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I.   Jak to vše začalo.   
 
Bylo po vánočních svátcích. Veškerý shon byl za námi a nastala doba relativního klidu. Jako 
by se najednou zastavil čas. Venku mrzlo, sníh žádný. Kam s dětmi? Stěny panelového bytu 
je už dočista omrzely, nezabírají ani ty nejosvědčenější metody. Chtělo by to nějaké 
rozptýlení.  Vidět víc tváří, prospělo by to nám maminkám a hlavně dětem.  
Nedávno byly volby.  Co je to za prostor, kde se volilo? Komu patří? Tam by to snad mohlo 
jít. Prostor dostatečně velký, ve středu samotného sídliště. Maminky by tam měly blízko. Vše 
se díky úsilí několika lidí podařilo zvládnout. Prostory v budově výměníku tepla mohou být 
bezplatně využívány pro potřeby obyvatel sídliště, především pro matky na MD. Začalo 
vznikat takové malé mateřské centrum. Nic velkého, nic oficiálního. Začaly se scházet první 
maminky. Asi tak nějak, hodně zjednodušeně, vznikl dětský klub Hopsáček. Do konce 
školního roku se zde scházelo 12 maminek se svými dětmi.  
Všichni se těšili až se po prázdninách znovu uvidí. Nejaktivnější maminky zahájily nový 
školní rok 2000/2001. Zájemců přibývalo. Kromě pravidelných schůzek se činnost klubu 
rozšířila i o další aktivity jako byl například Dětský bazar, Pohádkový les, Vánoční besídka 
apod. Byl tu červen a všichni se divili jak to mohlo tak rychle uběhnout. A zase ty prázdniny, 
malá dvouměsíční pauza, kdy se všichni rozjedou na dovolené, chaty a chalupy. V 
dalším novém školním roce 2001/2002 se maminky mohly těšit opět na spousty dalších 
doprovodných akcí, jako byly např. společná návštěva loutkové pohádky v knihovně,   
návštěva zámecké galerie s programem, večerní tvoření pro maminky, besedy 
s psycholožkou. Ve vchodech našich sídlištních paneláků se objevují první pozvánky na 
Hopsáček. Zájem byl neočekávaný. Počet maminek překročil hranici 20 návštěvníků. 
Prostory začaly být malé. Cvičení se dle věku rozdělilo do dvou skupin. Otevřeno bylo tedy 
již dva dny v týdnu. Společné akce narůstaly nezadržitelným způsobem a dalších nápadů jen 
přibývalo. Stříhání dětí v prostorách klubu, Výtvarné dopoledne, Večerní cvičení pro 
maminky, Třídenní výlet na horskou chatu apod. Pravděpodobně jsme svou činností zaujali 
též Město Náchod, které nám přispělo na nový koberec, maminky se složily na dětskou 
skluzavku. 
Školní rok se překulil bez mrknutí oka a nápady k činnosti a zájem maminek pořád neustával. 
Nastal však problém všem velice známý – nedostatek financí. No aspoň máme o letních 
prázdninách o čem přemýšlet. 
V plné sestavě jsme se sešli i další školní rok 2002/2003. Vše se rozběhlo dle zaběhnutých 
kolejí a tak jsme se pustili do vymýšlení dalších aktivit. Začínají se zapojovat i první 
tatínkové, kteří neodolali pohledům nadšených dětí vyprávějících o tom, co vše zažily 
v Hopsáčku. Postavili nám krásný bytelný domeček, vytvořili webové stránky Hopsáčku a 
vyvrtali nespočetné množství děr k zavěšení obrázků, poliček, nástěnek apod. Činnost 
narůstala, klienti přibývali, ale bohužel krom příjmů z činnosti klubu se nepodařilo zajistit 
jiné finanční zdroje.  Prostory začaly být nedostačující, ale nadšení nejaktivnějších maminek 
neustávalo. Školní rok 2003/2004 nás utvrdil, že je nutno rozšířit prostory a dát našemu klubu 
jasný řád. Vzhledem k tomu, že se o činnost staral stále stejný okruh maminek, rozhodli jsme 
se, že založíme občanské sdružení. Jako řádná organizace se budeme moci pokusit žádat o 
finanční příspěvky z různých zdrojů věnujících se podpoře neziskového sektoru a určitě nám 
to přinese i spousty dalších možností. V dubnu 2004 nám bylo přiděleno IČO. Oficiální název 
dětského klubu Hopsáček je Klub SUN Náchod.  Jako řádná organizace jsme oslovili Město 
Náchod a zažádali o rozšíření prostor. Naší žádosti bylo po menších problémech vyhověno. 
Proběhla rozsáhlá rekonstrukce prostor, další vrtání, další zařizování, zvelebování, 
dokupování hraček, fungování …….. a co vše přinesl rok 2008 už je  další povídání …  
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II.  Představení sdružení 
 
