
 
Vážené dámy a pánové, 
 
je tu konec roku a já mám milou povinnost zhodnotit první rok činnosti 
našeho občanského sdružení Křídla pro pěstouny. Co nám rok 2014 při-
nesl a čím nás obohatil? 
Uspořádali jsme několik aktivit pro celé pěstounské rodiny, zaměřili se 
na vzdělávání nás, náhradních rodičů. Pokud budeme více znát a vědět, 
daleko lépe můžeme pomoci dětem, které jsme přijali. Lépe jim porozu-
mět a pochopit jejich potřeby.  
Nicméně ani na děti jsme nezapomínali, víkendová setkání byla organi-
zována tak, aby se nejen dospělí dozvěděli spoustu nových informací, 
ale aby se odreagovaly i děti od všedních starostí a měly možnost aktiv-
ního odpočinku. 
Rok 2014 končí a já, jako předseda organizace, si moc přeji, aby se nám 
povedlo udržet ji při síle a aby se mezi nás nebáli přijít noví náhradní 
rodiče, kteří nechtějí být se svými starostmi samy. 
Do dalšího, právě začínajícího roku 2015, nám všem přeji mnoho úspě-
chů a dobrých dní plných pohody.                            

                                  Bc. Marcela Norková  
 předsedkyně spolku  
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 Sdružení vzniklo dne 4.1.2013 na základě registrace Ministerstva vni-
tra pod č.j. VS/1-1/91468/13-R .  Od června roku 2013 máme povole-
ní od MPSV uzavírat dohody o výkonu pěstounské péče podle zákona 
č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí. Z toho vyplývá naše 
hlavní náplň.  
 

Působíme hlavně v Pardubickém kraji a přilehlých oblastech. 
Naše hlavní motto je „Nejste v tom sami“. Jsme nápomocni při orga-
nizování povinného vzdělávání. Při individuálních problémech klien-
tů. Organizujeme a zajišťujeme setkávání pěstounů. Vyhledáváme 
odbornou pomoc. Pomáháme žadatelům o pěstounskou péči. A naše 
dveře jsou otevřené i pro veřejnost, která má zájem o faktické infor-
mace o pěstounské péči. Podporujeme integraci a pochopení potřeb 
znevýhodněných dětí. Pomáháme se orientovat v právních a úřed-
ních záležitostech.  

 

V roce 2013 neměla naše organizace žádné 
stálé zaměstnance, veškerá činnost sdružení byla vy-
konávána v rámci smlouvy DPP nebo dobrovolnicky.  
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Ve dnech 5. – 7. února 2016 se opět konal odlehčovací víkend pro děti z 
pěstounských rodin, tentokrát v příjemném prostředí Centra Ekopaleta v 
Oucmanicích. Celkem se nám sešel skvělý tým 25 dětí, které celý víkend 
tvořily a soutěžily na téma Poznáváme svět. 
Páteční večer byl jako stvořený pro pořádnou párty a tak si děti měly 
možnost zatancovat na diskotéce a zazpívat si mnoho známých písní při 
karaoke. V sobotu dopoledne si děti zahrály na správné lovce a naučily se 
jak vypadají stopy zvířátek a jak taková zvířátka vystopovat. Odpoledne 
se pak konal turnaj ve vybíjené a i jsme si trochu zavyráběli. Večer pak na 
děti čekalo kino. Tentokrát promítání filmu V hlavě. No a v neděli jsme se 
vypravili na velkou výpravu do Brandýsa, při které na děti čekaly zapekli-
té úkoly, ale i moc chutné odměny. 
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Sešli jsme se jako obvykle na večeři v našich oblíbených Daňkovicích. 
Tentokrát se ale nesly v duchu Velikonoc. Hned v pátek si všech 12 rodi-
nek vyrobilo krásné jarní věnečky. Barevnými stužkami, kytičkami a bar-
vičkami se to tam jen hemžilo. V sobotu na dospěláky čekalo vzdělávání a 
sdílení zkušeností, starší děti mezitím vyrazily ven a ti mladší zůstali 
v tvořivé dílničce a tvořily dárečky k blížícímu se Dni matek. Odpoledne 
jsme dopřáli rodičům klid a prostor pro sdílení vzájemných zkušeností a 
s dětmi jsme vyrazili na prohlídku Pohádkové vesničky do Podlesí. Večer 
nám pěkné počasí dovolilo opéct buřty u ohýnku.  
Neděle byla opět v duchu vzdělávání – tentokrát na pěstouny čekala 
přednáška od pana Voříška na téma Škola. S dětmi jsme mezitím vyrazili 
ven a hráli společně hry až do oběda, po kterém jsme se s těžkým srdcem 
museli rozloučit. Ale aspoň se můžeme těšit na další setkání. 



