Úvodem
Vážení přátelé volného času 
Občanské sdruţení ŢIVOT JE HRA vzniklo v roce 2006 za účelem provozování
rodinného centra se stejným názvem a dalších aktivit souvisejících s volným časem
dětí, dospělých, rodin s dětmi i seniorů.
Máme za sebou první dva roky naší činnosti a já s potěšením mohu konstatovat, ţe je
za čím se ohlédnout. Díky podpoře Města Sadská (zejména KIC Sadská a
zastupitelstva) jsme získali prostor v 1. patře budovy Městské knihovny K. Viky, kde
probíhají pravidelné kurzy. Podařilo se nám zorganizovat nesčetné mnoţství
jednorázových seminářů, poraden, kreativních odpolední apod. Zkušenosti jsme
nasbírali i v organizaci velkých akcí.
Chci poděkovat všem, kdo hrají roli v ţivotě tohoto projektu. Děkuji všem, kdo
přicházejí mezi nás. Ať uţ pravidelně nebo jednorázově. Děkuji všem sponzorům a
partnerům za jejich pomoc, finanční i materiální. Děkuji našim rodinám, kamarádům
a známým, kteří pravidelně přidávají svou ruku k dílu, ať uţ se vrhneme na cokoliv.
Velmi si váţím tohohle zvláštního souznění. Naše činnost a naše akce jsou rodinné –
jako rodinu chápeme lidské společenství. Jsou určeny všem, kdo chtějí přijít a podílejí
se na nich všichni, kdo jen trošku mohou. Lidé lidem. Společně vytváříme vzpomínky,
záţitky, příleţitosti. Společně trávíme volný čas a to je ten nejlepší lék na bolesti
ţivota.
Kéţ je tomu tak i nadále.
Hana Pánková
členka rady ŢIVOT JE HRA, o.s.; jednatelka sdruţení
Sadská, únor 2008

Poslání organizace
Občanské sdruţení ŢIVOT JE HRA je přirozené otevřené společenství, které pomáhá
rodičům, zdravým i postiţeným dětem, osamělým rodičům, starším generacím a
dalším osobám v tísni vytvářet pocit sounáleţitosti ke spřízněné skupině lidí.
Jeho hlavními cíli je:











Vytvořit veřejný prostor, kde se mohou vzájemně setkávat rodiče a jejich děti i
senioři – široká veřejnost.
Zaměřit se na aktivní trávení volného času všech věkových skupin bez rozdílu,
na integraci často izolovaných skupin (matky s dětmi, senioři) do společnosti.
Orientovat se na provozování rodinného centra v Sadské, na organizování
kurzů a programů pro děti a jejich rodiče, pro seniory. Centrum bude mít
funkci podpůrnou, vzdělávací, terapeutickou a relaxační, s moţností vyuţití
hlídací sluţby pro maminky.
Zaměřit se na řešení sociálních otázek jako je pomoc matkám či osamoceným
starším lidem, prevence kriminality a drogové závislosti.
Organizovat vzdělávací a zábavné programy.
V rámci centra pořádat akce pro veřejnost, navozovat vědomí soudrţnosti mezi
obyvateli města, čímţ dojde k rozvoji komunity.
Prostřednictvím centra ve spolupráci s cestovními agenturami pořádat zájezdy
pro všechny věkové skupiny s aktivním programem relaxačně-sportovněvzdělávacího typu.
Vybudovat a aktivně provozovat venkovní rodinné hřiště v Sadské určené ke
sportovním aktivitám i relaxaci pro všechny věkové kategorie.

Struktura sdružení

Do rady sdružení jako statutárního orgánu byly zvoleny valnou hromadou
konanou 26.7.2006 Hana Pánková a Anička Kracíková

Do dozorčí rady byli navrţeni Karel Kracík a Petr Pánek.

