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1.

Identifikační údaje

Název organizace:		
Sídlo: 				
Identifikační číslo:		
Druh organizace:		
Vznik organizace: 		
Zřizovací listina ze dne:		

Osmička pro rodinu
Zenklova 1/35, 180 48, Praha 8
04387031
příspěvková
10.6.2015
14.12.2016

Zřizovatel:
Městská část Praha 8, IČ 000 63 797, se sídlem Zenklova 35, 180 48 Praha 8 –
Libeň. Práva a povinnosti zřizovatele vůči Osmičce pro rodinu vykonává Rada
městské části Praha 8, Zastupitelstvo městské části Praha 8 a v rámci své působnosti Odbor kultury, sportu, mládeže a památkové péče Úřadu městské části
Praha 8.
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2.

Vedení organizace
(údaje platné k 1. 5. 2017)

Ředitelka Osmičky pro rodinu Mgr. Kateřina Halfarová
				katerina.halfarova@osmickaprorodinu.cz
				601 089 379
Zástupkyně ředitelky		
Bc. Michaela Václavíková DiS.
				michaela.vaclavikova@osmickaprorodinu.cz
Ekonomka, účetní		
Ing. Petra Jokešová
				jokesova@osmickaprorodinu.cz
Pracoviště
Dětský klub Krabík		
Mgr. Šárka Otisková
				otiskova@osmickaprorodinu.cz
				Alena Jeníčková
				jenickova@osmickaprorodinu.cz
Dětský klub Ďáblík		
Mgr. Lenka Karbanová
				karbanova@osmickaprorodinu.cz
				Mgr. Alice Červinková
				Andrea Lopašková
				lopaskova@osmickaprorodinu.cz
Dětský klub Karlík		
Alena Dvořáková
				dvorakova@osmickaprorodinu.cz
				Kateřina Kohoutová
				kohoutova@osmickaprorodinu.cz
Klub Mapa			
Bc. Michaela Václavíková, DiS
				michaela.vaclavikova@osmickaprorodinu.cz
				Bc. Jaroslava Bednářová
				jaroslava.bednarova@osmickaprorodinu.cz
				Mgr. Veronika Hrdličková
				veronika.hrdlickova@osmickaprorodinu.cz
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Rodinné centrum Osmička
Mgr. Kateřina Halfarová
				Věra Králová
Odborná supervize

PhDr. Milan Kinkor

Supervize řízení		

PhDr. Jan Šikl, PhD.

Externí spolupracovníci a zaměstnanci 2017
Veselá Radka; Brožková Lenka; Javorová Iveta; Knížková Miluše; Vohánková
Petra; Ziaťková Jindřiška; Borhyová Alena; Kubátová Blanka; Vodičková Irena;
Bakštejnová Marie; Dufková Gabriela; Turek Ondřej
Externí spolupracovníci a zaměstnanci 2016
Veselá Radka; Ziaťková Jindřiška; Borhyová Alena; Kubátová Blanka; Vodičková Irena; Bakštejnová Marie; Barošová Michaela; Čadek Jan; Dufková Gabriela;
Jindříšková Markéta; Kašparová Petra; Kreisinger Kamil; Latrová Libuše; Odstrčil Jiří; Poustecká Jiřina; Sekerka David; Turek Ondřej; Veselý Miloš; Vodehnal Martin; Zlatoš Michal
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3.

Představení Osmičky pro rodinu

Osmička pro rodinu vstupovala do roku 2017 se změnou ve vedení organizace.
Vedení organizace převzala Mgr. Kateřina Halfarová.
K. Halfarová je profesí psycholog, speciální pedagog, kouč a lektor. Ve svém
profesním zaměření se věnuje oblasti vzdělávání, poradenství a prevence. Její
manažerská specializace je oblast inovací a rozvoje. Lektoruje výcvik manažerských dovedností a v oblasti managementu je zaměřená na krizové řízení a age
management.
Osmičku pro rodinu vnímá jako možnost pro rozvoj především v oblasti podpory rodin s dětmi, ale i jednotlivců. Ráda by rozvíjela především aktivity, které
v Osmičce pro rodinu fungují a mají tradici. Zároveň by se také ráda zaměřila
na rozvoj aktivit pro školní děti, mládež a dospělou populaci.
Důležitým prvkem Osmičky pro rodinu je podpora lokálních komunit a jejich
aktivit.
Osmička pro rodinu na počátku roku 2017 rozšířila svoje aktivity do Rodinného centra Osmička v Čimicích. Rodinné centrum Osmička usiluje o vytvoření
místa pro celou rodinu. Veškeré aktivity jsou tak zacíleny na podporu a rozvoj
všech členů rodiny.
Hodnoty Osmičky pro rodinu
Respekt, spolupráce, odpovědnost, profesionalita

Rodinné centrum Osmička, Libčická 333
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4.