A) PODSTATA A CÍLE 
 

Podstatou „Klubu SUN Náchod“, je sdružit na bázi občanského sdružení dle příslušných 
ustanovení podle § 6 zákona č. 83/1990 Sb. ze dne 27.3.1990 o sdružování občanů, ve znění 
novel, ty subjekty, které usilují o rozvoj občanské společnosti. 
 
Hlavním cílem sdružení je vytvořit v Náchodě – oblast SUN (sídliště u nemocnice) – veřejný 
prostor, který bude sloužit především pro rodiny s dětmi. 
 

- posiluje prvořadou a nezastupitelnou roli rodiny a rodičovské výchovy, pomáhá 
maminkám na mateřské dovolené, které se často cítí izolované či společností 
nedoceněné, navázat kontakt s jinými maminkami a nalézt prostor pro činnost svou i 
svých ratolestí 

- získává a předává odborné poznatky o výchově, zdraví a psychologii rodinného života 
- umožní rodičům vzájemně se společensky i neformálně stýkat, vzdělávat se a využívat 

vlastních schopností či znalostí 
- obohatí děti o nové kamarády, vztahy a zkušenosti, nabídne jim prostředí vzájemné 

důvěry 
- poskytne prostor pro vzájemnou pomoc, předávání zkušeností a služby 
- pořádá akce pro veřejnost (bursy, výstavy, besedy a odborné semináře pro širokou 

veřejnost..) a dětské programy (karneval, besídky,…) 
- spolupracuje s jinými organizacemi 

 
Dalším cílem sdružení je podílet se na rozvoji samotného sídliště. 
 

- klidová zóna (vybudování a údržba dětského parku, parku pro psy,…) 
- řešení dopravní situace  
- rozšíření služeb veřejnosti 

 
 

B) ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ 
 
 
Na chodu sdružení se podílejí aktivně 4 maminky na mateřské dovolené. Starají se o 
dopolední náplň klubu na jednotlivých kroužcích.  
 
Jeden a půl zaměstnance se stará o vše ostatní, hledání lektorů, propagace, vybavení a údržbu 
klubu, vedou veškerou potřebnou agendu. Vytvořením těchto pracovních míst byla zajištěna 
stabilizace organizace, odbouralo se chaotické předávání klíčů, máme přehled o celkové 
činnosti Klubu. Je zajištěn bezproblémový chod všech kroužků, vždy je včas otevřeno, je 
vždy přítomen někdo, kdo se může věnovat novým návštěvníkům apod.  
 
Samotný chod jednotlivých kroužků nám pomáhají zajistit další stejně založené maminky, a 
to i ty, které se již  aktivně zapojily do pracovního procesu.  
 
Během let naší působnosti se nám podařilo vytvořit si skupinku náctiletých, kteří nám 
s velkým nadšením pomáhají při zajištění větších akcí pro širokou veřejnost a v poslední době 
též na organizace a zajištění příměstských táborů, které jsou u naší organizace velmi oblíbeny. 
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C) PROSTORY  KLUBU 
 
