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ÚVOD

Výroční zpráva Rodinného centra Parníček shrnuje činnost centra za rok 2016. Rodinné 
Centrum Parníček  nabízí  již  od  roku  2008  dětem,  rodinám s  dětmi  i  dospělým velké 
množství aktivit a různé formy trávení volného času. 

Jsme komunitním centrem, ve kterém mají rodiny prostor pro sdružování, sdílení svých 
radostí a starostí.  Nabízíme program pro aktivní náplň volného času, čímž se snažíme 
preventivně zabraňovat sociální izolaci, která neodmyslitelně patří (nejen) k životní etapě 
mateřství a rodičovství. 

Snažíme  se  každý  rok  rozšiřovat  své  služby  a  reagovat  na  aktuální  potřeby  dětí 
i dospělých.  Také  činíme vše  pro  to,  aby  se  děti  a  rodiče  u  nás  cítily  dobře,  útulně,  
bezpečně.

Důležitým  rokem  se  pro  naše  centrum  stal  rok  2015,  kdy  jsme  začali  činit  kroky 
k přestěhování  centra z  pronajatých prostor  na adrese Československé armády 29/11, 
ve kterých  našlo  naše  centrum  útočiště  od  roku  2008.  Díky  jedné  z  aktivních  členek 
našeho  spolku  jsme  získali  do  nájmu  prostory  na  adrese  Jedličkova  1398/9, 
ve zrekonstruovaném rodinném domu se zahradou v centru obce. Do nových prostor jsme 
se přestěhovali v říjnu 2015 a v roce 2016 jsme zde strávili svůj první rok. Po prvním roce 
můžeme konstatovat, že naše rozhodnutí bylo správné, dětem i dospělým se u nás líbí 
a díky  novým  prostorům  jsme  mohli  rozšířit  i  své  služby  o  další  aktivity  –  například 
o dětskou skupinu.

AKTIVITY

Nabízíme pravidelné aktivity v týdenním programu, které u dětí probíhají pololetně, a 
to od září do ledna a od února do června daného školního roku.

Kroužky a kurzy pro děti od narození do 3 let věku:
 Babyklubko pro budoucí rodiče a rodiče s dětmi od narození do 3 let věku (lektorka 

Tereza Fritzová)
 Hudební  Všeználek  pro  děti  od  1,5  do  2  let  věku  s  rodičem  =  VŠEZNÁLKOVA 

HUDEBNÍ KOLÉBKA (lektorka Marie Sommerová)
 Hudební  Všeználek  pro  děti  od  2  do  3,5  let  věku  s  rodičem  =  VŠEZNÁLKOVO 

HUDEBNÍ HŘIŠTĚ (lektorka Marie Sommerová)
 Cvičení pro děti od 1,5 do 3,5 let věku s rodičem (lektorka Eva Berková)

Kroužky a kurzy pro děti od 3 do 6 let věku:
 Tvořivé  dílny  pro  holky  a  kluky  ve  věku  5  až  10  let  (lektorka  Zdena  Matoušová 

Skálová)
 Malujeme a tvoříme pro děti od 4 do 6 let (lektorka Hana Dann)
 Hudební  Všeználek  pro  děti  od  3  do  6  let  =  VŠEZNÁLKOVA  CESTA  K  PÓDIU 

(lektorka Marie Sommerová)
 Výuka hry na flétnu pro děti od 4 do 8 let (lektorka Michaela Ibriqi)
 Cvičení pro děti od 3 do 6 let (lektora Eva Berková)
 Pohybovky s aerobikem pro děti 4 až 6 let (lektorka Lucie Koštířová – TSK Dynamik)



Kroužky a kurzy pro děti od 6 do 10 let věku:
 Tvořivé  dílny  pro  holky  a  kluky  ve  věku  5  až  10  let  (lektorka  Zdena  Matoušová 

Skálová)
 Výuka hry na flétnu pro děti od 4 do 8 let (lektorka Michaela Ibriqi)
 Nezávodní aerobik pro děti 6 až 10 let (lektorka Lucie Koštířová – TSK Dynamik)
 Nezávodní Zumba kids pro děti 6 až 10 let (lektorka Eva Rejmanová – TSK Dynamik)
 Break dance pro děti 6 až 10 let (lektoři Věra Obstová a Jan Horváth – TSK Dynamik)