Sešli jsme se jako již tradičně v areálu dobrovolných hasičů v Podlažicích a 
na děti čekal bohatý program—malování na obličej, výroba pavoučí čelen-
ky i spousta  úkolů. Děti byly šikovné a nenechaly se  ani jedním ze zálud-
ných úkolu, ať už šlo hledání pavouka, průlet na koštěti, netopýří kuželky, 
závod pavouků či poznávání elixírů. Po úspěšném dokončení všech úkolů a 
doplnění tajenky, děti dostaly zaslouženou odměnu a my se mohli přesu-
nout k ohništi, kde už čekala hrozivá čarodějnice.  
Když se břicha zaplnila opečenými špekáčky, děti si ještě zahrály pár týmo-
vých her a my se pomalu vydali k domovům. Děkujeme všem zúčastně-
ným za skvělé odpoledne!
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Tentokrát jsme se vydali na tajemné místo opředené pověstmi z třicetile-
té války. Zatímco pěstouni se ihned začali školit, my s dětmi vyrazili 
do Žirče, kde  nás čekala dobrodružná výprava po Křížové cestě 21. stole-
tí. Moderní sochy z Hořického pískovce jsme si mohli nejenom prohléd-
nout, ale několik odvážných pár těchto pískovcových monumentů zdolalo 
téměř až horolezecky. Prošli jsme až do obce Stanovice, kde jsme se  na-
obědvali a nabrali síly na další putování po břehu Labe až k samotnému 
Kuksu. U Hospitalu jsme neodolali a pochutnali si na zmrzlině a zúčastnili 
se tajemné prohlídky hrobky.  
V neděli na pěstouny čekal další pořádný příděl vědomostí. A my s dětmi 
jsme si už jen užívali. Děti střílely terčů ze vzduchovky, vyráběly papírové 
létající talíře, hrály různé hry. Za všechnu námahu byly odměněny sladkou 
odměnou a také balíčkem s roztomilými mýdlovými figurkami. Po obědě 
ještě pěstouni chvilku poslouchali přednášku a děti skákaly na trampolí-
ně, hrály hry  nebo jen tak odpočívaly.  



Všech 12 rodinek včetně 18 dětiček se sešlo venku před hotelem, kde děti 
mohly pobíhat a hrát hry zatímco pěstouni si  sdělovali vše nové, co se 
stalo od té doby, co se neviděli. Večer jsme pak poseděli u ohně—buřty 
byly výborné, nálada také. V sobotu pěstouni zamířili do  školící místnosti, 
kde se dozvěděli nové informace na společném vzdělávání.  A my s dětmi 
tvořili, jak o závod. Vyrobily jsme si velký mořský svět a také „lapač pavou-
ků“ a rybu z CD disků. A ještě nám zbyla chvilka na míčové hry.  
Po obědě se pěstouni vrhli na další várku vzdělávání a my s dětmi odjeli  
autobusem do Polničky, kde nás čekalo odpoledne plné zábavy na prolé-
začkách. Večer jsme se všichni sešli opět u ohně. Povídalo se, hrálo se do-
konce na dvě kytary, zpívalo. Ráno po snídani se „rodiče“ již naposledy o 
tomhle víkendu školili. Děti se rozdělily do čtyř družstev a začal „Mořský 
závod“. Soutěžily jsme mimo jiné  v rybolovu, v račím běhu, v plnění láhví 
pískem apod. Odměny v podobě sladkostí nakonec dostali všichni.  

Telefon: (055) 555 55 55 

Fax: (055) 555 55 55 

E-mail: adresa@example.com 

ZAMĚSTNAVATEL  

Ve dnech 1. až 10. srpna 2016 se uskutečnilo velké kouzelnické setkání 
plné dobrodružství a zábavy. Náš program začínal hned jak jsme dorazili 
do tábora a to slavnostním rozřazením všech 60 dětí do jednotlivých kole-
jí – o to se samozřejmě postarali Brumbál spolu s Moudrým kloboukem.  
Každý malý kouzelník dostal uniformu v barvě své koleje a kouzelnou hůl-
ku. zároveň všechny koleje obdržely svou vlastní kroniku, do které celý 
tábor zapisovaly svá dobrodružství. Po obědě si děti zabydlely svou spole-
čenskou místnost koleje, vyrobily táborovou vlajku a pomalovaly svá trič-
ka.   
V úterý nás čekala celotáborová hra v lese aneb poznávání kouzelných 
tvorů. Odpoledne pak následovaly aktivity jednotlivých kolejí a večer byla 
za odměnu kouzelnický bál s karaoke.  

