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1. Havránkova vizitka
Identifikační údaje
Rodinné centrum Havránek, z.s.
IČ: 270 28 593
vznik: 4.4.2006
člen Sítě mateřských center
tel: 605278490
působí na adrese: Palackého 450, 277 46 Veltrusy
starý web: http://havranek.dolnipovltavi.cz
nový web: www.rchavranek.cz
bankovní účet: 35-7000100257/0100
V roce 2021 byla 28. června předsedkyní spolku ustanovena Mgr. Jana Suchá. Revizorem
spolku je Mgr. Kateřina Kadeřábková Vitochová.

Účel spolku
Účelem a posláním spolku je podpora dětí, dospělých a rodin a působení v oblasti primární
prevence patologických jevů u těchto skupin i ve společnosti.

Předměty činnosti
Účel spolku je naplňován zejména těmito činnostmi:
a) ochrana dětí a mládeže a práce s nimi, organizace a pořádání volnočasových aktivit
pro děti ve formě kroužků, kurzů, výletů, celodenních zábavných akcích a v dalších
zde neuvedených formách;
b) podpora rodiny, rodičovství a mateřství, zmírnění izolace rodičů s malými dětmi;
podpora nebo ochrana osob se zdravotním postižením a znevýhodněných osob;
c) vytvoření veřejného prostoru ve městě Veltrusy pro setkávání dospělých, dětí, rodičů i
prarodičů a seniorů ve formě rodinného centra otevřeného všem příchozím;
d) organizace a pořádání volnočasových aktivit pro dospělé ve formě kroužků, výletů,
kurzů, trhů, jarmarků a v dalších zde neuvedených formách;
e) spolupráce s jinými subjekty na komunální, národní i nadnárodní úrovni;
f) péče o děti od narození do 10 let věku včetně poskytování služby péče o dítě v dětské
skupině, organizace a pořádání příměstských táborů;
g) vzdělávání, školení a osvěta rodičů a dalších dospělých prostřednictvím seminářů,
besed, přednášek, workshopů a dalších forem, poradenské a konzultační činnosti, péče
o udržování, rozvíjení a kultivaci mezilidských vztahů, pedagogicko-psychologické
poradenství;
h) podpora dobrovolnictví a zapojení dobrovolníků, organizace svépomocných skupin a
aktivit;
i) propagace aktivit spolku, tisk a distribuce informačních materiálů (brožury, letáky,
plakáty a další materiály;
j) pořádání bazaru dětského oblečení a potřeb, hraček, dospělého a těhotenského
oblečení; zprostředkování prodeje rukodělných výrobků dětí a dospělých;
k) podpora obnovování tradic v obci a oživování pospolitosti a společenského života
v obci.
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Orgány spolku
Organizační strukturu spolku tvoří tyto orgány:
a) členská schůze – nejvyšší orgán spolku, schází se minimálně 1x ročně, rozhoduje o
všech důležitých věcech týkajících se spolku, volí a odvolává předsedu a revizora
b) předseda - statutární orgán spolku, zastupuje spolek navenek a stará se o běžný chod
spolku v období mezi členskými schůzemi
c) revizor – kontrolní orgán spolku

2. Pravidelný program v roce 2021
Rok 2021 byl ovlivněn pandemií Covid-19, proto kurzy probíhaly prezenčně i on-line.

A) Kurzy pro rodiče s dětmi
On-line kurzy březen – červen
Kurz pro děti od 1 roka do 3 let probíhal on-line vždy čtvrtek od 9:30 do 10:00. Přivítali jsme
se naší písničkou, pověděli oblíbené básničky, každé dítě navrhlo písničku a tu jsme si
s doprovodem hudebních nástrojů zazpívali. Nakonec jsme tvořili z materiálů, které děti před
začátkem on-line kurzu obdrželi od Havránku, neboť s té době bylo možné v obchodech
zakoupit pouze potraviny. Téma tvoření
vždy souviselo i s jedno aktivitou na
podporu jazykové, předmatematické či
pohybové oblasti.
Vytvořili jsme si strom s pupeny,
sněženky, velikonoční vajíčka, kuřátko
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z drátků a poznávali jsme části obličeje, poznávali jsme geometrické tvary a hledali je všude
kolem nás, zahráli jsme si na kadeřníky a vytvořili originální účesy. Z papírového talířku a
krepáku jsme vytvořili sluníčko a z barevných papírů šupiny pro rybičky.
Lekcí se pravidelně účastnilo 8 maminek a 12 dětí.