Kroužky a kurzy pro dospělé:
 Předporodní kurz (lektorka 
 Cvičení pro dospělé (lektorka Eva 
 Anglická konverzace s rodilou mluvčí (lektorka Rachel Brunclíková)
 Tvoření pro dospělé (lektorka Hana Dann)

Jednorázové akce:
 Bazárek  dětského  oblečení, 

potřeb,  hraček  a  těhotenského 
oblečení  (2x  ročně  na  jaře  a  na 
podzim)

 Čarodějnické odpoledne
 Pohádková  cesta  zámeckým 

parkem
 Strašidelná výprava
 Haloweenská stopovačka
 Mikulášská pro nejmenší



Ostatní aktivity:

Herna = prostor ke hraní pro děti samotné či za doprovodu svých rodičů
Co-working = sdílený pracovní prostor pro rodiče, v rámci kterého můžeme i pohlídat dítě 

rodiče
Mobilní  dětská  služba =  vyzvedávání  a  převod  dětí  z  mateřské  a  základní  školy 

na volnočasové aktivity a do herny Rodinného centra
Krátkodobé hlídání dětí
Půjčovna potřeb pro děti, pronájem herny k oslavám
Přednášky, workshopy, semináře

Mezi další významné aktivity našeho centra patří pobytové aktivity pro děti:

Školička Benjamínek
 dětský klub pro děti od 18 měsíců na dopoledne (od 8 do 12 hodin) dle zájmu každý 

pracovní den, jehož cílem je osvojení základních dovedností pro bezproblémový vstup 
do mateřské školy

 děti  se  zde učí  sociálním vztahům s vrstevníky  i  s  jinou dospělou autoritou,  než-li 
s rodičem, v úzkém kolektivu

 lektorky Tereza Fritzová, Milena Lucká



Dětská skupina ŠKOLKA PARNÍČEK
 Školka  Parníček  je  soukromá  školka  o  kapacitě  12  dětí,  která  je  registrována 

v evidenci poskytovatelů služby péče o dítě v dětské skupině vedené Ministerstvem 
práce a  sociálních  věcí  a  řídí  se  úpravou  zákona č.  247/2014 Sb.,  o  poskytování 
služby péče o  dítě  v  dětské skupině a  vyhlášky  č.  281/2014 Sb.,  o  hygienických 
požadavcích na prostory a provoz dětské skupiny do 12 dětí

 Školka je otevřena každý pracovní den od 7.00 do 16.30 hodin
 o děti se starají celkem 4 stálé pečovatelky dle rozpisu svých směn: Miluše Nováková, 

Šárka Horáková, Ivana Vacková a Petra Hedrlínová
 Školka byla otevřena 1.5.2016, přičemž vybudování a provoz Školky jsou financovány 

od 1.1.2016 do 30.4.2020 z příspěvku Evropské Unie z Evropského sociálního fondu 
a z Národních veřejných zdrojů na základě úspěšných žádostí ve výzvě č. 03_15_035 
Podpora vybudování a provozu zařízení péče o děti předškolního věku pro podniky 
i veřejnost mimo hl. m. Prahu v Operačním programu Zaměstnanost s projekty:
 Projekt  „ŠKOLKA  PARNÍČEK  V  LYSÉ  NAD  LABEM“  registrační  číslo 

CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0001660 
 Projekt  „ŠKOLKA  PARNÍČEK  V  LYSÉ  NAD  LABEM  II.“  registrační  číslo 

CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0002037 



Příměstské tábory o letních prázdninách
 Rodinné centrum již řadu let pořádá příměstské tábory pro děti o letních prázdninách
 Vzhledem ke vzrůstající poptávce dětí a rodičů bylo v roce 2016 uspořádáno 5 turnusů 

v těchto termínech a s těmito tématy:
◦ 11.7.-15.7. Po stopách zvířat
◦ 25.7.-29.7. Z pohádky do pohádky
◦ 1.8.-5.8. Indiánské léto
◦ 8.8.-12.8. Kouzelný cirkus
◦ 22.8.-26.8. Olympiáda

 tábory byly určené pro děti od 4 do 9 let a každý turnus měl kapacitu 16 dětí
 souběžně s příměstskými tábory nabízelo centrum také Školkové tábory,  které byly 

určené pro děti ve věku 2 až 5 let a které probíhaly v rámci Školky Parníček z důvodu 
doplnění kapacity dětí zapsaných ve Školce během školního roku



