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O nás
Volnočasové rodinné centrum Duhový svět, o. s. je dobrovolné, neziskové a neškolské
sdružení občanů, registrované u MV ČR.
Nápad na založení rodinného centra Duhový svět vznikl v březnu r. 2013. Zakládajícími
členkami a zároveň členkami výkonné rady se staly Zuzana Jiranová (předsedkyně), Irena
Uldrichová (místopředsedkyně), Andrea Motejzíková a Lenka Balínová, maminky na
mateřské dovolené. Po předchozím působení v místním Rodinném a mateřském centru Jonáš
Podbořany jsme se rozhodli jít vlastní cestou a pořádat více akcí pro rodiče s dětmi a založit
vlastní rodinné centrum. Po registraci u MVČR v dubnu 2013 jsme zažádali o volné prostory
na MÚ Podbořany, kdy jsme v srpnu 2013 podepsali nájemní smlouvu a získali prostory
bývalé vojenské kuchyně v Podbořanech. Po počátečním elánu a několika schůzkách
s architektem jsme bohužel došli k závěru, že tyto prostory z vlastních prostředků nejsme
schopni zrekonstruovat. Přesto jsme v naší činnosti pokračovali a uspořádali několik větších
či menších akcí pro rodiny s dětmi, besedy apod. V dubnu si Zuzana Jiranová a Andrea
Motejzíková udělaly kurz „Instruktor strolleringu. Také jsme se zapojili do projektu
„Recyklohranní“. V roce 2013 mělo VRC Duhový svět 7 aktivních členů.

•
•
•
•
•
•
•
•

Vznik v březnu 2013.
Naleznete u nás obohacení o nevšední společné zážitky, posílíte vzájemné vztahy v
rodině a užijete si spoustu legrace.
Nabízíme prostor pro širokou veřejnost, jak pro mladé lidi, rodiče na mateřské
dovolené, tak pro seniory.
Dobrovolníci vynikají mimořádně kladným přístupem k dětem a partnerským
přístupem k rodičům.
Neustále se snažíme zkvalitňovat naše služby a zvyšovat kvalifikaci našich lektorů.
Nabízíme odborné poradenství.
Snažíme se svému městu dát dobré jméno na celorepublikové úrovni.
Jsme zapojeni do projektu „Recyklohraní“. Naši zaměstnanci a dobrovolníci třídí
odpad.

Hlavním posláním centra Duhový svět, o. s. je zejména:
•
•
•
•
•
•

Podpora aktivního trávení volného času rodičů s dětmi.
Posilování hodnot manželství, rodiny, rodičovské výchovy a mezigeneračních vztahů
ve společnosti.
Prevence sociální izolace rodičů na mateřské dovolené a aktivní podpora jejich
seberealizace.
Socializace dětí do kolektivu od nejútlejšího věku.
Podpora všestranného rozvoje dítěte a mládeže.
Informační a osvětová činnost v oblasti zdravého pohybu, vnitřní pohody, zdravé
výživy a životního prostředí, zejména v souvislosti se zdravím.
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Naše aktivity
Vzhledem k chybějícím prostorům, kde bychom mohli provozovat volnou hernu a Baby café
jsme v roce 2013 uspořádali tyto akce:
16. 6. 2013 Oslavy dne otců – TátaDay
16. června 2013 proběhl na fotbalovém hřišti FK Hlubany první ročník oslav dne otců – Táta
Day. Akci navštívilo na pětset účastníků. K vidění bylo vystoupení dětského přírodovědného
kroužku Pandíci Nepomyšl, Karate klubu Podbořany nebo Církve bez hranic.
Své vystoupení Dance strolleringu také předvedli maminky z Duhového světa, o. s. Pro děti
byla připravena soutěžní stanoviště, kde získávaly razítka na soutěžní kartičky, které v závěru
dne vyměnily za malou pozornost od našich sponzorů. Vzhledem k názvu akce Táta day
nechyběly ani soutěže pro tatínky a zároveň „pořádné chlapy“. Soutěžní klání odstartovalo
pití piva na čas, následovaly závody s kočárkem a závěrem chlapy předvedli svou sílu při
vrhu kamenem. Duhový svět, o. s. také zajišťoval dětskou scénu a to malování na obličej,
třpytivé tetování či koutek pro nejmenší. Nechyběly ani dětské čtyřkolky, které mají u dětí
veliký úspěch nebo pěna od Podbořanských hasičů. Na akci Táta day také proběhlo
vyhodnocení výtvarné soutěže na téma „Můj táta“.
16. 9.2013 Beseda „Jak ženy vnímají svoji krásu
S maminkami jsme poseděly u kávy a zákusku a podebatovaly na téma skutečné krásy, o
výzkumu realizovaném firmou Dove a o tom, jak vnímáme sami sebe..
21.9.2013 „Zámečky lásky“
Dne 21. září 2013 jsme slavnostně otevřeli Most Lásky v Podbořanech (most nad Dolanským
potůčkem Podbořnay – Hlubany). První zamilovaní už zamkli svoji lásku v čele s panem
starostou Mgr. Radkem Raindlem se svojí ženou. Lásku si můžete na most přijít zamknout i
kdykoliv jindy.
7.10.2013 Beseda „Bio produkty“
S maminkami jsme poseděly u kávy a výborného špaldového perníku, tentokráte v dětském
koutku nově otevřené restaurace Raciolka v Podbořanech a podebatovaly na téma Bio
produkty a jejich složení.
21.10.2013 Beseda „Jak vznikají dětské příkrmy Hamé“
Maminky i tatínkové se opět sešli v dětském koutku nově otevřené restaurace Raciolka v
Podbořanech a podebatovali na téma vznik dětských příkrmů firmy Hamé.
18.11.2013 Beseda „Proč být opatrný při rýmě Vašeho dítěte“
Tentokráte jsme podebatovali o tom, co velmi často trápí naše mrňousky a to o rýmě a jejích
ryzicích.
21.11.2013 Větrníkový den
Roztočit foukáním větrník je pro mnohé hračka, pro lidi nemocné cystyckou fibrózou však
mnohdy nepřekonatelný úkol. Akce větrníkový den má za cíl upozornit na ty, kteří touto
vážnou nemocí trpí. Proto se i Centrum Duhový svět zapojilo 21.11.2013 do celorepublikové
akce výroby větrníků. Děkujeme všem, kteří se akce zůčastnili a nemocné děti jim nejsou cizí.
Mimo jiné jsme se zúčastnili Jablečného dne v Krásném Dvoře, Strašidelného dovádění
v Nepomyšli či Adventního jarmarku v Kryrech.
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Média
V roce 2013 vyšly o VRC Duhový svět tyto články:
•

