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I. POSLÁní
Posláním spolku je zejména podpora

rozvoje a kvality komunitního života

v Praze prostřednictvím pořádání

společenských, kulturních, sportovních,

vzdělávacích akcí a zájmových kroužků

pro rodiny s dětmi i další obyvatele Prahy 6.

V současné době je hlavní aktivitou

spolku provoz rodinného centra,

organizace kroužků a pořádání

jednorázových akcí pro veřejnost.
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V prvním pololetí pravidelný program 

převážně neprobíhal kvůli epide-

miologickým opatřením spojeným 

s pokračující epidemií Covid-19.

Kvůli tomu nabízel Oříšek svým 

příznivcům nápady a návody alespoň 

online či organizoval aktivity prove-

ditelné venku po vlastní ose - hry 

vyvěšené na nástěnkách Oříšku 

nabádající k “akci” po okolí a plnění 

různých úkolů.

II. ČInnost
PRAVIDeLný program v I. poLoLETÍ

“Doufám, že se brzy  
zase budeme moci vídat v Oříšku, 
dětem i mě aktivity velmi chybí!” 

řekla návštěvnice a dárkyně Oříšku, 
01/2021

“Ani my to nevzdáváme  
a těšíme se na další spolupráci 
s Oříškem” Olga Nováková, 
Tatran Střešovice, 02/2021

V roce 2021 jsme příznivcům nabídli:

Tipy na výtvarné aktivity pro děti, písnič-

ky, říkadla, recepty nebo deskové hry.

Ke konci I. pololetí si návštěvníci Oříš-

ku vybírali odpadlé lekce z II. pololetí 

2020 a byla zhruba na měsíc opět ote-

vřená herna, cvičení pro mámu a dceru 

a jóga pro ženy. 

O prázdninách byla díky dobrovolnicím 

otevřená herna. V červenci probíhala 

jóga pro ženy.
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PRAVIDeLný program v II. poLoLETÍ

Herna pro rodiče s dětmi
Od září 2021 byla herna otevřena pravidelně třikrát týdně dopoledne, od středy 

do pátku. 

Lupínci - herna se cvičením
Herna pro děti všech věkových kategorií se cvičením pro maminky. V tomto pololetí 

probíhala v pondělí dopoledne, pro velký úspěch pak přidán i středeční podvečer.

Jóga pro děti 
Jóga pro děti 8 až 14 let bez rodičů

Oříšci
Zpívání, hry a tvoření pro děti od 1,5 roku s rodiči

Cvičení mámy s dcerou
Cvičení pro mámy a dcery libovolného věku

Louskáčci
Hudební kroužek pro děti od 4 měsíců do 1 roku s rodiči

Večerní jemná jóga pro ženy

Ranní cvičení pro ženy

EXTERNĚ:

Podpůrná skupinka ke kojení a kontaktnímu rodičovství
Vede Renata Míchalová

Dračí doupě pro děti
V nabídce Oříšku od září 2021. Pro děti z 2. až 5. třídy. Vede Magdaléna 

Vitásková.

“Těšíme se do Oříšku, 
Pája, Linda a Adi.” 

(e-mail ke znovuoteření 
Oříšku 05/2021)
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Semináře, besedy 
a jednorázové akce
Deskovky
7. 6. 2021, 21. 6. 2021  

Dvě odpolední zkušební lekce kroužku deskových her pro děti 5 až 9 let,  

s rodiči i bez.

21. 9. 2021 

Ukázková hodina dračího doupěte pro děti

Večerní akce pro ženy
7. 10. 2021 

Jógový seminář setkání se zemskou tíží a kořeny

21. 12. 2021 

Rituál zimního slunovratu

Příměstské tábory
16.-20. 8. 2021 a 22.-27. 8. 2021

Téma: Putování za hvězdami

V prostorách Střešovického Oříšku proběhlo v roce 2021 také několik oslav.

“Díky, že pokračujete! Moc se 
těšíme a srdečně zdravíme.” 
(e-mail ke znovuotevření 

Oříšku 05/2021)
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Komunitní akce  
pro širokou veřejnost
Velikonoční výdejní okénko
Velikonoční generálka tentokráte z epidemiologických 

důvodů doma. Před Oříškem jsme rozdávaly balíčky pro naše 

příznivce - umělá vejce, špejle, krepový papír, pedig na dětsk-

ou pomlázku a další drobnosti na domácí tvoření. Dobrovol-

ným příspěvkem pak někteří podpořili naši činnost. 

Den otců v zahradě Oříšku (18.6.)
Páteční odpoledne v zahradě Oříšku, s tvořivou dílnou, kde 

bylo možné vytvořit dárek nejen tatínkům. S výborným 

sousedským občerstvením i hrami pro děti i dospělé. 

Zažít Cukrovarnickou jinak (18. 9.)
Sobotní pouliční slavnost na Ořechovce, která byla jako 

tradičně nabitá akcemi. Oříšek pro své sousedy nabízel 

tvořivou dílnu, deskovky a další hry a také divadelní před-

stavení.