Schůzky valné hromady proběhly 26.7.2006, 18.12.2006, 4.1.2008
Činnost v letech 2006 a 2007
První oficiální akcí našeho občanského sdruţení byly Posvícenské rodinné hry,
které se konaly 26.srpna 2006. Na této akci jsme seznámili veřejnost s existencí
rodinného centra a jeho plánovanou činností. V návaznosti na tuto akci, jeţ
prezentovala naši filosofii, proběhly Dny otevřených dveří s bohatým programem a
zápisy do pravidelných kurzů. V rámci prvního školního roku jsme nabídli lidem
celkem 27 moţných krouţků, z nichţ se pak 15 otevřelo. Na pravidelné kurzy jsme
navázaly jednorázovými akcemi – většími i menšími (pozn. podrobný přehled viz
níţe). Tento trend způsobu fungování občanského sdruţení pokračoval také v roce
2007 a pokračuje i nadále.
Přehled pravidelných kurzů – školní rok 2006/2007
Jazykové kurzy:
- Angličtina – děti 3-6 let
- Angličtina – děti 1.-2.třída ZŠ
- Angličtina – děti 3.-5.třída ZŠ
- Angličtina – mládeţ, SŠ
- Angličtina – dospělí, začátečníci
- Angličtina – dospělí , pokročilí
- Němčina – dospělí, začátečníci

-

Španělština – dospělí, začátečníci

Pohybové kurzy:
- Scénický tanec – děti 3-6 let
- Scénický tanec – děti 6-10 let
- Cvičení při hudbě – dospělí, senioři
- Powerjóga/Pilates – mládeţ, dospělí
Výtvarné kurzy:
- Výtvarná výchova – děti 4-12 let
Ostatní:
- Klub rodičů a dětí – rodiče s dětmi 0-3 roky
- Lišky Bystroušky – děti 4-8 let
V pololetí (tedy od 1.2.2007) Němčinu nahradila Francouzština, pohybové kurzy
oţivil Dance Aerobik, nově jsme otevřeli Poradnu tety Růţi a zahájili jsme spolupráci
s hudební školou Yamaha.
Přehled pravidelných kurzů 2007/2008 - první pololetí
Jazykové kurzy:
- Angličtina – děti 4-8 let, pokročilí
- Angličtina – děti 5-8 let, pokročilí
- Angličtina – děti 3.-6. třída ZŠ
- Angličtina – konverzace, pokročilí
Pohybové kurzy:
- Scénický tanec – děti 3-4 roky
- Scénický tanec – děti 4-5 let
- Scénický tanec – děti od 6ti let
- Cvičení při hudbě – dospělí, senioři
- Ballance Ball – dospělí, senioři
- Dance Aerobik
- Powerjóga – mládeţ, dospělí
- Mix Aerobik
Hudební:
- Yamaha – První krůčky k hudbě – děti 1,5 – 4 roky
Ostatní:
- Tuleni – rodiče a děti 0-12 měsíců
- Klub rodičů a dětí – rodiče a děti 1-3 roky
- Poradna tety Růţi

Akce roku 2006
26. srpen 2006 – POSVÍCENSKÉ RODINNÉ HRY
u příleţitosti slavnostního otevření rodinného centra ŢIVOT JE HRA
 Akce se zúčastnilo přes 300 lidí všeho věku
 Organizačně se zapojilo 11 provozoven v Sadské (obchody, restaurace, sluţby)
 Hra po centru Sadské a přilehlém okolí – plnění úkolů a hledání indiciích
nutných k vyluštění tajenky o 63 písmenech
 Doprovodný program na stadionu (po dobu trvání hlavní hry) – soutěţe pro
děti i dospělé, trampolína, skákací hrad, bungee running, občerstvení
 Slavnostní finále – proslov paní starostky PaedDr. Cecílie Pajkrtové tanečněaerobiková vystoupení, vařečkové divadlo, vyhodnocení hlavní hry + hry
partnerů
 Mediálně podpořeno – Nymburským + Kolínským Deníkem, Sadskými
novinami, MF Dnes – Střední Čechy, TV PORT, 11 internetových magazínů
Září 2006 – ve spolupráci s kulturním a informačním centrem v Sadské:
KULTURNÍ RODINNÉ ZÁŘÍ
 Jezerní hry – sextilion pro děti, dospělé i čtyřnohé miláčky; doprovodný
program...(2.září)
 Dny otevřených dveří + bejby bazárek (kaţdá středa v měsíci)
 Cestopis Turecko a Rumunsko – přednášky + fotografie(13. a 27.září)
 Břišní tance – seminář (16.září)
 Cesta za pokladem – bojovka pro děti od 6ti let (19.září)
 Kurzy kreativní tvorby – Slupovací barvy na sklo (20.září) a Ubrousková
technika (30.září)
Říjen 2006
Kurzy (1.10. 2006 -31.1.2007):
 Otevřeli jsme 16 kurzů pro děti, dospělé i seniory– jazykové, hudební,
výtvarné, pohybové, ostatní (klub rodičů a dětí, Lišky Bystroušky, atd.)
Hlídání
 Otevřeli jsme dětský koutek s aktivním programem pro děti, přístupné i pro
maminky s dětmi
Akce
 Kurz kreativní tvorby – Podzimní dekorace (21.října)
 Břišní tance – seminář(7.října)
 Sociálně-právní poradna (6.října)
 Keramika – pracovní výlet do lesního ateliéru Kuba (1x děti, 1x dospělí)(14.října)
 Rej strašidýlek – ve spolupráci s KIC Sadská, maškarní bál pro děti s
lampiónovým průvodem na závěr (29.října)
Listopad 2006
Akce
 Břišní tance – seminář (4.listopadu)
 Kurz kreativní tvorby – Vánoční vyrábění (18.-19.listopadu)
PARKER VÁNOCE NA ZKOUŠKU (1-30.listopadu)
Soutěţ pro veřejnost z celé ČR o (podpořena komunikační kampaní):
 Nejkrásnější ručně vyrobenou vánoční dekoraci




