Úvodem
Vážení přátelé volného času 
Máme za sebou další dva úspěšné roky ţivota našeho sdruţení. Úspěch neměříme
penězi, ale mírou plnění našich cílů a poslání.
A s hrdostí mohu říci, ţe ty se nám daří beze zbytku naplňovat.
Provozujeme rodinné centrum volného času v Sadské a také v Radimi.
Staráme se o všechny, kdo chtějí být aktivní. Iniciujeme kolem třiceti pravidelných
krouţků pro děti i dospělé, jednotlivce i skupiny, rodiny. Připravujeme akce pro
zábavu a radost všech, kdoţ se bavit chtějí.
Jsme dvě rodiny bláznivých lidí a celá banda dobrovolných nadšenců k tomu, co se
rozhodli, ţe otevřou svá srdce, podělí se o radost, nápady. Věříme, ţe ŢIVOT je
krásný, kdyţ jej umíte naplnit. Nejde o hmotné statky, jde o vzpomínky, záţitky,
hezké chvíle. My pomáháme takové chvíle vytvářet. Učíme lidi, jak se bavit a smát, jak
si hrát, jak si odnést ze ŢIVOTA krásnou vzpomínku.
Děkuji všem, kdo hrají roli v ţivotě tohoto projektu. Jste vítáni vy, kdo přicházíte
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.
Kéţ je tomu tak i nadále.
Hana Pánková
členka rady ŢIVOT JE HRA, o.s.; jednatelka sdruţení
Sadská, únor 2010

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 a částečně v Radimi,
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.
Struktura sdružení
Do rady sdružení jako statutárního orgánu byly znovu zvoleny valnou hromadou
konanou 18.6.2009 Hana Pánková a Anička Kracíková
Do dozorčí rady byli znovu zvoleni Karel Kracík a Petr Pánek.
Schůzky valné hromady proběhly 4.1.2008 a 18.6.2009
Činnost v letech 2008 a 2009
Pravidelné kurzy:
Pravidelné kurzy jsou jednou ze dvou hlavních činností našeho sdruţení. Nově jsme
začali učit (v omezené míře) také v Radimi.
Nabízíme krouţky pro různé věkové kategorie z těchto oblastí (vţdy kolem 20ti
různých krouţků pod vedením 5-7 lektorů).






Jazykové
Pohybové
Výtvarné
Hudební
Ostatní

Jednorázové seminář e, workshopy, zájmová činnost:
Mimo tyto kurzy pořádáme pravidelné či jednorázové semináře, besedy, přednášky a
prezentace (vţdy min. 2 akce tohoto typu/měsíčně):
 KKTV – kurzy kreativní tvorby (jednoduché výtvarné techniky pro děti i
dospělé)
 Relaxační/ harmonická odpoledne – záţitkové semináře (cvičení, novinky
v péči o zdraví, kosmetika, esoterika, atd.)
 Prezentace – výrobků vhodných pro rodiny a domácnosti (aktuálně prezentace
obchůdku se zdravou výţivou – Zdravá nota, apod.)
 Besedy, diskuse, poradny pro ţeny na mateřské dovolené, seniory, atd.

Akce
Cíl plánovaných akcí:
 Podpora aktivního trávení volného času dětí, mládeţe, dospělých i
seniorů
 Přispění ke kulturnímu dění v Sadské a okolí
 Prezentace Sadské i mimo region města a přidruţených vesnic
 Podpora a prezentace filosofie našeho sdruţení (aktivně strávený volný čas
v kruhu rodinném; kde jako rodinu vnímáme lidské společenství)
 Integrace separovaných skupin (matky na mateřské dovolené, senioři,
mládeţ) do společnosti – vytváříme příleţitost k setkání
Cílové skupiny:
 Těhotné ţeny, matky na mateřské dovolené
 Děti všeho věku – kojenci, batolata, předškoláci, školáci, mládeţ
 Dospělí – singles, partneři
 Rodiny
 Senioři
Obecně hovoříme ke všem obyvatelům Sadské a nejbliţšího okolí, jednotlivcům i
skupinám (rodina, přátelé). Snaţíme se oslovit lidi, aktivně zapojit, vyburcovat nejen
k účasti, ale k pravidelnému setkávání se mimo domov.
V případě Posvícenských her – rozšiřujeme cílovou skupinu na celý Středočeský kraj.
A. Akce roku 2008






Benefiční Black&White Ples
Bambiriáda
Rodinná akademie
Posvícenské rodinné hry – Pátý Element
Maškarní bál Letem Světem