Připravované akce 2017

Aktivity v dětských klubech - Přednášky a semináře pro maminky s dětmi
(dětský vzdor, sourozenecká rivalita, konflikty, školní zralost, digitální gramotnost, děti a média, podpora zdravého životního stylu, aj.).
Výchova a vzdělávání – semináře, přednášky a workshopy; předškolní příprava; poradenství.
Montessori dílny v dětských klubech.
Coworkingové centrum.
Aktivity pro rodiny – šicí dílna, jóga, cvičení pro maminky s dětmi, tanec;
aktivity na rozvoj cizích jazyků; cestovatelské přednášky; tvořivé dílny; stolní
tenis, práce s dřevem, aj.
Aktivity pro školní děti – doučování, deskové hry, semináře a workshopy.
Aktivity pro mládež – deskové hry, podpora hudebních aktivit (amatérské kapely,…), preventivní aktivity (digitální osvětové aktivity – youtube, facebook, aj.).
Aktivity pro dospělé – občanská poradna; podpora komunitních aktivit, odborné besedy (výchova a vzdělávání dětí…).
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5.

Souhrnné zhodnocení roku 2016

Posláním příspěvkové organizace Osmička pro rodinu je zajišťování volnočasových a vzdělávacích aktivit pro děti a mládež. V rámci terénní práce na základních
školách na Praze 8 zajišťuje sociálně pedagogické služby včetně primárně preventivních aktivit. Poskytuje nejrůznější služby rodinám s dětmi, ale i prevenci sociálního vyloučení pro rodiče pečující o děti. Služby na podporu zkvalitnění partnerských a manželských vztahů, posilování rodičovských kompetencí, organizování
příměstských táborů jakož i prázdninových letních táborů v jednotlivých centrech, klubech, a další aktivity v souladu s hlavním účelem organizace.
Aktivity organizace uskutečňovala prostřednictvím dětských klubů Krabík, Ďáblík, Karlík a volnočasového klubu Mapa. V roce 2016 jsme zaznamenali nárůst
návštěvnosti v jednotlivých klubech. Dětské kluby připravovaly pro děti s maminkami výtvarné činnosti. Malé dárky si děti odnášely domů. Organizovaly karnevaly, masopustní reje, čarodějnice, procházky do okolí Prahy 8, Den dětí, svátek
dušiček, lampionové průvody, Mikulášská představení s dárečky pro děti, vánoční
posezení v klubech. Také jsme diskutovali s maminkami o jejich podnětech a nápadech, které by se jim líbily uskutečnit v prostředí klubu. Uskutečnili jsme několik
přednášek v klubech, večerní výtvarné aktivity, různé výlety mimo prostory klubů.
Např. výlet do ZOO Praha, návštěvu stanice přírodovědců, Aquaparku Šutka, návštěvy solné jeskyně.
Klub Mapa byl v roce 2016 otevřen cílové skupině 6–12 let, s dětmi do 15 let jsme
začali pracovat od ledna 2017. Zaměstnankyně klubu velmi intenzivně pracovaly s mládeží, nabízely celý rok pedagogické doučování, výtvarnou činnost, hudební činnost a jiné.
V roce 2016 jsme také nabídli dětem příměstské tábory v projektu ,,S Mapou
na tábor!‘‘, které se budou nadále realizovat až do r. 2018. Díky dotaci byl účastnický poplatek minimální a tábora se mohly zúčastnit i děti ze sociálně znevýhodněného prostředí.
Osmička pro rodinu úzce spolupracovala s odborem kultury, sportu, mládeže
a památkové péče MČ Praha 8 a po celý rok se iniciativně účastnila akcí a slavností pořádaných pro rodiny s dětmi nebo s mezigeneračním tématem.
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19.3.
- 120 let oslavy Křiž. tramvaje
22.4.
- Na pláž
23.4.
- Libeň. posvícení
30.4.
- Čarodějnice na Krakově
16.5.
- Kuličkohraní
22.5.
- Starobohnické posvícení
29.5.
- Den dětí - doba Karla IV. na Krakově
3.–4.9. - Kdo si hraje nezlobí
1.10.
- Den seniorů, zábava pro celou rodinu
29.10. - Dušičkování
12/2016 - Strom splněných přání na OC Krakov