Závětří 
Místo pro ponechání kočárků, kol, bot. Uzavřený prostor, při vstupu nutné zazvonit, odložené 
věci jsou tak chráněny před případnými nenechavci. 
Šatna: 
Místnost pro odložení svršků 7*2 m. Z prostor šatny jsou samostatné vchody do učebny, herny a 
cvičební místnosti. 
Herna 
Velikost místnosti  9*7 m, podlahová krytina – linoleum. Vybaveno herním koutem, 
domečkem, trampolínou, skříní na hračky, didaktické pomůcky apod.    
Cvičební místnost 
Velikost místnosti 12*7m, podlahová krytina – linoleum. Okna jsou na západní stranu. Místnost je 
možné zatemnit, využít ji též jako velkou školící místnost, do které jsme schopni díky vynalézavosti 
tatínků během okamžiku schopni nainstalovat stoly, židle, vytvořit prostor pro projektor. 
Součástí místnosti je zrcadlová stěna pro nácvik tanečních a jiných aktivit. 
Učebna 
Velikost místnosti  7* 5 m, podlahová krytina linoleum. Vybavena sklápěcími stoly a skříněmi u 
stropu, takže místnost lze v případě potřeby proměnit též ve cvičebnu nebo ji využít k moderním 
formám studia – projektové dny apod.  

Sociální zařízení 
WC dámy, WC páni, dětské WC, 2 x dětské umyvadlo, 1 x běžné umyvadlo, sprchový kout 
Přebalovací pult. Podlahová krytina - dlažba 
Kuchyňka 
Velikost místnosti  2,5 * 4 m. Podlahová krytina linoleum. Vybavení lednice, mikrovlnná trouba, 
varná konvice, sporák 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                ……Říjen, listopad 2004…… Tak takhle to vypadalo na začátku než jsme vůbec 
mohly začít Hopsat … 
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III.   P řehled pravidelného programu. 
 

A) DOPOLEDNE   MAMINKÁM a DĚTEM na MD 
Každý den otevřeno od 9:00 do 12:00 hod, připraven doprovodný program, zpívání, 

sportování, vyrábění. Co den to jiná věková skupina. 
 
B) ODPOLEDNE   DĚTEM 
Cesťák, Šikovné ručičky, Břišní tance, Break Danc, Hip Hop, Angličtina, Flétna, 

Aerobik, Tanečky, Klokánek, Rytmáček 
  
 

C) VEČER   RODIČÚM 
Každý den něco – Pilates, Jóga, Břišní tanec, Kalanetika, Aerobik 

 

IV.  Jednorázové akce 
 
LEDEN  
Večerní posezeníčko – výroba masek na dětský karneval 
  Večerní posezení maminek spojené s přípravou na karneval,  

účast – 10 maminek 
Stříhání dětí 
  Klub navštívila kadeřnice – profesionál – v prostředí dětem důvěrně známém,  

zvládla bez velkého přemlouvání ostříhat i ty nejzarputilejší odpůrce nůžek a  
hřebenů, účast – 10 ostříhaných dětí. 

Beseda na téma Homeopatie 
  Klub navštívil dětský pediatr zabývající se též problematikou homeopatie,  

mimo samotné přednášky odpověděl rodičům na nesčetné dotazy, během  
přednášky bylo zajištěno hlídání dětí v herně, účast – 14 maminek, 

Turnaj jednotlivc ů ve stolním tenise 
  Sobotní klání ve třech kategoriích, náctiletí, muži a ženy, účast celkem 15  

soutěžících, 
 

ÚNOR 
 Večerní posezeníčko – příprava na karneval pokračuje 
  Večerní posezení maminek spojené s přípravou na karneval,  

účast – 12 maminek 
Večerní posezeníčko – Make-up party Oriflame 
  Návštěva kosmetičky spojená s bezplatným líčením, účast – 8  
Beseda na téma Psychologie dětí předškolního věku 
  Klub navštívila dětská psycholožka a více jak 3 hodiny čelila nesčetným  

dotazům maminek, během besedy bylo zajištěno hlídání dětí, vstupné 10,--Kč,  
účast 18 maminek 

Přednáška o Reiky 
  V klubu -  účast 10 
Návštěva zámecké galerie  

 účast 12 dětí + doprovod,  formou vhodného programu přizpůsobeného věku 
se děti seznámily s vystavenými uměleckými díly.  
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BŘEZEN 
 Walsdorfská pedagogika 

Osobitý přístup k výchově dětí, v klubu, večer, účast – 8  
 Dětský karneval 
  Doprovodný program, doprovod, účast celkem 70 platících  
Lampiónový průvod s ohňostrojem 

 Akce se mohl zúčastnit každý, oslovila však především věkovou hranicí dětí od 
2 do 6 let, průvod byl zakončen malým světelným ohňostrojem, opět  největší 
úspěch sklidily prskavky. Účast – 29  dětí + rodiče. 