DOTACE, PROJEKTY

x

dotaci ve výši 42.000,- Kč od Města Lysá n.L. z Programu na 
podporu kultury na kulturní akce pořádané v průběhu celého roku 
(čarodějnice, pohádková cesta, halloweenská stopovačka, mikulášská 
besídka)

x
dotaci ve výši 13.000,- Kč od Města Lysá n.L. z Programu na 
podporu sportu a volného času na příměstské tábory o letní prázdniny

x
dotaci ve výši 124.995,- Kč od Města Lysá n.L. z Programu na 
činnost společenské organizace pracující s dětmi do 18 let

 

x

příspěvek na vytvoření 2 pracovních míst veřejně prospěch prací v 
rámci projektu VPP (OP LZZ) od Úřadu práce v Příbrami
– v období 1.5.2015 až 30.4.2016 byla podpořena 3 pracovní místa, 
a to 1 celý úvazek a 2 poloviční úvazky
– v období od 1.2.2016 do 30.11.2016 je podpořené 1 pracovní místo na 
poloviční úvazek
– v období od 1.5.2016 do 31.12.2016 jsou podpořena 2 pracovní místa,  
obě na poloviční úvazek
– za období od 1.5.2015 až 30.4.2016 byla organizace podpořena 
částkou 323.988,- Kč, z toho max. 85 % tvořil příspěvek z ESF
– v období od 1.9.2016 do 31.8.2017 je podpořeno 1 pracovní místo na 
1/2 úvazek,  obě na poloviční úvazek

 

x

Projekt „PODPORA RODINY A RODIČOVSTVÍ“ podpořený 
neinvestiční dotací ve výši 158.117,- Kč z Dotačního programu 
Rodina, dotační oblasti I. Preventivní aktivity na podporu rodiny 
Ministerstva práce a sociálních věcí, odboru rodinné politiky a politiky 
stárnutí na období od 1.1.2016 do 31.12.2016

x

Projekt „ŠKOLKA PARNÍČEK V LYSÉ NAD LABEM“ č. 
CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0001660 v operačním programu 
Zaměstnanost, prioritní osa: 1.2 Rovnost žen a mužů ve všech 
oblastech, a to i pokud jde o přístup k zaměstnání a kariérní 
postup, sladění pracovního a soukromého života a podpora 
stejné odměny za stejnou práci na období od 1.1.2016 do 
30.4.2018 do celkové výše způsobilých nákladů 3.000.444,- Kč

x

Projekt „ŠKOLKA PARNÍČEK V LYSÉ NAD LABEM II.“ č. 
CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0002037 v operačním programu 
Zaměstnanost, prioritní osa: 1.2 Rovnost žen a mužů ve všech
oblastech, a to i pokud jde o přístup k zaměstnání a kariérní
postup, sladění pracovního a soukromého života a podpora
stejné odměny za stejnou práci na období od 1.5.2018 do 30.4.2020 
do celkové výše způsobilých nákladů 2.490.756,- Kč



ORGANIZACE A STATUTÁRNÍ ORGÁN

Provozovatel Rodinného centra Parníček vznikl dne 18.3.2008 jako Občanské sdružení 
Pro  dětský  úsměv  registrací  u  Ministerstva  vnitra  ČR  pod  č.j.  VS/1-1/70  885/08-R. 
Občanské sdružení  od svého vzniku do 31.12.2014 provozovalo  centrum pod názvem 
Mateřské centrum Parníček.

V souvislosti se změnou právní úpravy došlo ke změně názvu provozovatele centra, které 
od 9.1.2015 vystupuje pod označením Rodinné centrum Parníček, z.s., se sídlem Sídliště 
1442/23, 289 22 Lysá nad Labem, IČ: 22679243 a je zapsaný v rejstříku spolků vedeném 
Městským soudem v Praze, v oddíle L vložce 18785.

