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Světakraj z.s.

Z.s.  Světakraj  se  podle  nového  nařízení  zákona  nově  přejmenoval  z  občanského
sdružení  na  zapsaný  spolek.  Naším  posláním  je  vytvářet  prostor  pro  setkávání  lidí
prostřednictvím  kulturních,  zážitkových  a  vzdělávacích  akcí.  Do  komunity,  ve  které
působíme,  přinášíme  přesvědčení,  že  se  věci  dají  pozitivně  ovlivňovat. Pořádáme  akce  a
projekty, které navazují na místní kulturu, respektují krajinu, podporují lokální soběstačnost a
vedou k posílení mezilidských vztahů. 

V  roce  2015  jsme  se  zaměřili  dva  na  proudy  aktivit.  První  z  nich  se  zabývá
vzděláváním – konkrétně založením MC FLEK (více viz. níže), pořádáním vzdělávacích akcí
v jeho zázemí a podporou vzniku dalšího spolku „Cestou s montessori“ (který se již úzce
specializuje jen na oblast vzdělávání a který má vlastní členskou základnu).

Druhý  proud  aktivit  se  zabývá  krajinou  a  drobnými  sakrálními  památkami.   V
Kapličce v Zálesí jsem uskutečnili 3 výstavy:

• Ištabela Barela – Dvanáct pluků andělů

• Lenka Vítková – Q

• Zdeňka Morávková – O naději

Také jsme drobnou uměleckou intervencí reagovali na poničená a nově „opravená“ boží muka
v Červeném dole. Boží muka opravil neznámý dobrovolník a při jejich rekonstrukci zazdil
všechny výklenky. Z objektu zbyl jen bílý kvádr, který kladl otázky po své funkci. Zmapovali
jsme také řadu drobných sakrálních památek v okolí obce Bernartice, zaniklé obce Annín a
Velké Kraše. Připravujeme umělecké realizace reagující na tato místa a jejich genius loci. 

Veškeré opravy a instalace jsme realizovali na vlastní náklady a jako dobrovolníci.

Ištabela Barela – Dvanáct pluků andělů                  Zdeňka Morávková: O naději (V. Havel)



 

Zdeňka Morávková: „Bůh je spíš otázka než odpověď“ (T. Halík). Nápis je realizován ze 4
stran. Objekt je nutné obejít: Bůh je/ spíš / otázka než/ odpověď/ . Z různých úhlů se nabízí
různé interpretace.

Mateřské centrum Flek

Úvodní slovo

Mateřské centrum Flek oficiálně zahájilo svou činnost 1.4.2015. Od roku 2014 fungovalo
neformálně na základě dobrovolnické práce a samoorganizace.

Od května roku 2015 již zaměstnávalo MC 2 osoby, jejichž platy doposud pokrývá finanční
dotace z Úřadu práce ČR. Jedná se o vedoucí MC a lektorku MC.

Založení  centra  podnítila  potřeba široké veřejnosti  po tomto druhu komunitního  prostoru,
vhodného pro děti,  rodiče  a  jejich  společné  aktivity.  Na celém okrese  Jeseník  funguje (s
malými) přestávkami pouze MC Krteček v Jeseníku, v mikroregionu Javornicko, Žulovsko a
Vidnavsko se doposud žádný takový prostor nenacházel. 

Mnozí se ptají, proč právě název „Flek“? Flek, je pro nás synonymem pro místo, ale „flek“ je
také výzva. Je to skvrna, na první pohled možná problém, chyba , něco, co se nemělo stát. Lze
ho ale přetvořit, dotvořit, dokreslit... A takové je i naše Mateřské centrum, aktivní a kreativní
prostor pro celou rodinu, Flek je takový, jaký si ho lidé udělají. Nabízí inspiraci.

Rádi bychom poděkovali všem, kteří nás podpořili myšlenkou, financemi, materiálně nebo
fyzickou prací. Bez všech těchto lidí a jejich pomoci by nebylo možné mateřské centrum
otevřít a realizovat v plné míře. Děkujeme MKS a městu Javorník, za poskytnuté prostory,
všem  příznivcům  a  dobrovolníkům,  kteří  nám  při  různých  akcích  ochotně  pomáhají.
Děkujeme všem dárcům, podporovatelům a rodinám.



Cíle a poslání Mateřského centra Flek

 Našim posláním je vytvářet otevřený, přátelský a inspirativní prostor pro setkávání 
dětí, rodičů, prarodičů a jejich přátel.

 Pomoc rodičům na rodičovské dovolené při překonávání sociální izolace.

 Předávání a zprostředkování odborných poznatků o výchově, zdraví a psychologii.

