomoci

Naši donátoři: 

• Evropský sociální fond (od roku 2012)
• Ministerstvo práce a sociálních věcí (od roku 2011)
• Město Brandýs nad Labem – Stará Boleslav (od roku 1995)
• Ministerstvo průmyslu a obchodu (jednorázová	podpora	v	rámci	programu	Covid-nájemné	za	uzavřenou	

hernu)

Finanční zpráva
Rok	2021	byl	po	předchozím	roce,	který	byl	výrazně	ovlivněn	dopady	pandemie	koronaviru,	znovu	úspěšný.	
I	přes	uzavření	řady	provozů	v	několika	měsících	na	počátku	roku	2021,	jsme	zaznamenali	výrazný	nárůst	zájmu	
o	aktivity,	který	se	projevil	 i	v	tržbách.	I	nadále	jsme	plynule	čerpali	4	návazné	projekty	s	dotací	Evropského	
sociálního	fondu,	díky	nimž	jsme	mohli	rodičům	nabídnout	služby,	které	očekávají,	v	kvalitě	a	cenových	relacích,	

každou podporu
vítáme

a děkujeme za ni

č.ú.: 2300137702/2010



na	které	 jsou	zvyklí.	 I	neevropské	dotace	se	nám	dařilo	čerpat	průběžně	a	prostředky	zacílit	 tam,	kam	jsme	
potřebovali	a	předem	 jsme	si	 stanovili.	Především	dotace	MPSV	pro	oblast	Rodina	a	zvýšené	dotace	města	
na	činnost	a	sociální	oblast	nám	pomohly	v	podpoře	velmi	žádaných	činností	organizace.	Veškeré	podpory	si	
velmi	vážíme.	V	celkových	číslech	jsme	realizovali	i	úspory	v	hlavní	činnosti	spolku,	a	to	díky	poklesu	mzdových	
nákladů	z	důvodu	čerpání	nemocenských	a	ošetřovných	v	souvislosti	s	karanténami	v	rodinách.
Těší	nás,	že	se	nám	i	přes	nemalé	obtíže	v	roce	2020	s	přesahem	do	roku	2021	podařilo	udržet	nejen	dobrou	
náladu,	ale	i	všechny	stálé	zaměstnance.

V	následující	kapitole	přinášíme	přehled	příjmů	a	výdajů,	hospodářský	výsledek,	stav	a	pohyb	majetku	a	závazků	
organizace	dle	platné	účetní	uzávěrky	roku	2021.	Organizace	nepodléhá	schválení	účetní	závěrky	auditorem.

Příjmy 2021 Hlavní činnost Kč Vedlejší činnost Kč

Tržby za vlastní činnosti 2 400 576 286 390

Tržby	z	prodeje	služeb 2	384	236 286	390

Bankovní	úroky 8

Zaúčtování	fondů/jiné	ostatní 16	332

Členské příspěvky 12 290

Dotace 6 101 428

ESF	-	„Chci	práci	i	rodinu	III.	a	IV.“ 1	860	371

ESF	-	„Provoz	dětské	skupiny	Želvičky	III.“ 1	219	848

ESF	-	„Provoz	dětské	skupiny	Medvíďata	III.“ 1	305	336

ESF	-	„Bobříci-mikrojesle	Brandýského	Matýska	II.“ 883	774

MPSV	-	„Otevřeno	rodinám“ 416	659

Mimořádná	dotační	řízení	-	Covid	-	„MPSV-Dětské	skupiny“,	„MPO-Nepokryté	náklady“ 100	440

Město	-	provoz	centra,	podpora	v	sociální	oblasti,	grant	na	akce 315	000

Nadační příspěvky a dary 90 527

Dar	-	NROS	-	Tesco,	Pepco 47	500

Dary	-	Soukromí	a	firemní	dárci 43	027

Příjmy celkem 8 604 821 286 390



Náklady 2021 Hlavní činnost Kč Vedlejší činnost Kč

Materiálové náklady 1 202 292 32 253

Potřeby	na	tvoření 80	295 3	219

Kancelářské	a	drogistické	potřeby 225	073 4	444

Drobný	majetek 143	003 2	608

Potraviny	pro	uživatele	služeb 511	588 11	482

Energie,	voda,	teplo 242	333 10	500

Nemateriálové náklady 1 163 167 17 613

Opravy	a	udržování 59	402

Telefony,	internet,	pošta 55	482 6	000

Vzdělávání 107	544

Programy	na	akce 21	477

Pronájmy 617	241 5	000

Cestovné 22	666

Ostatní	služby 279	355 6	613

Ostatní náklady 28 297 0

Dary	a	příspěvky 7	000

Bankovní	poplatky 2	774

Odpisy	majetku 16	248

Silniční	daň 2	275

Mzdové náklady 6 099 547 140 261

Mzdové	náklady 4	923	882 140	175

Sociální	a	zdravotní	pojištění 1	175	665 86

Výdaje celkem 8 493 303 190 127

Hospodářský výsledek 2021

ZISK 111 518 96 263
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Stav a pohyb majetku a závazků organizace