 



 

Středeční odpoledne opět patřilo aktivitám, které vymysleli vedoucí jed-
notlivých kolejí, a odpoledne se konal Turnaj kouzelníků. Na děti čekalo 
plno obtížných disciplín - ať už prolézání obručí, poznávání písniček, pře-
nášení vody brčkem, střelba ze vzduchovky nebo překážkový běh 
s koštětem. Večer jsme se pak sešli u ohně a každá kolej zahrála scénku. 
Ve čtvrtek jsme vyrazili na celodenní výlet a večer byla filmová noc.   
Pátek se nesl v duchu celotáborové hry s názvem „Bradavické ztráty a ná-
lezy“ aneb co do lesa nepatří. Děti měly za úkol najít předměty, které do 
lesa nepatří. Byla to hra zaměřená hlavně na postřeh a paměť. Poté násle-
dovalo hledání tajemných míst z fotografií, na kterých se nacházely části 
příběhu, který měli poskládat dohromady. Večer pak na děti čekala noční 
strašidelná cesta Zapovězeným lesem.   
Sobotní dopoledne se neslo v duchu příprav na velký Famfrpálový turnaj – 
týmy vymýšleli strategie a věnovaly se tréninku na velký zápas. Odpoledne 
jsme pak byly svědky úžasných výkonu všech zúčastněných. Večer jsme se 
sešli opět u ohně a učili jsme se připravovat „léčivé lektvary madam Po-
mfreyové.“   
Neděla byla odpočinková – vyráběla se mýdla, přijeli i hasiči a koleje se 
věnovaly vlastním programům. Večer se pak konala akce s názvem 
„Bradavice hledají talent.“ 
V pondělí už jsme zase v plné síle vyrazili na dobrodružnou cestu při 
„Hledání ztracené vzácnosti“ a odpoledne pak následoval „Kvíz Harryho 
Pottera“ s otázkami schovanými po celém lese. 
V úterý pak byly vyhlášeny výsledky celotáborových her a odpoledne jsme 
se vydali hledat Kámen Mudrců, což bylo spojeno se závěrečnými Kouzel-
nickými zkouškami. Když je děti splnily, mohly začít hledat svůj poklad – 
v něm se nacházel šek, který si pak v bance u Gringotových vyměnily za 
měšec plný peněz. Ty se pak velmi hodily na podvečerní jarmark, kde si 
děti mohly za tyto táborové peníze nakoupit, co se jim zlíbilo. Večer jsme 
pak vše oslavili na karnevalu.  
Ve středu už jsme se museli rozloučit – uklidili jsme celý tábor, sbalili vše 
potřebné a nezbylo nic jiného, než se začít těšit na další tábor.  



Ve dnech 5. – 7. února se opět konal odlehčovací víkend pro děti z pěs-
tounských rodin, tentokrát v příjemném prostředí Centra Ekopaleta v 
Oucmanicích. Celkem se nám sešel skvělý tým 25 dětí, které celý víkend 
tvořily a soutěžily na téma Poznáváme svět. 
Páteční večer byl jako stvořený pro pořádnou párty a tak si děti měly mož-
nost zatancovat na diskotéce a zazpívat si mnoho známých písní při karao-
ke. V sobotu dopoledne si děti zahrály na správné lovce a naučily se jak 
vypadají stopy zvířátek a jak taková zvířátka vystopovat. Odpoledne se 
pak konal turnaj ve vybíjené a i jsme si trochu zavyráběli. Večer pak na 
děti čekalo kino. Tentokrát promítání filmu V hlavě. No a v neděli jsme se 
vypravili na velkou výpravu do Brandýsa, při které na děti čekaly zapeklité 
úkoly, ale i moc chutné odměny. 
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ho penzionu v Klokočově. Hned ráno se rodiče se zápalem pustili do ško-
lení a děti vyrazily na celodenní pěší výlet. Na cestu si každý v batůžku 
nesl velký řízek, ovoce, sušenku a pití. Ještě každé dítě dostalo pracovní 
list na zaznamenávání podzimních přírodních „úkazů“ a taky pár cukříků 
na krmení velkých mravenců, protože naším cílem bylo obrovské mrave-
niště na Ústupkách. Ušli jsme skoro 13 km. Ale byla to příjemná cesta, na 
které jsme si povídali, hráli hry. Po večeři jsme si jen tak povídali, kdo 
chtěl, hrál deskové hry. V neděli po snídani rodiče pokračovali ve školení 
a děti se mohly věnovat svému dopolednímu programu. Rozdělily se do 
dvou skupin, jedna skupina byla venku a střílela z luku, ze vzduchovky. 
Druhá skupina tvořila krásnou podzimní dekoraci. Všichni jsme se společ-
ně sešli na obědě, po obědě si rodiče ještě malou chvilku povídali, děti si 
hrály venku. Odpoledne jsme si sbalili věci a s přáním brzkého setkání se 
rozloučili jak se všemi zúčastněnými, tak s Klokočovem.  