Foto: Výlet veltruským parkem v době covidu.
Prezenční kurzy září – prosinec
Mimihraní s Kristýnou (Kristýna Žílová) – Kurz je určen pro děti od 3 měsíců do cca 18
měsíců. Na kurzu si budeme říkat říkanky a písničky s pohybem, vyzkoušíme si různé
pohybové cvičení pro děti a různé aktivity pro rozvoj jemné, hrubé motoriky a řeči.
Vyzkoušíme si první tvoření (pastelky, prstové barvy, lepení apod.). Ukážeme si také tipy, jak
si hrát bez hraček. Aktivity budou uzpůsobené věkovému složení skupinky.
Hraní s Kristýnou (Kristýna Žílová) - Kurz je určen pro děti od 18 měsíců do 3 let. Na kurzu
se naučíme říkanky a písničky s pohybem. Vyzkoušíme si různá pohybové cvičení pro děti a
různé aktivity pro rozvoj jemné, hrubé motoriky a řeči. Naučíme se jednoduché hry a také
zkusíme tvořit výrobky. Ukážeme si tipy, jak si hrát bez hraček. Aktivity budou uzpůsobené
věkovému složení skupinky.
Svépomocná skupina (Kristýna Žílová, Tereza Hercíková) - setkávání rodičů, jejichž cílem
je navazovat nové sociální kontakty, sdílet zkušenosti a informace, vzájemně se učit a
podporovat.
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B) Kurzy pro děti bez rodičů
V roce 2021 jsme neotevřeli rodiči velmi oblíbené kurzy pro školkáčky a předškoláky.
Formu on-line výuky jsme neshledali jako vhodnou alternativu k tomuto kurzu.
Hrátky se školkáčky (Pavla Majerová) - kurz určený dětem ve věku 4-5 let se formou her,
výtvarných a tvůrčích činností soustředí na harmonický kognitivní a grafomotorický rozvoj ve
věku, kdy lze předcházet mnoha zlozvykům.
Předškolák (Pavla Majerová) - kurz určený dětem před zahájením školní docházky nebo s
jejím odkladem. Hravou formou rozvíjí schopnosti a dovednosti důležité pro úspěšný vstup do
školy a zvládnutí nároků 1. třídy. Pro velký zájem probíhaly dva kurzy týdně.
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3. Jednorázové akce v roce 2021
V roce 2021 byl počet akcí velmi omezený. Přesto se nám jich pár podařilo uspořádat, či být
jejich součástí.
9. - 31. května – Putování s Havránkem (nejen) pro
předškoláky
V době uzavřených škol jsme začali připravovat venkovní hru
pro předškoláky. Naším cílem bylo podpořit předškoláky a
jejich rodiče v této nelehké době, kdy se nemohou osobně
dostavit
k zápisům.
Skrze úkoly si rodič
ověřil
úroveň
dovedností, které jsou
třeba ke vstupu do
první třídy základní
školy.
V případě
problémů
může
rodič sám podporovat
jejich rozvoj tím, že lehce
pozmění zadání. Pod zadáním se rodič
dočetl
informaci
související
s dovedností či
tématem
úkolu.
Druhou částí
Putování byly úkoly pro děti od 2 do 4 let. Týkaly
se každodenního života dětí, sebeobsluhy,
poznávání barev, zvířat, dopravních prostředků,
počítání
prstů,
zpívání,
kreslení,
tvorby
pohybu
k básničce a
mnoho
dalšího.
Součástí
putování
byly
i
městem
Veltrusy
zorganizované hádanky pro starší děti Veltruské
hádanky.
Do této akce byli zahrnuti i obyvatelé Veltrus,
kteří nám laskavě propůjčili svůj plot na
vystavení úkolu.
Trasa měřila kolem 6 km. Úkoly připravila Jana
Suchá a graficky upravila Bára Bělková.
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1. června – Den dětí
Na Den dětí proběhlo předání výher z Putování a součástí byly i dvě sportovní aktivity pro
děti a za jejich splnění obdrželi časopis Dráček.
10. – 19. července – Letní tábor pro rodiče a děti
Ve spolupráci s ASPV Veltrusy proběhl letní tábor Kocourkáč pro rodiny s dětmi. Tábor
proběhl za aktuálních covidových opatřeních. Všichni však byli rádi, že se mohl konat.