 Skrz zážitkové programy podporujeme u dětí i u celých rodin jejich vzájemnou 
komunikaci, porozumění i radost ze společně stráveného času.

 Současně  přitom  čerpáme  z jedinečnosti  místní  krajiny  i  unikátnosti  kulturního
prostředí.  

 Věříme,  že skrze autentické zážitky v dětství  se vytváří  hluboký a trvalý vztah ke
krajině i přirozená potřeba o místo pečovat.

Divadlo pro děti



Program pro celou rodinu: Otvírání studánek

Činnost v roce 2015

Pravidelný program, který zajišťujeme:

 Dopolední  herna  pro  děti  a
rodiče

Každodenní  zázemí  pro rodiče  a  děti
v otevřené herně a  volitelný kreativní
program,  která  funguje  každý  den
v době  od  9-13  hodin.  Většinou  se
jedná o rodiče na mateřské dovolené a
jejich děti v předškolkovém věku (0-3
roky). Rodiče a děti zde mohou využít
i  malou  kuchyňku  vybavenou
rychlovarnou  konvicí,  mikrovlnou
troubou, nádobím. Taktéž je celé MC
pokryto wifi internetem.

Rodinné  vstupné,  které  zahrnuje
všechny členy rodiny a neomezený počet dětí činí 20 Kč, rodiče si taktéž mohou zakoupit
permanentku se zvýhodněným vstupným (9+1 vstup zdarma) za 180 Kč.



 Hlídací služba

Rodiče mohou taktéž v době od 9-
13  hodin  využít  nabízené  hlídací
služby.  Jedná  se  o  krátkodobé
nepravidelné hlídání, které je určeno
rodičům  dětí  ve  věkové  hranici  2
roky  a  více,  kteří  si  neodkladně
potřebují zařídit urgentní záležitosti
běžného  života  (lékař,  úřady,  aj.).
Tato služba je poskytována rodičům
v době  běžného  provozu
Mateřského  centra  Flek.
Služba  je  zpoplatněna  částkou  50
Kč na hodinu za jedno dítě.

 Možnost individuálního hlídání většího
počtu dětí v konkrétní čas

Po konzultaci lze v MC Flek zajistit i hlídání
většího počtu dětí  (dětských skupin),  mimo
oficiální provozní časy (podvečery, víkendy).

 Pravidelné  odpolední
tvořivé dílny 

Každou středu v čase od 16-18 hodin
mohou  děti  a  jejich  rodiny  využít
otevřené  rodinné  výtvarné  dílny.
V teplém  počasí  se  dílny  konají
v parčíku  před  Kulturním  domem
v Javorníku, v zimě poté v MC Flek.
Dílny jsou koncipovány jako tvoření,
které  zapojí  celou  rodinu.  Každý  si
odnese výrobek úměrný svému věku
a  dovednostem,  takže  jej  navštěvují
jak děti okolo 2 let věku, stejně jako

děti školkové a školáci prvního stupně, spolu s rodiči a často také prarodiči. Vstupné na dílny
je dobrovolné.



 Mimořádné akce

Mimo  to  se  MC  Flek  podílí  či  realizuje  mnoho  tematicky  laděných  akcí  rozsáhlejšího
charakteru (Den Země) obvykle celodenních, nebo se zapojuje do tradičních akcí konaných ve
městě Javorník či  okolí  (Dětský den,  Den Jablek)  kde vytváří  zázemí  a dílny pro rodiny
s dětmi. 

Pečeme chleba pro potřebné                                         Sázíme strom na Den Země

 Víkendové akce pro celou rodinu

Snažíme se zavést tradici některých víkendových akcí pro celou rodinu, které v mikroregionu
chybí.  Akce  mívají  charakter  vycházky  s množstvím  úkolů  a  soutěží  pro  celou  rodinu
v přírodě (např. Den Rodiny, Otvírání studánek).



 Otevřené vzdělávací semináře pro rodiče a pedagogické pracovníky

Realizovali  jsme  otevřené  semináře  Montessori  pedagogiky  pro  nejširší  veřejnost.  Díky
velkému zájmu jak ze strany rodičů tak pedagogů jsme se v seriálu Montessori  seminářů
rozhodli  pokračovat  i  nadále  a  v současné  době  nabízí  MC  Flek  jednou  za  dva  měsíce
tematicky  zaměřený  seminář  (psaní,  čtení,  matematika,  citlivé  fáze,  aj.)  ve  dvou  časech
(dopolední - pro rodiče na mateřské dovolené a odpolední).