Nejkrásnější ručně vyrobený vánoční dárek
Nejhezčí vánoční obrázek (kategorie pro děti 3-14 let)

Pro nejkrásnější výrobky z kaţdé kategorie hlasovali lidé v týdnu od 4.do 8. prosince
2006 na internetových stránkách a na Vánočním Jarmarku, kde si mohli současně
kterýkoliv výrobek zakoupit za neurčenou cenu.
Prosinec 2006
POD KŘÍDLY ANDĚLŮ (9.prosince)
Vrcholí soutěţ PARKER VÁNOCE NA ZKOUŠKU a to na Vánoční besídce – Pod
křídly andělů, kde jsme mimo bohatý program plný soutěţí, zábavy a
předvánočních překvapení pro celé rodiny vyhlásili také výsledky soutěţe a
přítomným výhercům předali ceny.
Výtěţek z prodeje soutěţních produktů (celkem 7200,- Kč) byl věnován dětem z
Ústavu sociální péče v Milovicích a z Dětského domova v Nymburce.
Akce roku 2007
Leden 2007



Prožitkové odpoledne pro ženy – nejen pro ţeny staršího věku –
(20.ledna)
Kurz kreativní tvorby - Tvořím, tvoříš, tvoříme – (28.ledna)

Únor 2007





Harmonické odpoledne pro ženy – powerjóga, masáţe, kadeřnická
poradna, reflexní terapie – seminář (3.února)
Poradna tety Růži – ukázková hodina (4.února)
Sociálně-právní poradna – (11.února)
Drátování – (17.února)

Březen 2007




Jarní dekorace – (18.března)
Relaxační masáže - (11. A 24.března)
Parker Vítání Jara – benefiční ples našeho sdruţení (31.března)

Duben 2007



Prožitkové odpoledne pro ženy II. – (14.dubna)
Bleší trhy –(20.-22.dubna)

Květen 2007




Otevřená kreativní dílna- (1.května)
Rodinná akademie – vystoupení dětí i dospělých z našich kurzů
(18.května)
Bambiriáda – i tento rok jsme bavili děti, prezentovali naše sny a cíle.
Poprvé vystoupily na centrálním pódiu také děti z našich kurzů scénického
tance, uspořádali jsme soutěţ o nejkrásnější rodinnou ţidli, atd. ( 25.26.května)

Červen 2007




Výstava rodinných židlí – (1.-22.června)
Relaxační masáže – (16. a 30.června)
Rozlučková Gril Party – 22.června

Srpen 2007



Kreativní dílna- (4.srpna)
V zemi černého korzára- doposud největší akce, kterou jsme pořádali.
Druhý ročník posvícenských her, který se nesl v duchu pirátském. Velká hra
pro celou rodinu se skvělými cenami pro výherce (loď, lístky na parníky, atd.).
Bohatý doprovodný program – loutkové divadlo, šermíři, ohnivá show. Na
závěr koncert Petra Poláčka. (25.srpna)