Letní kempy
Letní kemp pro žáky prvního stupně ZŠ v termínu 12.7.-16.7.2021 a 16.8.-20.8.2021
Příměstský kemp pro žáky prvního stupně byl zaměřen na poznávání České republiky. Dle
přihlášených dětí jsme připravili
program, který respektoval jejich
individuální požadavky. Rodiče měli
součástí přihlášky přes Google formulář
odpovědět na otázky ohledně problémů
s učivem a dalších obtíží způsobených
dobou covidovou. Stěžejní byla i
spolupráce základních škol z okolí
Veltrus,
zejména
pak
učitelky
z veltruské základní školy, která se na
kempu podílela jako lektorka. Kladli
jsme důraz na spolupráci dětí z
nejrůznějších
ročníků,
avšak
i
individuální podporu vzdělávání. Velmi
se
nám
osvědčilo
probírání
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matematických prostředí od profesora Hejného ve věkově smíšených skupinách. V českém
jazyce jsme se zaměřili na RWCT, čtení, poslech audioknih, povídání o knize, opakování
gramatiky formou hry. Cizí jazyk jsme zaměřili na aktivní užívání anglického, popřípadě
německého jazyka v běžných denních situacích. Využili jsme i účasti dvou dětí z Číny a
naučili se pár slovíček mandarínsky. V matematice jsme se věnovali podpoře logického
myšlení skrze úkoly z matematiky profesora Hejného. Během procházek do parku a
celodenního výletu jsme pozorovali zvířata (zejména daňky), poznávali ptáky, stromy,
květiny. Zaměřili jsme se na svět filmových postav a výtvarně zpracovali dokreslování druhé
poloviny jejich obličejové části. Zahráli jsme si na Orffovy nástroje, každé ráno jsme si
zacvičili metodou pilates a během dne vhodně kombinovali sportovní aktivity s výukou a
volnou hrou. V průběhu celého kempu byly děti v psychické pohodě, rychle se seznámili a
dokázali si spolu hrát a spolupracovat během výuky.
Letní kemp s angličtinou pro žáky 4.-6. tříd v termínu 19.-23.7. a 2.-6.8.2021
Příměstský kemp s názvem Around the world byl zaměřen na anglický jazyk. Každý den jsme
věnovali jedné anglicky mluvící zemi, o které se děti zábavnou formou dozvěděly základní
informace (vlajka, mapa, hlavní město, politický systém, měna, historie, literatura, hudba,
sport, jídlo a jiné zajímavosti). Plánované země: 1. UK, 2. USA, 3. ČR, 4. Irsko a 5. Kanada.
Na 3. den byl naplánován celodenní výlet na horu Říp. Zde se pracovalo s textem pověsti o
praotci Čechovi. Tento den se neprocvičovala angličtina, ale český jazyk. Na 4. den s
tématem Irsko jsme si pozvali rodilého mluvčího z Irska, který dětem svou zemi přiblížil.
Prostřednictvím her a sportovních aktivit se posílily sociální vztahy mezi dětmi a podpořily
jejich spolupráci. Program tábora neformálním způsobem obohatil děti o různé školní znalosti
a zároveň rozvíjel jejich kompetence v anglickém jazyce, čímž podpořil zájem dětí o další
vzdělávání.
11. září – Happening na mostě
Akci Happening na mostě spolupořádají obce Veltrusy a Nelahozeves. Na obou březích
Vltavy vyrostla pódia, kde se celé odpoledne střídala vystoupení amatérských i
profesionálních hudebníků a divadelníků, dětských i dospělých sborů a dětí z místních škol.
Návštěvníci, kteří si nechtěli nechat ujít žádné vystoupení, museli celé odpoledne přecházet
po mostě tam a zpět. Cestou se mohli občerstvit čajem, kávou, šípkovou limonádou, pivem ze
dvou minipivovarů, vínem, burčákem nebo se posilnit v několika stáncích s občerstvením. RC
Havránek připravil pro děti v zahradě U Libuše tvořivé dílničky.
2. října – Podzimní bazárek
Podzimní bazárek by se konal v tělocvičně Sokola. Vybrat si zimní zboží a potřeby by
dorazili rodiče ze širokého okolí.
21. října – Beseda Respekt ve výchově
Každý rodič se někdy ptá sám sebe, do jaké míry a jak uplatňovat ve výchově svou autoritu?
Jak vychovávat dítě, se kterým se v klidu domluvím a zároveň nepotlačím jeho zdravé
sebevědomí a uvažování? Jak s citem využívat odměny a tresty ve výchově? Jak vymezit
hranice? Na tyto a další otázky vám pomůže najít odpovědi psycholožka Pavla Majerová.
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11. listopadu – Svatomartinský průvod
Před setměním se děti se svými rodiči sešly v parčíku u školy, kde pro ně byly připraveny
svatomartinské rohlíčky čtyř příchutí. Novinkou letošního roku byl videomapping. Místo na
promítání bylo však nevhodně zvolené, takže jsme z něj moc neviděli a ani hudba diváka
nijak nelákala. Z parčíku se průvod s všerůznými lampiony vydal směrem k areálu letního
kina v zámeckém parku.