Stříhání dětí v Hopsáčku 
  Klub navštívila kadeřnice – profesionál – v prostředí dětem důvěrně známém,  

zvládla bez velkého přemlouvání ostříhat i ty nejzarputilejší odpůrce nůžek a  
hřebenů, účast – 8 ostříhaných dětí. 

Bursa dětského oblečení 
Prodej dětského oblečení formou bursy, oblečení k prodeji doneslo 37 
 maminek, akce probíhala společně s Velikonoční  prodejní výstavou 

Večerní posezeníčko – Make-up party Oriflame 
  Návštěva kosmetičky spojená s bezplatným líčením, účast – 6 
Večerní posezeníčko – savování a malování na tričko 

Večerní posezeníčko nejen maminek spojené se seznámením s metodami 
zdobení triček,  účast 8  

 

DUBEN 
Nedělní pohádka z tašky – p. Holasová 
   pro předškoláky  
Turnaj ve stolním tenise 

Sobotní klání ve třech kategoriích, náctiletí, muži a ženy, účast celkem 13  
soutěžících, 

Prezentace TUPPERWARE 
  Přednáška o moderní technologii vaření a skladování potravin, během 

 přednášky zajištěno hlídání dětí s programem,  účast - 17 
Večerní posezeníčko – Make-up party Oriflame 

Návštěva kosmetičky spojená s bezplatným líčením,  účast – 7 
Pálení čarodějnic na dopravním hřišti 
   upálili čarodějnici, hledali poklad, opekli vuřty, účast – 48 dětí + doprovod 
 

KVĚTEN 
Kouzelnické vystoupení – p. Kašpar 
  Klub navštívil kouzelník s magií pro děti, děti se aktivně účastnili představení,  

pro předškoláky, účast – 18 
Beseda na téma Logopedie 

Klub navštívila dětská logopedka, seznámila maminky jak s dětmi správně 
komunikovat, čemu předcházet, kdy navštívit poradnu apod., během besedy 
bylo zajištěno hlídání dětí,  účast 13 maminek 

Večerní posezeníčko – Chystáme se na vícedenní pobyt 
  Účastníci pobytu na horách se sešli a dohodli si společné vaření, program pro  

děti a další činnost, účast – 14 maminek 
Návštěva MŠ Česká Čermná 
  Společná cesta autobusem do mateřské školky spojená s opékáním vuřtů,  

včetně zajištění oběda, náklady spojené s akcí hrazeny přímo účastníky,  
účast – 8 + děti 

 



Výroční zpráva                                                                                                             Rok 2009 

- 7 - 

Pobyt v Jánských lázních – chata Smrčiny 
  Vlastní doprava, Účast 16 maminek + děti, 

Sdružení zajistilo ubytování  za výhodnějších cenových podmínek 
 

ČERVEN  
Nedělní pohádka z tašky – p. Holasová 

 pro předškoláky 
Výlet na kolech – Velké Poříčí 

Z důvodu špatného počasí byla akce zrušena 
Den dětí 
  Největší akce pro širokou veřejnost roku 2008, 

Pořádána na hřišti školy, krom soutěží byl připraven doprovodný program a 
občerstvení, odměny vyrobily maminky při společných večerech 108 platících 

Rozloučení na Marakeně 
  Marakena – prostor vhodný ke skotačení dětí všech věkových kategorií,  

doprovodný program s odměnou, opékání, hra na kytaru, loučení, mnozí se  
uvidí až po prázdninách, účast - 19 

 
ČERVENEC 
Výlet vlakem do Klapálkova areálu v Novém Městě n. M.  
  Návštěva venkovního sportovního zařízení, náklady spojené s akcí hradili  