Benefiční Black&White Ples
Termín akce: 29.března 2008
Místo konání: Sokolovna Sadská
Téma plesu: Black&White (aneb ne vše je vždy jen černé nebo bílé)
Zvolené téma prezentovalo myšlenku protikladů a protipólů se zaměřením na
integraci naprosto odlišných skupin lidí (jarní plesy jsou akcí výhradně pro dospělou
populaci, ovšem tím, ţe se dospělí přijdou bavit, přispějí na děti, jimţ bude výdělek
plesu určen)
!!! Myšlenka „pod čarou“ celé akce!!! – „My všichni dětem ze Sadské a okolí“
 V březnu soutěţ mezi rodinným centrem, ZŠ a MŠ Sadská o NEJ výrobek na
téma Black&White (protiklady), přičemţ:
 Kaţdá instituce vyrobila jeden produkt
 Všechny tři výrobky se na plese vystaveny (a pak součástí tomboly jako 1.; 2. a
3. cena)
 Účastníci plesu hodnotili tím, ţe do připravených kasiček vhazovali peníze dle
vlastního uváţení svému favorizovanému výrobku
 Peníze takto vybrané = výtěţek pro kaţdou z institucí

 Vítězná instituce (tzn. ta, jejíţ výrobek byl finančně ohodnocen nejvýše) získala
navíc 1000,- Kč z peněz vybraných v tombole.
Hudba:
Kapela Format, DJ
Kulturní vstupy:
Exhibice Scénického tance/Rytmika – děti z rodinného centra
Módní přehlídka – ve spolupráci s paní Pulchartovou – prezentována VIP ţenami
Sadské (paní starostka, ředitelka MŠ, ředitelka ZŠ, ředitelka KIC Sadská)
Bambiriáda
Termín akce: 23.-24.května 2008
Místo konání: Poděbrady
Bambiriáda je největší celostátní přehlídka volnočasových aktivit. V roce 2008 se
konala v Poděbradech (předchozí dva roky proběhly v Nymburce). Naše občanské
sdruţení se této přehlídky zúčastnilo jiţ potřetí.
Stánek – aktivní prezentace:
- Kaţdoročně připravujeme program plný her, soutěţí, hádanek, testů i pasivní
zábavy pro děti kaţdého věku.
Pódiová vystoupení:
- Děti z našich kurzů vystoupili v rámci pódiových skladeb: Scénika děti 3-4
roky, scénika děti 5-6 let, scénika děti od 6ti let, lidový tanec děti od 4 let a
balet děti od 6ti let.
Rodinná akademie
Termín akce: 6.6. a 10.6.2008
Místo konání: Sadská kino, Radim OÚ
Rodinná akademie je přehlídkou aktivit našeho centra zejména pro rodinné
příslušníky. Formou cca 75 min programu se představí všechny děti, dospělí i senioři
v rámci kurzů a krouţků, které navštěvují.
Posvícenské rodinné hry – Pátý element
Termín akce: 23.srpna 2008
Místo konání: Sadská, fotbalový stadion
Naše největší jiţ tradiční akce. Jako téma jsme zvolili film Luca Bessona Pátý
element, který jsme ale zpracovali po svém.
Příběh:
„Za dávných časů byl život na pokraji zkázy. Nenávist, zloba,strach a svár ovládaly
duše i těla bezmocných. Avšak i v těch nejtemnějších dobách lidé a s nimi všechny
živé bytosti nepřestávali věřit. Jiskřička naděje, maličké světýlko schované uvnitř
tlukoucích srdcí přežilo. Klíčilo a sílilo, až dalo vznik zbrani proti zlu. Čtyři elementy
– zdraví, láska, štěstí a radost shromážděné kolem pátého – přání srdce.
Jejich spojením vznikne světlo spokojeného života, které se pak rozprostře po celém
vesmíru a nekompromisně zatlačí zlo zpět do temnoty, daleko od našich životů.
I dnešní doba je plná zlých sil, nenápadně a tiše se loudících mezi nás. Nastal čas se
bránit. Pojďte si hrát, pojďte se smát.

Ciťte lásku, mějte radost, uvědomte si šťastné okamžiky, chraňte své
zdraví. A najděte a vyslovte přání svého srdce.“





Oproti minulým ročníkům se celá hra i doprovodný program konaly na
jednom místě.
Úkolem účastníků bylo „získat“ 4 elementy – splnit celou řadu úkolů
souvisejících s hledanými vlastnostmi – láskou, zdravím, štěstím a radostí
A poté napsat doprostřed hrací karty své „přání srdce“ a kartu odevzdat
Kaţdý účastník po odevzdání karty získal drobný dárek + losování hlavních cen