V průběhu roku 2016 organizace Osmička pro rodinu uspořádala
několik akcí pro celou rodinu:
Brain jogging – trénování paměti
V rámci Národního týdne trénování paměti jsme uspořádali ojedinělé sezení
v OC Krakov v prostorách kavárny Caffe mania. Zaměřili jsme se na mnemotechniky, cvičení na různé druhy paměti, koncentrace, kreativitu, stres, práce
v týmu, tipy na doma.
MIMI DEN
Předprázdninové loučení. Prezentace klubů, jesliček i mateřských školek pro zápis dětí na další rok. Byly připraveny odměny, hry, soutěže a výtvarné dílny.
FESTIVAL SLADKOSTÍ
Osmička pro rodinu spolu s MČ Praha 8 uspořádaly jedinečný Festival sladkostí v KD Krakov pro všechny věkové kategorie. U prodejních stánků jste mohli ochutnat čokokebab, cup cakes, makronky, ale našli jste i zdravé pamlsky.
Na místě byly k vidění oceněné dorty z různých soutěží. Pro děti byly připraveny
workshopy i dílničky, jako odměna byla možnost vyhrát koš plný sladkostí.
Mikulášská nadílka KD Ládví
Mikulášská nadílka KD Krakov
Na konec roku 2016 pozvaly Osmička pro rodinu spolu s MČ Praha 8 celé rodiny
9
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na Mikulášské nadílky, kde byl připraven zábavný program pro děti, hry, soutěže
a dětská diskotéka. Nakonec samozřejmě Mikuláš rozdával i dárečky.
Příspěvková organizace Osmička pro rodinu se v průběhu celého roku 2016 stále
snažila postupně rozšiřovat, inovovat služby a nabídku programů. Úzce spolupracovala s odbory MČ Praha 8 a jinými subjekty na propagování rodinné politiky na území Prahy 8. Pro kvalitní a účinnou propagaci využívala prostor v měsíčníku Osmička MČ Praha 8, svoji fcb stránku a propagační materiály určené
pro tento účel.
Děkujeme všem příznivcům, maminkám s dětmi, které navštěvují naše kluby,dále děkujeme MPSV za podporu v oblasti rodinné politiky, kterou nám v tomto
roce poskytla, a organizacím za spolupráci při akcích a slavnostech a to především MČ Praha 8 odboru kultury, DDM Spirála, DDM Karlínské Spektrum, KD
Ládví, KD Krakov a OC Krakov.
Vypracovala: Radka Skuhravá
– ředitelka organizace Osmička pro rodinu v roce 2016
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5.1 Dětský klub Krabík
Pracovní tým v roce 2016 tvořily Irena Vodičková
a Šárka Otisková.
Dětský klub Krabík navštěvovaly děti především ve věku 1–5 let. V jejich kolektivu jsme trávily celý rok. Společně jsme si především hrály. Pro naše malé
návštěvníky jsme připravovaly hry, výtvarné chvilky a jiné krátké programy,
které vycházely z naší vlastní aktivity. Také jsme se snažily reagovat na podněty
a požadavky maminek, které měly zájem scházet se se svými ratolestmi v neformálním, přátelském a bezpečném prostředí, navazovat nové kontakty i vyměnit
si zkušenosti, rady a tipy.
Činnosti dětského klubu se realizovaly v Kulturním domě Krakov.
Některé akce byly zrealizovány
také na dětském hřišti i v dalších
venkovních prostorách.
Děkujeme našim dětem, které
byly inspirací i největšími kritiky.
Velké díky patří rovněž všem, kteří nám pomáhali, ať již materiálně (darování hraček do klubu, oblečení a jiných dětských potřeb na charitativní
účely) nebo přiložením ruky k dílu.
Proběhnuté akce: Bazárky dětského oblečení, hraček a jiných potřeb, Aprílová
olympiáda, Kosmetické poradenství, Májové setkání, návštěvy solné jeskyně,
Lampionový průvod, Dětský den, Beseda o látkových plenkách, Mikulášská nadílka s divadelním představením, Vánoční posezení, společné výlety (Park Mirákulum), Tvoření pro maminky, Relaxace s dětmi nebo bez dětí