Svobodný Hlas, 26. června 2013 – „Den otců v Podbořanech – TátaDay“

•

Region Podbořanska, 11. července 2013 – „Když maminky oslavují tatínky –
TátaDay“

•

Region Podbořanska, 5. září 2013 – „Duhový svět má střechu nad hlavou“

•

Region Podbořanska, 26. září 2013 – „Láska nad vodou“

•

Region Podbořanska, 3. října 2013 – „Kazisvět proti věčné lásce“

•

Region Podbořanska, 10. října 2013 – „Most vandalů“

•

5+2 dny, 22. listopadu 2013 – „Větrníkový den pro slané děti“

Ohlasy veřejnosti:
22. 9. 2013
Pavel Hlavinka st.
(Zámečky lásky)
„Toto se nám s babičkou moc líbí,tak jsme si aspoň dodatečně taky zámeček pověsili.Co je na
tom,že už je nám ..cet pryč,vždyť to snad nevadí.Hned vedle mostu se babička kdysi narodila
(budova bývalé porodnice),v Podbořanech jsme se vzali a žijem tady.Spolu jsme 42 let a to už
je pořádný zámek. Díky za takové akce.“

27.10.2013
Monika
(Strašidelné dovádění Nepomyšl)
„Neodpustím si komentář k včerejšímu vystoupení na strašidelném dovádění v Nepomyšli.
Vystoupeni s kočárky bylo BEZVA. Zvedalo to ze židle i nás. Takže CHVÁLA, CHVÁLA.“
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Výsledek hospodaření
Konečný zůstatek BU

1 923,39 Kč

Konečný zůstatek BU sbírka

488,03 Kč

Konečný zůstatek pokladna

829,00 Kč

Příjmy celkem

23 318,10 Kč

Výdaje celkem

20 040,70 Kč

Příjmy neovlivňující základ daně

2 500,10 Kč

Příjmy - výdaje

777,29 Kč

Hodnota přijatých darů

28 863,00 Kč

Členské příspěvky

2 500,00 Kč
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Sponzoři
www.strollering.cz
www.ceskyhosting.cz
www.unilever.cz
www.kudyznudy.cz
www.identcore.cz
www.hastrmanek.cz
www.racio.cz
www.nuk.cz
www.duoslim.cz
www.pharmanord.cz
www.mf.cz
www.korus.eu
www.imunit.cz
www.zdravotnickáprodejna.cz
www.zabavneuceni.cz
www.ditipo.cz
www.egmont.cz
www.latky-detem.cz
www.siko-koupelny.cz
www.popron.cz
www.perickovenausnice.cz
www.fragment.cz
www.garnyze-levne.cz
www.maxmax.cz
www.tvorilci.cz
www.xertec.cz
www.veba.cz
Soukromé osoby, kterým patří nemalé poděkování:
Ing. Václav Weiss
Zlata Michalová
Alena Novotná
Soňa Chramostová
Jitka Jandová
Akci TátaDay v roce 2013 hmotnými cenami podpořili:
Obec Kolešov
Městský úřad Podbořany
Auto Myslivec Podbořany
Ceret Reality, pobočka Podbořany
Pojišťovna Allianz, pobočka Podbořany
Česká pojišťovna, pobočka Podbořany
ČSOB, pobočka Podbořany
Provident, obchodní zástupce František Uldrich, tel.: 732 215 357
Severočeské doly, a.s.
Ekis spol., s. r. o.
Všem sponzorům děkujeme!!!
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Kontaktní údaje
Volnočasové rodinné centrum Duhový svět, o. s.
Sídlo a kontaktní adresa: Bílý Kopec 432, 441 01 Podbořany
www.centrumduhovysvet.cz
e-mail: info@centrumduhovysvet.cz
IČO: 01588982
Číslo bankovního účtu: 259663110/0300
Číslo bankovního účtu pro zaslání sponzorských darů: 259663612/0300
Výkonná rada sdružení:
Zuzana Jiranová – předsedkyně
tel.: (+420) 774 743 839
e-mail: zuzana@centrumduhovysvet.cz
Irena Uldrichová – místopředsedkyně
tel.: (+420) 724 760 782
e-mail: irena@centrumduhovysvet.cz
Andrea Motejzíková
tel.: (+420) 724 241 263
e-mail: andrea@centrumduhovysvet.cz
Lenka Balínová
tel.: (+420) 731 462 335
e-mail: lenka@centrumduhovysvet.cz

Zpracovala:
Zuzana Jiranová
31. března 2014
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