18. listopadu - Beseda Školní zralost
Čeká vaše dítě zápis do 1. třídy? Potom je tato beseda určena právě vám. Psycholožka, která
besedu povede, má o zkušenosti z PPP a odpoví vám na vaše otázky týkající se školní zralosti
– co je vlastně školní zralostí myšleno, jaké jsou její složky, jak probíhá její vyšetření v PPP,
kdy se na PPP obrátit, jak postupovat při zvažovaném odkladu školní docházky v souladu
s platnou legislativou atd.. Zároveň doporučí i vhodné a osvědčené publikace pro rozvoj
deficitních funkcí u předškoláků.
20. listopadu – Advent na zámku
V severozápadním křídle zámku byly připravené dílny, kde si návštěvníci mohli vyrobit
adventní věnce, svícny, vánoční ozdoby z papíru a jiné dekorace. RC Havránek se připojilo
svými dílničkami pro děti a mládež. Tvořili andělíčky z papíru či macramé.
2. prosince – Beseda Vztahy mezi sourozenci
Také už vás nebaví neustále sourozenecké šarvátky a hádky? Nevíte, jak na ně a větu
"Mamííí, on/a mi...." reagovat? Jak pomoci dětem vybudovat pohodový sourozenecký vztah?
Pokud i vy si kladete podobné otázky, můžete si o sourozeneckých vztazích popovídat s
psycholožkou Pavlou Majerovou či dalšími rodiči, kteří jsou ve stejné situaci.
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prosinec 2021 – Vánoční krabice od bot
Rodinné centrum Havránek znovu uspořádalo sbírku vánočních dárků pro děti z charit
v Kralupech nad Vltavou a Roudnici nad Labem. Tento rok se opět setkal s velkým zájmem
dárců a fandů z města i celého okolí. I tentokrát lidé dárky sami zabalili a donesli do sběrného
místa.

4. Granty a dotace
Projekt Podpora rodin v RC Havránek 2021 byl podpořen z grantu MPSV Rodina. V rámci
tohoto programu mohli klienti využít dotovaných individuálních pedagogickopsychologických konzultací, zúčastnit se rodičovských skupin, či navštívit nějakou z
pořádaných besed. Celkem bylo podpořeno 372 osob ze 136 rodin.
RC Havránek také získalo dotaci od Města Veltrusy. Z této dotace bylo proplaceno nájemné
za prostory, které Havránek využívá, služby uklízečky a výtvarné potřeby, které jsou
využívány při tvoření s dětmi při pravidelném programu i jednorázových akcích.
Díky grantu od MŠMT jsme realizovali Letní kempy pro děti z Veltrus a okolí.