V souvislosti s rozšiřující se nabídkou aktivit a služeb v centru dochází také od 1.1.2015 ke 
změně Mateřského centra na Rodinné centrum Parníček, pod kterým vystupuje centrum 
dodnes.

Statutárním orgánem organizace je od 1.1.2015 Mgr. Radka Bláhová (předsedkyně) a Ing. 
Petra Hercíková (místopředsedkyně).

Finanční zpráva, hospodaření

Rodinné  centrum  Parníček  je  neziskovou  organizací.  Činnost  centra  je  v  zásadě 
nevýdělečná s tím, že zdroje příjmů jsou využity k rozvoji rodinného centra a k finančně 
vyrovnanému  hospodaření.  Dále  jsou  prostředky  použity  k  úhradě  veškerých  nákladů 
spojených s provozem centra, tj. zejména náklady na energie, nájem, opravy a údržbu,  
úhradu nákladů na zaměstnance a na vnitřní zařízení. Zdroje příjmů tvoří zejména:
 příspěvky z veřejných rozpočtů a nadací,
 dary a příspěvky právnických a fyzických osob, 
 členské příspěvky, 
 výnosy majetku spolku,
 příjmy z činností získané při naplňování cílů spolku.

Spolek hospodaří na vlastní bankovní účet vedený u Poštovní spořitelny, a.s. V roce 2016 
byl založen nový bankovní účet vedený u Fio banky, a.s., veškeré transakce byly postupně 
v průběhu roku 2016 přesunuty na tento nový bankovní účet, čímž došlo k velké úspoře 
za bankovní poplatky. Dále byl založen nový bankovní účet vedený u Fio banky,a.s. pro 
hospodaření dětské skupiny Školka Parníček, nový bankovní účet vedený u Fio banky,a.s. 
pro evidenci stravování Školky Parníček a nový bankovní účet vedený u Fio banky, a.s. 
pro samostatné vedení hospodaření s dotací  MPSV v rámci  projektu Podpora rodiny a 
rodičovství (nový požadavek nutný pro získání dotace). 

Spolek vede 5 samostatných pokladen (u účetní - na recepci - pro hospodaření Školky 
Parníček - pro evidenci stravování Školky Parníček - samostatná pro kulturní akce, které 
jsou podpořené dotací Města Lysá nad Labem). 

Účtování  zásob  je  vedeno  způsobem  B  evidence  zásob.  Spolek  nevlastní  žádný 
odepisovaný dlouhodobý hmotný nebo dlouhodobý nehmotný majetek. V případě pořízení 
majetku rozhoduje o jeho konkrétním použití statutární orgán. Drobný dlouhodobý majetek 



je  účtován přímo do nákladů.  O drobném dlouhodobém majetku  jinak není  rozvahově 
účtováno. 

Ve sledovaném účetním období měl spolek:
 v období 1/2016 - 4/2016 jednu zaměstnankyni na plný úvazek a dvě zaměstnankyně 

na poloviční úvazek,
 v období 2/2016 – 12/2016 jednu zaměstnankyni na poloviční úvazek,
 v období 5/2016 – 12/2016 dvě zaměstnankyně na poloviční úvazek,
 v období 9/2016 – 12/2016 jednu zaměstnankyni na poloviční úvazek, jejichž mzdy 

i odvody  byly  hrazeny  Úřadem  práce  Nymburk  jako  veřejně  prospěšné  práce 
(pro obtížně zaměstnávatelné uchazeče vedené v evidenci Úřadu práce),

 v období 2/2016 – 12/2016 měl spolek jedno pracovní místo s polovičním úvazkem 
hrazené z dotace MPSV v rámci projektu Podpora rodiny a rodičovství,

 v období 4/2016 – 12/2016 jednu zaměstnankyni na poloviční úvazek, v období 5/2016 
–  12/2016  čtyři  zaměstnankyně  na  poloviční  úvazek  a v období  7/2016  –  12/2016 
jednu  zaměstnankyni  na  poloviční  úvazek,  vše  hrazené  z dotace  MPSV  v rámci 
projektu Školka Parníček v Lysé nad Labem. 