Adventní procházka s koncertem (28. 11.)
Tradiční adventní procházka s lampiony. Tentokrát se šlo opačným směrem - 

z kopce od evangelického kostela ke kostelu sv. Norberta. Následovalo hudební 

vystoupení Emy Máchové v kostele sv. Norberta. Nechyběla oříšková kavárna 

a setkání s Andělkami. 
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Táborová písnička  
(na melodii Když jde malý bobr spát):

Když jdou všichni večer spát, 

 večer spát, večer spát,

hvězdné nebe začne hrát,  

začne hrát, začne hrát.

Objeví se Polárka, 

Velký vůz, Malý vůz,

souhvězdí jsou paráda,

 tak se dívat zkus.

 

R: Prosím vás, buďte tak dobří,

dělejte to jako hvězdáři.

Dívejte se nad sebe,

dívejte se na nebe. 

 

Když jdou všichni večer spát,  

večer spát, večer spát,

hvězdné nebe začne hrát,  

začne hrát, začne hrát.

V dáli máme planety, planety, planety,

nemůžou k nim rakety, ani rakety.

R:

 

Když ses kdysi narodil narodil narodil,

hvězdám někdo vévodil, vévodil, vévodil,

zvěrokruhu znamení, znamení, znamení,

to se nám nezmění, to se nezmění.

Termíny: 16.-20.8.2021 a 22.-27.8.2021

Téma: Putování za hvězdami

• Malování znamení horoskopu, vesmíru či planet. 

• Tvorba planetárního modulu.

• Hry na kosmonauty, vesmírné pokusy.

• Návštěva Štefánikovy hvězdárny, Planetária, 

• Návštěva Letohrádku Hvězda, 

• prohlídka věže kostela sv. Norberta.

Příměstské tábory
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IV. Poděkování 
Za pomoc při organizaci aktivit děkujeme:
Alici a Martinu Štěrbovi

Báře Fojtové

Barboře Tatkové

Blance Bubeníkové

Emě Máchové

Evě Čadové

Heleně a Michalovi Čiperovým

Ivaně Čeljuska

Ivaně Vilikusové

Janě Amlerové a Jakubovi Hortovi

Janě a Jiřímu Horákovým

Janě Landsingerové

Janě Maradové

Janě Šimkové

Kateřině Čeplové

Lucii Němečkové

Markétě Fojtíkové

Martinu Vaculíkovi  

a TJ Tatran Střešovice

Monice Vavřinové

Petře a Lukášovi Koubovým

Petře Ladové

Zuzaně Chvátalové

Zuzaně Sládkové

Za finanční podporu 
děkujeme: 
Městské části Praha 6

Individuálním a firemním dárcům.

za slevu na nájmu Tatranu Střešovice 

Výbor spolku: Jana Amlerová, Jana Horáková, Alice Štěrbová.

III. VÝBOR SPOLKU 

“Do Oříšku jsme moc rádi chodili, tak-
že pokud by byla třeba pomoc, ráda 
pomůžu, pokud to bude v mých si-

lách.” Markéta Fojtíková (05/2021) 
- Březen 2022: Markéta spolulek-

toruje kroužek Kaštánků, stará se o 
hernu, přípravy na akce a bezvadný 

úklid našich prostor. 



18 19

Přehled o příjmech a výdajích k 31. 12. 2021

PŘÍJMY
Běžné účetní období Minulé účetní období

Hlavní činnost Hosp. činnost Hlavní činnost Hosp. činnost

Prodej výrobků  
a služeb 150 740 19 540 285 239 32 050

Přijaté peněžní 
dary 14 000 0 23 000 0

Dotace a 
příspěvky přijaté
z veř.rozpočtů

68 600 0 187 200 0

Příjmy celkem 233 340 19 540 495 439 32 050

V. HOSpODAřEní 

VÝDAJE
Běžné účetní období Minulé účetní období

Hlavní činnost Hosp. činnost Hlavní činnost Hosp. činnost

Materiál 31 217 0 53 932 0

Služby (nájemné, 
internet, účetnictví 
a jiné)

147 042 3 285 225 884 11 194

Mzdy 76 315 1 615 153 897 1 862

Pojistné za 
zaměstnance a 
zaměstnavatele

3 405 0 52 846 0

Výdaje celkem 257 979 4 900 486 559 13 056

ROZDÍL PŘÍJMŮ  
A VÝDAJŮ -24 639 14 640 8 880 18 994



Střešovický Oříšek, z.s.
orisek.orechovka@gmail.com
www.stresovickyorisek.cz
www.facebook.com/stresovickyorisek

Sídlo: Lomená 810/41, 162 00 Praha 6 
(pouze poštovní adresa, ne místo konání aktivit)
Místo konání aktivit: Farní 368/2, 16200 Praha 6

IČ: 02818612
Transparentní účet: 2200697614/2010
tel: 775082030 (Jana Horáková), 723184832 (Jana Amlerová)
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