5. Lidé v Havránku
Bára Bělková (Veltrusy) – Bára, původně učitelka jazyků,
pracuje jako grafička a je velkou posilou našeho týmu.
Uspořádala mnoho úspěšných výtvarných dílniček
(korálky, drátky) a pro Havránek vytváří krásné plakáty.
Podoba naší herny v budově Sokola je z největší části její
práce. Bára je od roku 2014 šéfredaktorkou Veltruských
listů. Celá rodina (Bára, Kuba, Vendulka, Lucinka) se
účastní všech možných akcí, často je uvidíte na kole, v
pohybu po svých někde v parku, se psím vodítkem nebo jen
tak. Jsou taky všude tam, kde je potřeba přiložit ruku k dílu,
mají lví podíl na vzniku a podobě nového parčíku u školy.
Soňa
Dekastello
(Veltrusy) se s Havránkem seznámila nejdříve jako
maminka, když začala využívat jeho aktivity se synem
Davidem (cvičení pro miminka, Yamaha class). Později se
začala postupně zapojovat do různých pomocných prací,
podílela se na vedení Barevného dopoledne – díky pianu byl
náš program zase o trochu pestřejší. Po narození druhého
syna, Lukáška, havránkovské aktivity sice trochu utlumila,
ale po pár měsících se s plnou vervou vrátila. Od ledna 2015
do června 2021 byla koordinátorkou RC Havránek. Soňa se
již více než 16 let věnuje výuce angličtiny pro děti i
dospělé. Za sebou má také několikaletou zkušenost s prací v
zahraničním nakladatelství. Ve volném čase si ráda zahraje
na klavír nebo si přečte knížku. Díky náročné práci učitelky
v ZŠ Veltrusy jí ale moc volného času nezbývá.
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Tereza Hercíková žije s rodinou ve Veltrusech od roku
2017. Ráda jezdí na výlety, sportuje a nepohrdne ani
chvilkou s knihou v ruce. Po narození starší dcerky Nelči
se začala zajímat o aktivity pro děti ve Veltrusech a
narazila na Havránek. S dcerou začala chodit v roce 2019
na dopolední kurzy Jany Suché pro maminky a miminka.
Nelče se mimo aktivit na kurzu líbily i hračky v herně,
proto nyní vedu volnou hernu, která se koná ve středu
dopoledne. Děti změní prostředí, mají k dispozici
neokoukané hračky a především se vidí se svými
kamarády.
Jana Krejčová (Veltrusy)
– všestranná žena z Havránkovy party s nápady všeho druhu
od bojovek a táborových ohňů po výtvarné činnosti, vazby
květin a věnců … nebo recepty. Jediná skutečná veltruská
starousedlice mezi členkami Havránka, neohrožená cyklistka
(také ve všech fázích těhotenství), máma Julinky a Toníka.
Momentálně se částečně vrátila k práci, která jí umožňuje
věnovat se dost dětem, včelaří a od jara do podzimu ji najdete
na zahradě. Janu baví všemožné tvoření, od roku 2011
organizovala v Havránku večerní přástky pro podobně
zaměřené ženy (a klidně i muže).
Pavla Majerová (Nová Ves) – psycholožka a učitelka v
jedné osobě. Studijně se věnovala nejen češtině a psychologii,
ale i komunikaci neslyšících a speciální pedagogice se
zaměřením na poruchy chování. V Havránku vedla hernu pro
děti až do předškolního věku. Později přibyly dva kurzy pro
předškolní děti. Pavla se zajímá (nejen) o různé pedagogické
a psychologické směry, baví ji kreativní učení a řešení všeho
druhu. O to, aby měla co řešit a koho učit, se také starají dcery
Anežka a Betynka. Stále rostoucí počet domácích zvířat prý
neučí, ta jsou jen pro radost a užitek.
Eva Málková (Veltrusy)
– naši lékařku, milovnici
běhu, ale i výtvarných
technik znáte z dřívějšího Rodinného spolku Havránek,
který byl přímým předchůdcem „našeho“ Havránka. I
když má tři dnes už odrostlé děti na krku (Albert,
Metoděj a Štěpánka), spoustu zájmů a velice náročnou
profesi, neváhala ani chvilku, když jsme ji požádali, ať
jde do budování rodinného centra znovu. Podílí se
zejména na mimořádných akcích, výtvarných dílnách,
přástkách. Evě vděčíme také za mnohé věcné i finanční
dary, které prý „nestojí za řeč“, ale udělaly už radost
mnoha z nás. V letech 2010 – 2014 byla členkou
zastupitelstva města Veltrusy. Eva je pro Havránek
oporou - vždy poradí, pomůže, přidá ruku k dílu.
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Petra Pírková Brunerová (Staré Ouholice) – profesí
psycholožka v pedagogicko-psychologické poradně v
Mělníku. K Havránku se dostala díky Kryštůfkovi.
Navštěvovali nejprve cvičení s miminky a poté jej i sama
vedla. Pokud najde volnou chvíli, ráda se věnuje focení a
šití (hádejte, co v Havránku pochází z její dílny?), teď spíš
převažují dětské hadříky a hlavně textilní hračky, jinak si
ráda něco přečte nebo rekreačně procvičí tělo (plaváním,
během, na kole…). Petra se částečně věnuje své soukromé
praxi, orientované hlavně na dospělou klientelu a rodinnou
terapii.