Účet Počáteční	stav	k	1.	1.	2021 Konečný	stav	k	31.	12.	2021

21 Stavby 850	654 850	654

28 Drobný	dlouhodobý	majetek 554	691 575	632

81 Oprávky	ke	stavbám 827	636 843	884

88 Oprávky	k	DDHM 554	690 575	632

132 Zboží 8	558 6	691

211 Pokladna 53	206 30	538

221 Účty	u	bank 2	614	385 2	158	097

311 Odběratelé 62	015 31	200

314 Poskytnuté	zálohy 123	134 114	509

321 Dodavatelé 27	627 63	658

331 Zaměstnanci 282	151 396	863

336 Závazky	soc./zdrav.	poj. 125	049 138	779

342 Ostatní	přímé	daně 14	195 -27	230

345 Ostatní	daně	a	poplatky 0 2	275

348 Nároky	na	dotace 1	805	895 1	020	113

381 Náklady	příštích	období 20	000 20	000

383 Výdaje	příštích	období 6	480 0

384 Výnosy	příštích	období 124	970 0

385 Příjmy	příštích	období 8	000 1	650

389 Dohadné	účty	pasivní 77	101 69	500

901 Vlastní	jmění 15	062 4	430

910 Fondy 0 59	500

931 Výsledek	hospodaření	ve	schvalov.	řízení -180	356 207	781

932 Nerozdělený	zisk 614	143 433	786



Rekapitulace aneb Slovo závěrem
Rok 2021 byl rokem úsporným, uskromnili jsme se, protože jsme nevěděli, stejně jako nikdo ve společnosti, 
jak se budou vyvíjet covidová opatření a co nám rok přinese. Naštěstí se různá omezení odrazila v naší 
čínnosti jen dočasně a částečně a celkově jsme mohli ve svých aktivitách pokračovat. Zaznamenali jsme 
návrat řady rodin, narodilo se hodně nových dětí a společně s novými rodinami v našem městě si k nám našli 
cestu. Jen od září do prosince nás v herně navštívilo 210 staronových či nových rodin, z nichž většina dochází 
opakovaně. To pro nás bylo velkou vzpruhou do další práce, vlilo nám to energii k již třetímu restartu mobilní 
herny, k tvorbě nových programů pro děti v herně, otevření některých nových kroužků a nového projektu 
Doučování od A do Z, který pomohl téměř padesátce dětí v jejich vzdělání.

Výroční zpráva je u svého konce, ohlédli jsme se za minulým rokem, připomněli si jeho nejzásadnější 
momenty, akce, zrevidovali jsme společně s Vámi průřez našimi hlavními aktivitami. A jedeme dál.

Rok 2021 byl náročný, vysilující, ale zároveň také nadějeplný. Snažili jsme se být s Vámi, být pozitivní, 
optimističtí a zachovat si dobrou a otevřenou mysl. Chceme být Vám a Vašim dětem dobrými průvodci 
v časech krásných, běžných i náročných. Věříme, že se nám daří plnit všechny naše vize a že jsme se stali již 
nedílnou součástí životů rodin s dětmi v našem dvojměstí. Záleží nám na Vás.

Děkujeme za Vaši přízeň. A děkujeme za podporu svým zaměstnancům a dobrovolníkům,
představitelům města Brandýs nad Labem – Stará Boleslav,
donátorům, dárcům a poradcům za to, že nám věří
a věří ve smysl našich aktivit.

VÍCE INFORMACÍ
NAJDETE NA

WWW.BRANDYSKYMATYSEK.CZ

těšíme se na Vás



Máte nápad, podnět, připomínku? Napište nám.

Brandýský Matýsek z.s.

Sídlo:
Zahradnická 1723/A, 250 01  Brandýs nad Labem – Stará Boleslav

Hlavní kontaktní místo:
Riegrova 600/18, 250 01  Brandýs nad Labem – Stará Boleslav

tel.: 731 751 440, 733 656 433, e-mail: info@brandyskymatysek.cz, web: www.brandyskymatysek.cz

IČ: 27 05 13 74 (nejsme plátci DPH)
spolek zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 17270

Zprávu sestavila: Iva Filípková
V Brandýse nad Labem, 24. 6. 2022

Chcete nás podpořit? Udělejte to!
č. ú.: 2300137702/2010

Společně dokážeme víc – nechceme dary pro sebe, ale pro ty, kterým pomáháme a kteří naši pomoc potřebují.
Pokud jsou Vám blízké aktivity, kterými naplňujeme své poslání, můžete se připojit finanční nebo materiální podporou.

Vaše rozhodnutí pomoci je pro nás vyjádřením důvěry v naši činnost a zároveň naším závazkem vůči Vám, dárcům.
I proto nás kdykoli můžete přijít navštívit.

mailto:info%40brandyskymatysek.cz?subject=
http://www.brandyskymatysek.cz
https://www.facebook.com/brandyskymatysek
https://www.instagram.com/brandyskymatysek/
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