Doprovodný program:
 Exhibice dětí z krouţků ŢIVOT JE HRA
 Stánek se suvenýry
 Loutková pohádka + 3 profiexhibice (kulturní vstupy prezentovaly jednotlivé
elementy)
Maškarní bál Letem světem
Termín akce: 22.listopadu 2008
Místo konání: Sokolovna Sadská
První maškarní ples, který jsme organizovali pro děti v odpoledních hodinách a pro
dospělé večer. Opět benefičního charakteru – tentokrát ve spolupráci s MŠ a ZŠ
Sadská. Výtěţek dětské části plesu byl rozdělen mezi tyto dvě organizace.
Program:
Dětský karneval od 14:30 hod
 Dárečky pro všechny děti
 Soutěţ o NEJ masky
 90ti minutový program plný soutěţí, písniček a tancování
 Nesoutěţní zábavné koutky
 Fotoateliér
 Bohaté občerstvení
 Tombola
 Vystoupení dětí ze souboru lidových tanců rodinného centra Máček
Ples pro dospělé od 20:00 hod
 K tanci hrála kapela Format
 Speciální brasil vsuvky DJ skupiny Brasil Show
 Škola tance
 Karnevalová samba v podání Brasil show
 Barmanshow
 Občerstvení, tombola
 Volba Krále a Královny plesu (mj. cenou pro vítěze zájezdy od společnosti
Readytrans)
B. Akce roku 2009






Benefiční Ples – V záři stříbrného plátna
Rodinná akademie – závěrečné vystoupení všech z kurzů ŽJH
Posvícenské rodinné hry – Souboj Titánů
Triatlon O železného psa
Maškarní bál (dětský i dospělý) – Dva jsou víc než jeden

Benefiční ples – V záři stříbrného plátna
Termín akce: 28.března 2009
Místo konání: Sokolovna Sadská
Téma plesu: V záři stříbrného plátna
- Prezentuje myšlenku „světově proslulé události“ přístupné běţným lidem –
celý večer probíhal v duchu „předávání sadských oskarů – SADSKARŮ“
- Film je téma lehce zpracovatelné, pro veřejnost atraktivní, coţ nám umoţnilo
posunout dosavadní hranici zábavy opět o kousek dále a nabídnout lidem
hodnotnou zábavu určité společenské úrovně bez ohledu na sociální zázemí.
Aneb Bavte se všichni, kdo skutečně chcete…
- Umoţňilo nám „si hrát“ a s námi všem, kdoţ přišli = pojítko/téma hovoru,
společné záţitky…
- Velmi jednoduché na výzdobu, dekorace a případné kostýmy
Benefiční charakter akce:
- Díky plesům postupně vybavujeme centrum – dokoupili jsme velké míče,
nové podloţky na cvičení, hradíme alespoň částečně náklady na kostýmy všech
dětí, které se připravují na vystoupení, zakoupili jsme Orfovy nástroje, flétny,
stuhy, apod.
- I tentokrát jsme se o výtěţek z plesu dělili, a to s nově otevřeným
rehabilitačním centrem REHAFIT Pavlíny Zvelebilové – jehoţ cílem je
poskytnout moţnost návratu do běţného ţivota lidem, kteří jsou po váţném
úrazu s trvalými následky. REHAFIT získal 30,- Kč z každého prodaného
lístku na ples a 10% ze zisku tomboly.
Soutěž:
Plesu předcházela soutěţ o Nejlepší filmový ženský a mužský počin (soutěţící
museli dodat 60s video/film/spot na téma ŢIVOT JE HRA).
Na plese samotném jsme pak udělili SADSKARY PRO ROK 2009 – a s tímto
titulem také hodnotné ceny (předjednané od sponzorů).
Program:
 Kapela Format.
 Quartet Vítka Andršta – filmové melodie, swing
 Boogie woggie v podání profesionálního mistra ČR právě v tomto tanci a
v akrobatickém rokenrolu Jiřího Dutky s partnerkou Michaelou Krejčí.
 Vystoupení swingu a stepu taneční skupiny Zig Zag Tap & Swing pod vedením
Ing. Zdenka Pileckého.
 Animace
 Historicky první předávání filmových cen v Sadské – Sadskar 2009 za
NEJ…ŢENSKÝ A MUŢSKÝ FILMOVÝ POČIN.
 Občerstvení ryze filmové 
 Bohatá tombola
Závěrečné vystoupení všech kurzů ŽJH
Termín akce: 9.6. a 12.6.2009
Místo konání: Sadská – kino, Radim - OÚ