Průměrný přepočtený počet zaměstnanců byl  4,43 (4); (9247,8 / 2088).

Spolek nemá k 31.12.2016 žádné splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení 
a příspěvku  na  státní  politiku  zaměstnanosti  a  žádné  splatné  závazky  veřejného 
zdravotního pojištění. 

V roce 2016 získal spolek  dary v celkové výši 25.500 Kč, z toho 15.500 Kč tvořily dary 
materiální, 5.000 Kč dary ve formě financí a 5.000 Kč dary ve formě služeb. Za všechny 
poskytnuté dary všem velice děkujeme.

V roce 2016 získalo Rodinné centrum Parníček řadu dotací a finančních příspěvků, jejichž 
výše i účel jsou uvedené výše v oddílu „Dotace, projekty“.

Na  základě  stanov  jsou  evidovány  samostatně  všechny  hlavní  činnosti.  Vzhledem 
k novému znění  stanov bylo  už  v roce 2015 upraveno sledování  jednotlivých  činností. 
Jednotlivé činnosti jsou evidovány takto: 

Jednotlivé hlavní činnosti po rozdělení režijních nákladů (200564 Kč,tj.99,05% z 
202488) dle % příjmů  + zisk / - ztráta 
 Druh činnosti  výnosy  náklady  Rozdíl 
 herna pro členy                       -                                    -                  -      
 akce - děti          249 701,00             225 184,34       24 516,66    
 akce - dospělí           24 180,00                 13 400,19       10 779,81    
péče o děti (školička,přím.,tábory,hlídání)          304 610,00               262 174,66       42 435,34    
bazar dětského oblečení, potřeb, hraček           19 154,00                   8 183,35       10 970,65    
přednášky, školení, osvěta           15 190,00                 13 638,17         1 551,83    
znevýhodněné skupiny                       -                               -                  -      
herna pro nečleny - vždy PD           14 980,00                   3 295,97       11 684,03    
spolupráce s jinými subjekty                       -                               -                  -
propagace                       -                       -                  -
zapojení dobrovolníků,svépomocné skupiny                       -                   1 500,00 -1 500,00
dětská hřiště                       -                               -                  - 
realizace projektů - Školka Parníček          283 760,00               283 760,00 0,00

            911 575,00 811 136,69



Všechny náklady a výnosy jsou sledovány samostatně dle jednotlivých činností,  režijní 
náklady spolku jsou na konci  účetního období  interním dokladem poměrově (dle  výše 
výnosů) rozpočteny mezi jednotlivé hlavní činnosti.

REŽIJNÍ NÁKLADY Výnosy Náklady
spotřebované nákupy 0 0
spotřeba materiálu-ostatní 0 0
sp.mater.-běžný provoz MC 0 9645

z toho uhrazeno z dotace FK 0 0
z toho uhrazeno z dotace Města 0 0

z toho uhrazeno z čl.přísp. 0 0
z toho uhrazeno z dotace FSV 0 0

z toho uhrazeno z darů 0 0
sp.mater.-vybavení MC 0 19864

z toho uhrazeno z členských příspěvků 0 0
z toho uhrazeno z dotace SK 0 0

z toho uhrazeno z darů 0 0
sp.mater.-kancel.pořeby 0 3075,8

 z toho uhrazeno z dotace SK 0  
sp.mater.-hyg.a čist.potřeby 0 2104
sp.mater.-výtvarné potřeby 0 1335
cestovné 0 490

z toho uhrazeno z dotace FSV 0  
spotř.energie-vodné,stočné 0 766

 z toho uhrazeno z dotace 0 0
z toho uhrazeno z dotace SK 0  

spotř.energie-vytápění 0 14527
z toho uhrazeno z dotace SK 0  

spotř.energie-elektřina 0 449
z toho uhrazeno z dotace SK 0  

spotř.energie-Jedličkova 0 32500
spotř.mater.-opravy a udržování v MC 0 0

z toho uhrazeno z dotace Města 0 0
ostatní služby 0 15568

z toho uhrazeno z dotace FK 0  
z toho uhrazeno z dotace FSV 0  

z toho uhrazeno z dotace SK 0  
z toho uhrazeno z dotace Města 0  

z toho darované služby 0  
opravy a udržování-ostatní 0 11978
ostatní služby - ostatní-software 0 7763