Jana Suchá (Veltrusy) – Jana přišla do Havránka v
březnu 2019 jako maminka. Se svým synem Alexem
navštěvovala hodiny cvičení s miminky. Zkušenosti
s prací s dětmi sbírá od malička. Po dokončení studia
na Pedagogické fakultě UK v Praze pracovala dva roky
jako učitelka na ZŠ Angel v Modřanech. Poté si
vyzkoušela práci v soukromém sektoru i ve státní
organizaci. Nyní se věnuje svým synům (Alex 3 roky,
Arnold 3 měsíce) a neustále zkoumá, co se jim děje v
hlavě, a vymýšlí, jak podpořit jejich vývoj. Zajímá se o
nejrůznější přístupy k výchově a vzdělávání. Ráda cvičí
pilates, a proto si ke svým třicátinám přála kurz
instruktora, který úspěšně zakončila. Od června 2021 je
statutárním zástupcem centra.
Jana Šindelářová (Veltrusy) – do Havránka ji přivedly
kamarádky, které ji nalákaly na tvoření po volných
večerech. Protože se ve volných chvílích věnuje
keramice, ráda umožnila i ostatním, aby se s touto
tvorbou seznámily, a vypalovala jim výrobky ve své
peci. Pro všechny zúčastněné to byla vzájemná
inspirace a radost. Když se jí narodila Viktorka, hledala
možnosti, jak užitečně naplnit volný čas a rozvíjet svou
ratolest, proto začala navštěvovat kroužky v Havránku
– cvičení s miminky a Barevné dopoledne. Jana
pomáhala s vedením týdenního pohybového kroužku
určeného pro děti do 2 let a vedla pilotní minikurz (3
setkání do Vánoc) zaměřený na výrobu keramiky a
určený pro děti 3 – 6 let. Profesí je marketingová
manažerka.
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Katka K. Vitochová (Dušníky nad Vltavou) – byla s
Evou Málkovou a Káčou Kohoutovou spoluzakladatelkou
a první koordinátorkou Havránka (2006 – 2014). Vedla
Barevné dopoledne, podílela se na cvičení pro miminka.
To vše – podle situace – inspirovali, komentovali nebo
sabotovali Johanka, Jura a Jonášek a jejich táta Honza,
který výrazně pomohl s projektem hřiště za kulturním
domem. Katka pomáhá občas na akcích a stará se o projekt
Vánoční krabice od bot.

Kristýna Žílová (Veltrusy) před rodičovskou dovolenou
pracovala jako instruktor sociální rehabilitace pro
slabozraké a nevidomé. S prací s dětmi má zkušenosti
především z dob studií (obor sociální práce a
pedagogika), kdy absolvovala různé dlouhodobé praxe.
Také se několik let účastnila jako vedoucí na dětských
táborech. Nyní se naplno věnuje svým dětem (tříleté
Stelle a ročnímu Peterovi).

6. Návštěvnost v roce 2021
Návštěvnost Rodinného centra Havránek se pohybuje kolem 40 rodin ročně. Počet účastníků
nepravidelných akcí se v roce 2021 pohyboval mezi 50-1000 (počet lze jen odhadnout).
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7. Hospodaření
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8. Poděkování
•
•
•
•

Městu Veltrusy děkujeme za celkovou podporu činnosti (grant, propagace, podpora,
spolupráce).
Sokolu Veltrusy a ASPV Veltrusy děkujeme za možnost užívání klubovny, hřiště a
tělocvičny.
Za informace a rady děkujeme Síti mateřských center – https://sitprorodinu.cz, jejímž
jsme členem.
Internetovému obchod a knihkupectví Kosmas.cz, nakladatelství Argo a vydavatelství
Tympanum děkujeme za knižní ceny do venkovní hry Putování s Havránkem (nejen)
pro předškoláky.

Dále děkujeme všem, kdo se podíleli na programech, pomáhali, brigádničili…
•
•
•
•
•
•
•

Kristýna Žílová, Tereza Hercíková – vedení kurzů pro rodiče s dětmi
Lenka Měšťánková a Martina Voláková – lampionový průvod
ASPV Veltrusy – spolupráce na táboru pro rodiče a děti
Všem pekařkám/členkám Havránku za výborné svatomartinské rohlíčky
Členům našich rodin a také dobrovolníkům, kteří pomohli, kde se dalo.
Lukášovi Satrapovi za tvorbu webových stránek.
Soně Dekastello za vedení Havránku od roku 2015 do roku 2021.

Výroční zprávu sestavila: Mgr. Jana Suchá
Účetnictví zpracovala: Ing. Kateřina Králová
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