Závěrečné vystoupení je přehlídkou aktivit našeho centra zejména pro rodinné
příslušníky. Formou cca 75 min programu se vţdy představí všechny děti, dospělí i
senioři v rámci kurzů a krouţků, které navštěvují.
Posvícenské rodinné hry – Souboj titánů
Termín akce: 29.srpna 2009
Místo konání: Sadská, prostor za sokolovnou
Téma her – řecká mytologie. Přátelské klání bohů a lidí.
„Přijměte výzvu bájných řeckých bohů a jejich sluţebníků. Poměřte své síly s bohyní
Athénou a s bohy Asklépiem, Áresem či Poseidonem. Osvěţte se u Dionýsa
nebo se nechte hýčkat v chrámu bohyně Afrodité… Kdo zvítězí v přátelském klání
mezi bohy a lidmi?“
Program:
 fyzické i mentální souboje určené malým i velkým mezi bohy a lidmi
s odměnami za kaţdé vítězství
 tipovací soutěţ o deset hlavních cen (tip na výhru bohů nebo lidí v celých
hrách)
 bohatý doprovodný program – exhibice a animace tanců, cvičení, překvapení
pro dětské publikum
 občerstvení
 afroditin chrám krásy – masáţe, vlasové i kosmetické poradenství, účesy,
líčení, malování na obličej a tělo, manikúra…
 závěrečná oslava vítězů
Triatlon O železného psa 2009 – 17.ročník
Termín akce: 5.září 2009
Místo konání: okolí jezera Sadská
Tradiční závod pořádaný v Sadské jiţ po sedmnácté, poprvé však v reţii ŢIVOT JE
HRA.
Triatlon je pořádaný pro radost z pohybu a soutěţivosti, má prověřit fyzickou
zdatnost psovoda i čtyřnohého miláčka a jejich vzájemnou souhru.
Jedná se o závod amatérský, pro děti i dospělé, malé i velké psy.
Doprovodný program, domácí občerstvení, ceny pro vítěze.
Maškarní bál – Dva jsou víc než jeden
Termín akce: 21.listopadu 2009
Místo konání: Sokolovna Sadská
Navázali jsme na nově vytvořenou tradici maškarních plesů pro děti v odpoledních
hodinách a pro dospělé večer. Akce měla opět benefiční charakter. Poprvé jsme ale
celý výtěţek plánovaně věnovali na rozvoj našeho centra.
Program:
Dětský ples:
 Dáreček/ dobrůtka na uvítanou pro kaţdé dítko









90 minutový program s báječným DJ a moderátorem Ferdou a jeho chlupatým
kamarádem Maxipsem Bohoušem se spoustou tanečků, soutěţí a modelováním
balónků.
Exhibiční vystoupení dětí z pravidelných kurzů ŢIVOT JE HRA.
Soutěţ o NEJ masky ve třech kategoriích – 0-3 roky, 3-6 let, od 6ti let s krásnými
cenami pro výherce.
Bohatá tombola plná dárků pro kaţdého.
Fotoateliér
Malování na obličej
Občerstvení

Dospělý ples:
 Šampaňské na přivítanou
 Exhibiční vystoupení dětí z taneční skupiny Dance Factory
 Dvanáctičlenný Taneční orchestr Jiřího Vojtěcha
 Rautík v ceně na kaţdém stole
 Ryze záţitková tombola
 Benefiční draţba aktů Aničky Kracíkové a Hanky Pánkové
 Volba Krále a Královny plesu odměněná skvělými cenami
 Občerstvení včetně koktejlového baru
 Projekce

Finanční zpráva
Finanční zpráva 2008
Název účtu
Náklady
pomůcky
96 830,20
Spotřeba materiálu
potraviny
5 930,50
letáky, knihy
13 648,70
Topení, vodné stočné
16 256,02
nemateriální povahy
150 908,50
Ostatní sluţby
nedaňové
9 519,98
Mzdové náklady
41 490,00
Jiné ostatní náklady
18 451,00
Trţby z prodeje a sluţeb
Úroky
Jiné ostatní výnosy
Přijaté příspěvky
Provozní dotace
Celkem
353034,9
ZISK
2417,24

Název účtu
Spotřeba materiálu
Ostatní sluţby
Mzdové náklady
Ostatní daně a poplatky
Ostatní provozní náklady
Ostatní finanční náklady
Ostatní mimořádné
náklady
Trţby z prodeje a sluţeb
Úroky
Ostatní provozní výnosy
Ostatní finanční výnosy
Celkem
ZISK

Finanční zpráva 2009
Náklady
91 957,70
213 267,50
41 200,00
6 098,00
193,50
3 967,50

Výnosy
242 393,00
32,14
27,00
93 000,00
20 000,00
355452,14

Výnosy
-

1,00
356685,2
58505,07

325 126,00
14,27
21 700,00
68 350,00
415190,27

Poděkování
Děkujeme všem, kteří se 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
Vestavstyl Horní Počernice

Building SP, s.r.o. Nymburk
Leky Milčice
Care&Go Velenka
Drogerie Teta Sadská/ Konaco
Manikúra Martina Husáková Sadská
Kosmetika Veronika Nováková Hořátev
Pizzeria La Barca Sadská
BS 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
SDH Sadská
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 
A všem našim kamarádům, přátelům i náhodným známým, kteří pomohou, kdyţ vidí,
ţe jde o dobrou věc.
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