z toho uhrazeno z dotace Města  0
ostatní služby - nájem 0 120000

z toho uhrazeno z dotace Města,FSVC,SK 0 -79610
ostatní služby - telef.poplatky 0 2400
ostatní služby - poštovné 0 585

z toho uhrazeno z dotace SK 0  
jiné ost.nákl.-pojištění, zák.soc. poj. 0 6008

z toho uhrazeno z dotace Města 0 0
ověřování,výpisy,odpady 0 3532
mzdy včetně odvodů za zaměstnavatele 0 387062

z toho uhrazeno z fin.darů 0 0
z toho uhrazeno z dotace SK 0 0

z toho uhrazeno z čl.přísp. 0 -2500
z toho uhrazeno z dotace Úřadů práce 0 -355053

režijní náklady 202488,8

V roce 2016 provozoval spolek hospodářskou činnost – reklamu za úhradu telefonních 
poplatků a poskytnutí tělocvičny externím organizacím a spolupracovníkům.



Hospodářský  výsledek  z předcházejícího  účetního  období  ve  výši  97.042,65 Kč  byl 
převeden na účet Nerozdělený zisk/Neuhrazená ztráta minulých let.

REKAPITULACE NÁKLADŮ A VÝNOSŮ
VÝNOSY VÝNOSY NÁKLADY ROZDÍL

NEDAŇOVÉ 1976022,24 2009459 -33437,2
§ 18a odst. 1 písm. b) ZDP),§ 19b odst. 2 
písm. b) bod 1 ZDP

OSVOBOZENÉ 3500 3500 0 § 19 odst. 1 písm. a) bod 2  ZDP)

NEDAŇOVÉ 0 1500 -1500,00 § 18a odst. 1 písm. a) ZDP)

mezisoučet-NEDAŇOVÉ 1979522,24 2014459,44 -34937,20
DAŇOVÉ (hl. činnost) 911575 809637 101938
DAŇOVÉ (hosp. činnost) 8726,14 6 746,10 1980,035392
mezisoučet-DAŇOVÉ 920301,14 816382,79 103918,35
celkem výsledovka 2899823,38 2830842,23 68981,15

po započtení daň.povin. 68981,15

Daně  

V  souladu  s ustanovením  §  136  odst.  (2)  zákona  č.  280/2009  Sb.,  daňového  řádu 
v platném znění, podala účetní jednotka daňové přiznání k dani z příjmu právnických osob 
v prodlouženém termínu do 30.6.2017, a to prostřednictvím daňového poradce (advokáta 
pověřeného  plnou  mocí).  V souladu  se  zákonem  č.  586/1992  Sb.,  o  dani  z příjmů 
v platném  znění  (dále  jen  „ZDP“)  a  výsledkem  hospodaření  za  účetní  období  2016 
nevykázala účetní jednotka povinnost odvést daň z příjmů.

Jako veřejně prospěšný poplatník (§ 17a odst.1  ZDP) má účetní jednotka možnost ponížit  
základ  daně dle  §  20  odst.7  ZDP o  částku  103.918 Kč.  Ušetřené prostředky ve  výši 
19.570 Kč  budou  nejdéle  ve  třech  bezprostředně  následujících  zdaňovacích  obdobích 
použity  ke  krytí  nákladů  souvisejících  s činnostmi,  z nichž  získané  příjmy  nejsou 
předmětem daně. 
V roce 2016 byla použita daňová úspora z roku 2015 ve výši 1.500 Kč na úhradu nákladů 
souvisejících s hlavními činnostmi, z nichž získané příjmy nejsou předmětem daně - tyto 
hlavní  činnosti  měly  náklady  vyšší  než  výnosy  (konkrétně  hlavní  činnost  „Zapojení 
dobrovolníků,  svépomocné  skupiny“).  Zbylá  daňová  úspora  bude  také  použita 
v následujících účetních obdobích.