 Semináře, kurzy a dílny pro ženy

Taktéž se snažíme nabídnout ženám semináře a kurzy určené jen a pouze pro ně. S velkým
úspěchem se  setkal  „Ženský  kruh“  psychoterapeutky  Magdy  Křepelkové,  otevřená  verze
skupinové  ženské  terapie.  S Magdou  Křepelkovou  nadále  připravujeme  seriál  „Ženských
kruhů“ v MC Flek.  Taktéž  nabízíme tematicky laděné tvořivé dílny (Vánoce,  Velikonoce)
pouze pro ženy.

Přehled uskutečněných akcí v roce 2015

Datum Název akce

22.4. Den Země

30.4. Čarodějnický rej (ve spolupráci s Městem Javorník)

31.5. Dětský den (ve spolupráci s Městem Javorník)

9.6. Dílnička pro pasované prvňáčky (ve spolupráci s Knihovnou Javorník)

13.6. Dílna na sympoziu umění a tvoření v Račím Údolí

16.6. Dopolední kávování s Flekem

18.6. Seminář Montessori pedagogiky („Co je to Montessori?“)

21.6. Otvírání studánek

8.7. Upečme s Flekem chléb pro potřebné!



9.7. Vyrábíme dobrůtky na chleba

12.9.
Flekova dílna na Zahrada festivalu v Jeseníku (ve spolupráci se Zahrada 
2000)

6.10. Maňáskové divadlo a tematická dílna (ve spolupráci s Knihovnou Javorník)

17.10. Flekova dílnička na Dni jablek ve Vlčicích (ve spolupráci s o.s. Biobab)

23.10. Ženský kruh – „Světlem sama sobě“

11.11.
Flekova dílnička na Vítání sv. Martina lampióny (ve spolupráci s MěKs 
Javorník)

28.11. Den pro dětskou knihu (ve spolupráci s Knihovnou Javorník)

10.12 Adventní dílna pro maminky

Finanční zpráva

Přehled o peněžních příjmech a výdajích

Náklady za rok 2013 Částka

Název položky

Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek 265
Výtvarné a spotřební materiály 10515
Opravy a udržování 1256
Ostatní služby (internet, web, poštovné, grafické práce) 4550
Mzdové náklady 166 845
Zákonné sociální pojištění 41712
Zákonné zdravotní pojištění 15017
Úraz 803
Příspěvky a dotace
Přijaté příspěvky a dary 11903
Provozní dotace (platy Úřad práce) 229 949
Provozní dotace (Město Javorník) 10 000

Celkové náklady 240 963
Celkové výnosy 251 852

Celkový součet 10 889



Poděkování

Děkujeme všem dobrovolníkům, kteří  pomáhali  bez ohledu na honorář.  Další  poděkování
patří všem sponzorům, kteří svojí pomocí podpořili práci a chod Mateřského centra: 

Městu Javorník za poskytnuté finance ve výši 10.000,-  na provoz MC 

Úřadu práce za příspěvek na 2 pracovní síly ve výši 229. 949,-

Dále děkujeme organizacím za dobrou spolupráci. 

• Městskému kulturnímu středisku Javorník
• Městské knihovně Rudolfa Zubera Javorník
• Kavárně Kavka Javorník
• Zahradě 2000 Jeseník

A v     neposlední řadě děkujeme všem, kteří nás jakoukoli formou podpořili. Velké poděkování
patří:

Petře Tomáškové, Lindě Kovářové, Míše Malaníkové, Haně Poláškové, Lukášovi Morávkovi,
Jané  Hrůzkové,  Ivy  Greplové,  rodině  Kristýnkových,  rodině  Sobkových,  Zdeňku
Kaninskému, Honzovi Davidovi, Janě Chromíkové, Renče Šmoldasové, Aničce Morávkové,
Honzovi  Marečkovi,  Katce  Dorňákové,  Daniele  Vaverkové,  Honzovi  Strapkovi,  Markovi
Dušákovi,  rodině Bulgurisů,  Romaně Strapkové,  Katce Janákové,  Marcele Uhrové,  rodině
Vránových a dalším dobrovolníkům a přátelům…

Za materiální a dobrovolnickou podporu při péči o kapličku v Zálesí děkujeme:

Romaně Strapkové a Martě Horníkové

Jak můžete pomoci?

Chcete-li  podpořit  svým  darem  Mateřské  centrum  Flek,  přispějete  k  naplňování
společných cílů!

Číslo účtu:
2100222910/2010

Děkujeme Vám, že nám pomáháte!

Výroční zpráva 2015
Zpracovali: Irena Kaninská, Zdeňka Morávková,

Světakraj z.s.
Mateřské centrum Flek

Nádražní 160, 79070 Javorník
IČO: 22761616
Tel.: 705208726
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