Zaří 2007



Dětský bazárek – (27.srpna -16 září)
Dny otevřených dveří – se zápisem do kurzů nového školního roku,
ukázkové hodiny, atd. (27.-16.září)

Říjen 2007



Kurz sebeobrany – ukázková hodina pro ţeny a seniory (5.října)
Podzimní dekorace- (20.října)

Listopad 2007



Tupperware – prezentace výrobků (3.listopadu)
Což takhle dát si masáž? – (17.listopadu)

Prosinec 2007



Vánoční vyrábění – (8.prosince)
Vánoční besídka – malá, téměř soukromá oslava vánočních svátků nejen
pro děti a rodiče, kteří navštěvují naše centrum pravidelně. (15.prosince)

Finanční zpráva
Finanční zpráva 2006
Název účtu
Náklady Výnosy
spotřebovaný
24468,5
odměny, občerstvení
1813
Spotřeba materiálu
úklidové
827
inventář
11366,5
lektorská činnost
13350
Ostatní sluţby
různé
14037,5
Mzdové náklady
22480
Dary
6600
Ostatní provozní náklady
644
Trţby z prodeje a sluţeb
76325
Úroky
6,33
Ostatní výnosy
23200
Celkem
95586,5 99531,33
ZISK
3944,8
Finanční zpráva 2007
Název účtu
Náklady Výnosy
spotřebovaný
42486,4
odměny, občerstvení
16364
Spotřeba materiálu
úklidové
113,5
inventář
6350
Prodané zboţí
4660,3
Opravy a udrţování
250
lektorská činnost
40662,5
Ostatní sluţby
různé
105512
Mzdové náklady
74500
Ostatní nepřímé daně a poplatky
1550
Ostatní provozní náklady
2937
Ostatní finanční náklady
3544
Trţby z prodeje a sluţeb
- 146833
Úroky
21,11
Ostatní výnosy
- 115000
Ostatní finanční výnosy
15000
Ostatní mimořádné výnosy
50000
Celkem 298930 326854,1
ZISK
27925

Poděkování
Děkujeme všem, kteří se v prvních dvou letech našeho snaţení podíleli a dále podílejí
na činnosti našeho občanského sdruţení ŢIVOT JE HRA.
Děkujeme za podporu:
Město Sadská
KIC Sadská
Středočeský kraj
Děkujeme za pravidelnou finanční pomoc:
PARKER Hannifin, s.r.o. – generální sponzor všech velkých akcí
Leky Milčice
Care&Go Velenka
Vestav Styl Horní Počernice
Stavexa Sadská
Drogerie Teta Sadská
Manikúra Martina Husáková Sadská
Pizzeria La Barca Sadská
a všem drobným i větším podnikatelům ze Sadské i okolí, kteří přispívají finančně
nebo materiálně na naše akce.
Děkujeme za pomoc při realizaci našich snů:
Orfea – programové studio Praha
Smart Point – reklamní agentura Praha
Tiskárna Kirchner Nymburk
TJ Sokol Sadská – p. Josef Číhal
Ota Štróbl a Milan Funda
Děkujeme našim rodinám, přátelům, kamarádům a známým za jejich
obětavou práci:
Rodině Kracíkové-Hončíkové – Honzíčkovi, Kájovi, babičce a dědečkovi 
Rodině Pánkové – Urbanové – Aničce, Kubíkovi, babičce a dědovi, babičce Lidunce a
Lukáškovi 
Monice Revajové, Petře Švábové, Janě a Kubovi Urbánkovým a celé jejich bandě,
Petře Jančákové, Evě Píglové, Růţence Bucharové, Lucce Sukové, Jáře Novotné,
Číhalovým, Bultmanovým, Švíkům, Gumídkům
Kontakty
Rodinné centrum ŽIVOT JE HRA
Palackého nám. 3
289 12 Sadská
Anička Kracíková – 605 278 909; anicka@zivotjehra.com
Hanka Pánková – 724 166 664; krtecek@zivotjehra.com
ŽIVOT JE HRA, o.s.
Kostelní 793
289 12 Sadská
IČO: 270 37 240
DIČ: CZ27037240
Bankovní spojení: 0488472369/0800
info@zivotjehra.com
www.zivotjehra.com