Již tradičně jsme se i na podzim sešli v Podlažicích pouštět draky. Samo-
zřejmě byl pro děti jako obvykle připraven pestrý program. Na děti tento-
krát čekaly vskutku halloweenské aktivity—hrály „Čmuchanou,“ pokoušely 
se o co nejdelší slupku z jablka, trénovaly ďábelský smích, kličkovaly s pa-
voukem na lžíci a mimo jiné hledaly hlavu ducha. Za odměnu se pak děti 
mohly nechat namalovat na obličej a nechybělo ani něco sladkého na zub. 
Vyrobily si také pavučinku a zahrály si talířovanou s pavouky a strašidel-
nou honičku. Pěstouni mezitím povídali a sdíleli svoje zážitky a zkušenosti 
za poslední dobu a nakonec jsme si všichni svorně opekli buřty. 
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Pěstouni společně se svými dětmi přijeli již v pátek v podvečer. Tentokrát 
byla atmosféra již vánoční, a tak jsme si vyrobili vánoční svícínky. Zároveň 
pěstouni krátce podiskutovali o tom, co je nejvíc trápí a co je u nich nové-
ho od posledního setkání. Zatímco pěstouni se v sobotu vzdělávali, děti si 
vyrobily několik vánočních dekorací – vánoční přáníčka, postavičky Miku-
láše, čerta a anděla, adventní kalendář a postavičky z papíru. Pak jsme 
společně vyrazili na cestu za vánočním putováním— cesta plná zábavy, 
ale také si na ní děti zopakovaly mnohé z vánočních zvyků, zazpívaly si 
koledy. Soutěžily, odpovídaly na otázky a vše si sami pečlivě zaznamená-
valy do kvízového archu. Odpoledne bylo pěstouny opět ve znamení 
vzdělávání a děti se vydaly do nedalekého Hlinska, kde pro ně byla připra-
vena prohlídka „usedlosti“ Betlém. Po prohlídce nám zbylo ještě trochu 
času a tak jsme navštívili dětské hřiště. Na večer byla připravena Mikuláš-
ská besídka. Děti vyráběly vánoční ozdoby, zpívaly koledy a přivítaly milou 
návštěvu— Mikuláše a jeho přátel čerta a anděla. Ti děti odměnily nadíl-
kou. V neděli na děti čekalo velké překvapení. Díky finančnímu daru měs-
ta Chrast jsme mohli odjet na zámek Žleby, kde pro nás byla připravena 
komentovaná prohlídka s vánoční tématikou.  



Rodinný systém, pravidla a hodnoty a jejich vliv na výchovné 
přístupy II. 
—lektor: Mgr. Jiřina Holasová  
 

Účast: 11 pěstounů 
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Partnerství – vztah jako základ rodinného systému I. a II. 
— lektor: PhDr. Lidmila Pekařová  
 

Účast: 13  pěstounů 
 

ADHD u dětí v pěstounské péči – 2. část  
— lektor: PhDr. Blanka Pöslová 
 

Účast: 25 pěstounů 
 

Na hlídání jsme dostali celkem 21 dětiček, pro které byl připraven 
speciální program. Dětičky se projely vláčkem až do Hradce Králové, 
kde navštívily dětské centrum Tongo, tam se mimo jiné i naobědvaly 
a užily si spoustu zábavy.  Děti byly tak nadšené, že se jim nakonec 
nechtělo ani domů. Nakonec se nám je podařilo z Tonga přeci jen 
dostat, nasedli jsme na mašinu rovnou do Pardubic za maminkami a 
tatínky, kteří se mezitím pilně vzdělávali.  