Informace o daňových úsporách
Rok vzniku 

úspory
Výše úspory Použití úspory 

v roce / Částka
Zbývá k použití 

Částka
2010 3610 2011 / 3.610 0
2011 10450 2012 / 10.450 0
2012 0 - -
2013 7980 2014 / 7.980 0
2014 26980 2015 /26.980 0
2015 1900 2016 / 1.500 400
2016 19570





PROPAGACE

Zájemci a návštěvníci Rodinného centra jsou o aktivitách organizace informováni 
v průběhu roku:
 prostřednictvím webových stránek www.rcparnicek.cz
 zasíláním informačního e-mailu
 inzercí v městském měsíčníku Listy vydávaném Městem Lysá nad Labem
 na  nástěnkách  v  Rodinném  centru,  na  sídlišti  v samoobsluze  Jednota  Coop, 

na Městském úřadě v přízemí budovy bezprostředně výtahu, na venkovních vývěskách 
u Cukrárny Campiello na Nám. B. Hrozného v Lysé n.L. a u vstupu do Rodinného 
centra Parníček

 informačními letáky

NÁVŠTĚVNOST

Přehled návštěv dětí a dospělých, kteří se účastnili služby
nabízené Rodinným centrem Parníček v roce 2016

- kroužku, herny, besedy, přednášky, workshopu, školičky Benjamínek, příměstských 
táborů, převodů z MŠ a ZŠ na volnočasové aktivity

(ve statistice není zohledněna docházka dětí ve Školce Parníček ani účast dětí
na školkových táborech pořádaných v rámci Školky Parníček):

měsíc děti dospělí celkem
1 751 221 972
2 780 250 1030
3 739 255 994
4 777 238 1015
5 623 197 820
6 611 224 835
7 195 24 219
8 264 22 286
9 639 210 849
10 824 215 1039
11 861 241 1102
12 698 151 849

celkem 7762 2248 10010



Vyjma  uvedeného počtu  dětských  a  dospělých  návštěvníků  pravidelných  služeb 
nabízených v Rodinném centrum Parníček, navštíví 
 Rodinné centrum Parníček jako doprovod dalších několik set osob;
 jednorázové akce pořádané Rodinným centrem pro celé rodiny navštěvuje pravidelně 

každý rok  3.000 až 3.500 dětí a dospělých;
 bazárek  dětského  oblečení,  těhotenského oblečení,  dětských potřeb a  hraček 

pořádaný dvakrát do roka několik set osob a rodičům se prodají při obou bazárcích 
věci v rámci pouhých 6 dnů, kdy je bazárek pořádán, věci v hodnotě 188.500 Kč.

PODĚKOVÁNÍ

 všem maminkám a tatínkům, kteří nám pomáhají při našich akcích i s každodenním 
provozem Rodinného centra Parníček

 všem, kteří s námi spolupracují při realizaci programu pro děti i dospělé
 všem, kteří nám dovolí, abychom si v jejich prostorech a výlohách mohli umístit 

letáky a naše propagační materiály
 paní Olze Bláhové – textilní zboží a galanterie
 společnosti Botanicus, spol. s r.o.
 BIONUTA – obchodu zdravé výživy a zeleniny vedle pošty
 cukrárně a kavárně Campiello
 společnosti Mladá Fronta, a.s.
 panu Vítovi Krawciwovi – nábytek JAMALL
 restauraci U Bílé labutě
 společnosti Lowlands International s.r.o
 Městu Lysá nad Labem
 společnosti PONEC s.r.o.
 panu Rubešovi, soukromému zemědělci
 společnosti STAVAŘI s.r.o.
 ZŠ J.A.Komenského a ZŠ B. Hrozného
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 TSK Dynamik z Lysé n.L.
 Úřadu práce v Nymburku
 MAS Polabí, o.p.s.
 Kinu Lysá nad Labem
 realitní kanceláři MIREAS s.r.o.
 Síti Mateřských center
 společnosti ROSSMANN, spol. s r.o.
 společnosti POLABSK0 MLÉKÁRNY, a.s.
 Ministerstvu práce a sociálních věcí
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