účastníci, účast 12 
Výlet na koně Ranč Lipí 
  Výlet autobusem, kde byla zajištěna prohlídka stájí a projížďka na koni,  
  náklady spojené s akcí hradili účastníci, účast - 17 
Výlet do Adršpachu 
  Návštěva pískovcových skal, projížďka po jezírku, doprava vlakem, náklady  

spojené s akcí si hradili účastníci, účast  21 
Příměstské tábory v Hopsáčku 
  Tábor pro předškoláky organizačně zajištěn studenty školy pedagogické  

v rámci praxe, režim odpovídal režimu v mateřských školách, účast 12 dětí 
 
SRPEN 
Pobyt v Orlických horách – chata Detecha 
Příměstské tábory v Hopsáčku 
  Tábor pro předškoláky organizačně zajištěn studenty školy pedagogické  

v rámci praxe, režim odpovídal režimu v mateřských školách, účast 12 dětí 
 
ZÁŘÍ  
Týden otevřených dveří 
Opékání na Ostrovech - odpoledne  

vlastní doprava, doprovodný program pro děti, účast - 28 dospělých, 15 dětí 
odměny zajištěny od sponzorů 

Pobyt na horách v Jánských lázních – chata Smrčiny  
  Vlastní doprava, plně hrazeno účastníky, účast- 15 maminek, 20 dětí 
  Sdružení zajistilo chatu za výhodnějších cenových podmínek, připravilo 

doprovodný program v podobě soutěží a tvoření pro děti, odměny zajištěny od  
sponzorů 

Párty pro školáčky 
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ŘÍJEN 
Drakiáda  
  Odpolední pouštění draků pro předškoláky, soutěž  o nejhezčího, největšího,…  

draka, účast – 28 dětí + rodiče, odměny zajištěny od sponzorů 
Lampiónový průvod s ohňostrojem 

- akce se mohl zúčastnit každý, oslovila však především věkovou hranicí dětí od 
2 do 6 let, průvod byl zakončen malým světelným ohňostrojem, největší úspěch 
sklidily prskavky. Účast - 35 dětí + rodiče.  

Burza dětských potřeb – zimní 
 
LISTOPAD 
Hromadný úklid prostor 
Duchařská párty 
Vánoční focení 
 Klub navštívil fotograf – profesionál a na přání maminek vyfotil jejich děti.  
 V prostředí, které děti důvěrně znají se s nimi daleko lépe spolupracovalo,  

maminky byly nadšené a už předem žádaly o zajištění této akce i v dalším roce.  
 
PROSINEC 
Mikulášská besídka 
  Dvě skupiny, celkem 82 dětí + doprovod, zajištěn doprovodný program +  

jednotný  balíček 
Vánoční besídka 

 program zaměřen pro předškoláky, rozděleno do dvou skupin dle věku,  
doprovodný program + malý dáreček pro každého, velký dárek, účast  
celkem 37 dětí. 

 
VI.  Hodnocení roku 2008 
  Pořádání jednorázových akcí nám pomohlo vyřešit složitou finanční situaci, 
takže jsme konec školního roku zvládli bez dluhů. 
 Vše co jsme si předsevzali se z pohledu návštěvníků podařilo. Je pár nedostatků, které 
budeme muset v příštím školním roce řešit, ale nejsou natolik vážné, že by nás měli odradit od 
další činnosti.  

  
VII.  Plány pro rok 2009 

- vybudovat bezbariérový přístup do objektu 
- lépe informovat veřejnost o naší činnosti, reklama apod. 
- proniknout do tajů grantové politiky a fundraisingu 
- našetřit a sehnat dostatek finančních prostředků na dovybavení klubu – skříně, 

přepažení skladu 
 

VIII. Pod ěkování 
Na závěr se nejlépe hodí poděkování. 
Děkujeme všem, kteří nám v naší práci pomáhají. Především maminkám a tatínkům, 

bez jejich podpory by nebyl možný takový rozvoj našeho sdružení, který v poslední době 
zažíváme. Nejde nám již o zachování stávajících činností, ale o zvyšování jejich kvality.  

Děkujeme všem sponzorům za jejich finanční, ale i materiální dary. Jmenovité 
děkování nese riziko, že na někoho zapomene, přesto si dovolujeme věnovat tu nejposlednější 
stránku právě těm, kteří se zasloužili největší měrou. 