„O UČENÍ, DĚTECH, ALE I O NÁS DOSPĚLÝCH“ 
Každý problém má vždy svou příčinu a také řešení 
—lektor: Mgr. Martina Vrbická  
 

Účast: 13 pěstounů 
 

Zatímco se dospělí vzdělávali, my jsme s 8 dětmi vyrazili vláčkem z Pardu-
bic do Slatiňan. Pěšky jsme se vydali na prohlídku Hřebčína. Měli jsme 
štěstí a koníci byli v dobré náladě a předváděli všelijaké kousky. Nechali 
se i pohladit. Poté jsme si nacpali břicha na zámeckém obědě a cestou na 
vlak jsme si neodpustily vynikající zmrzlinu. Pak už jsme se vydali směr 
Pardubice.  
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Attatchment a poruchy attatchmentu 
— lektor: MUDr. Julie a MUDr. Lubomír Hadašovi  
 

Účast: 21 pěstounů 
 

Na hlídání nám tentokrát dorazilo jen 7 dětiček ale ani to nás neod-
radilo a vyrazili jsme na super výlet — opět nás to zaválo do Sla-
tiňan a protože svítilo sluníčko, užili jsme krásnou podzimní pro-
cházku ke Kočičímu hrádku. Cestou kolem Hřebčína jsme si všimli 
nádherných koníků a tak jsme se na ně zašli podívat blíž. Děti se 
pak do sytosti vyblbly ve zdech malého Hrádku a s vděčností pak 
spořádaly celý oběd. Pak už nezbylo nic jiného, než se vrátit do Par-
dubic za rodiči. 



Podpora rodinných vztahů prostřednictvím českých tradic a zvyků  
Doprovázeno vánočními „dílnami“ pro děti  
 

Účast: 34 pěstounů 
 
Dne 2. 12. 2016 se pěstouni sešli ve Vysokém Mýtě na společném sdílení. 
V příjemných prostorách M-klubu měli možnost diskutovat nad aktuálními 
tématy, které ve svých rodinách řeší. Pro děti by připraven zajímavý pro-
gram. Opět se vyrábělo, tentokrát vánoční přáníčka, krabičky na dárky a 
vánoční dekorace. Nechybělo tradiční pouštění vánočních lodiček. Dopro-
vodným programem bylo vystoupení Lízy.   

Telefon: (055) 555 55 55 

Fax: (055) 555 55 55 

E-mail: adresa@example.com 

ZAMĚSTNAVATEL  

Sex a puberta, život studentů, mladé vztahy a rodiče (4 hod.) 
Autorita uč. a kázeň, osobnost uč. a žáka, vztah rodiny a školy (4 hod.) 

— lektor: PhDr. Lidmila Pekařová  
 

Účast: 25 pěstounů 
 

Na hlídání se nám sešlo 15 dětí, se kterými jsme, pro velký úspěch, 
opět vyrazili vláčkem na výlet do Hradeckého Tonga. Tam se děti 
vyřádily jak na prolézačkách, tak na autíčkách, v baloncích—zkrátka 
všude, kde se dalo. Samozřejmě nechyběl ani obídek. Všechno je to 
unavilo natolik, že cestou zpátky skoro všechny usnuly. 



 
Účetnictví je vedeno podvojně v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. 
o účetnictví. Jednotlivé projekty jsou v rámci účetnictví vedeny sa-
mostatně pro účely vyúčtování grantů a dotací a pro účely trans-
parentnosti vynaložených výdajů. 
 
Účetním obdobím je kalendářní rok. Spolek  není plátcem DPH.  
 
Účetní závěrka byla sestavena k rozvahovému dni 31. 12. 2016. 
 
Účetní závěrka je přiložena jako příloha k této výroční zprávě. 
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Při všech našich akcí, nám pomáhala zhruba desítka lidí. Byli nám 
nápomocni při přípravě i samotné organizaci našich společných akcí. 
Patří jím naše díky a budeme se těšit na naši spolupráci i 
v následujících letech.   
 
Na úspěšném chodu naší organizace se i tento rok podíleli stálí a 
ochotní sponzoři, kteří nám ať finančními či materiálními dary po-
mohli realizovat naše společné cíle.  Touto cestou bychom jim chtěli 
poděkovat za přízeň a popřát hodně úspěchů do budoucna. 
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Město Chrast  
(5000 Kč) 
Mgr. Ivana Němcová  
(1500 Kč) 
CEREA a.s.  Pardubice  
(20 000 Kč) 
Lenka Vašenková  
(3000 Kč) 
 

 

Autoservis Wassermandl  
ČHJ Podlažice  
SLUNAP Chrast  
Mlékárny Hlinsko  
HZS Pardubického kraje  