V roce 2016 evidujeme 584 návštěv.
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5.2. Dětský klub Ďáblík
Pracovní tým tvořily: Blanka Kubátová
a Andrea Lopašková
Dětský klub Ďáblík navštěvovaly maminky s dětmi ve věku od 1–3let.
Program klubu jsme přizpůsobily především pro vyžití dětí a snaze něčemu novému je naučit. Zároveň jsme reagovaly na podněty a požadavky
maminek. Také jsme se snažily děti naučit chovat se v kolektivu, pomáhat
ostatním dětem a vzájemně spolupracovat. Především jsme si společně
hrály. Ke hrám jsme využívaly velkou hernu vybavenou pro děti tohoto
věku a malý sál na pohybové aktivity. Během roku jsme pořídily i nové
hračky a vybavení. Pořádaly jsme různé akce i mimo prostory klubu.
Pohybové aktivity byly připraveny pro děti od 1,5–3 let, ale byla možná
účast i pro starší děti. Cvičení jsme sestavily z tanečků, písniček, říkanek
a cviků s použitím lehkých plastových modulů nebo prolézaček. Ve výtvarných dílnách jsme seznamovaly děti s různými výtvarnými techni-
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kami přizpůsobenými jejich věku, s prácí s papírem, nůžkami, lepidlem,
prstovými barvami, modelínou.
Společně s maminkami jsme organizovaly večerní aktivity nazvané večerní relax, které jsme věnovaly především výtvarné činnosti a vytváření
dekorací, šití, přednáškám.
Chtěly bychom poděkovat všem, kteří nám pomáhali, a všem příznivcům
klubu Ďáblík, kteří nás po celý rok hojně navštěvovali.
Akce, které jsme připravily: přátelská posezení, masopustní rej, dubnový rej čarodějnic, návštěva stanice přírodovědců, návštěvy solné jeskyně,
ZOO Praha, Aquaparku Šutka, lampionový průvod, Mikulášské představení, vánoční posezení.
V roce 2016 evidujeme 2789 návštěv.
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5.3. Dětský klub Karlík
Pracovní tým klubu: Alena Dvořáková
a Kateřina Kohoutová
Dětský klub Karlík, který sídlí v DDM Karlínské Spektrum v prostorách
bývalého klubu Podsklepeno, v roce 2016 zaznamenal nárůst v návštěvnosti maminek s dětmi ve věku od 1–3 let. Pracovnice klubu svým jednáním a přístupem vytvářely příjemnou a milou atmosféru v prostředí
klubu. Připravovaly program pro děti i maminky. Maminky zde mohly
trávit volný čas, navzájem se seznamovat, a děti si hrát v prostoru vybavené herny.
Základem programu byly pravidelné pohybové a výtvarné aktivity pro
nejmenší návštěvníky klubu. Pravidelné pohybové aktivity probíhaly každé pondělí. Děti se přivítaly říkankami, rozhýbaly celé tělíčko, zazpívaly
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písničky a proběhly se po opičí dráze. Pro zklidnění používaly hudební
nástroje a nakonec si popřály pěkný zbytek dne.
Každou středu v rámci výtvarných dílniček si děti za pomoci rodičů vyrobily krásný výrobek, který si na památku odnesly domů.
Od začátku do konce roku jsme připravovaly a organizovaly akce pro
všechny návštěvníky klubu, například: Rej masek, Velký bazar dětského
oblečení, Vítání jara, Piknik v Kaizlových sadech, lampionový průvod,
Mikulášské představení s dárečky, vánoční posezení v klubu.
Tímto bychom rády poděkovaly všem, kteří náš klub navštěvovali a pomohli s organizováním akcí.
V roce 2016 evidujeme 1 333 návštěv.
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5.4 Klub Mapa
Tým klubu Mapa
Bc. Michaela Václavíková DiS.,
vedoucí a koordinátor klubu Mapa
Bc. Jaroslava Bednářová, hlavní pedagog volného času
Mgr. Veronika Hrdličková, pedagog volného času
Klub Mapa je volnočasový klub pro děti a mládež ve věku od 6 - 15 let, jehož
cílem je poskytnout těmto dětem bezpečný prostor pro trávení volného času
a všestranný rozvoj jejich osobnosti. Klub Mapa funguje již třetím rokem a je tu
pro děti otevřený po celý rok, včetně letních prázdnin, vždy od pondělí do čtvrtka od 13 do 18 hodin. Kromě běžného fungování klubu, kdy děti mohou přijít
do klubu, popovídat si s pracovníky, zahrát si nové hry a domluvit si bezplatné
doučování, se mohou pravidelně účastnit jednorázových tematických odpolední
a dalších mimořádných akcí.
Rok 2016 byl pro klub Mapa dynamickým rokem růstu a rozvoje. Podařilo se nám
rozšiřovat stabilní klientskou základnu a pokračovat v terénní práci a spolupráci se
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ZŠ a MŠ Za Invalidovnou. Každý čtvrtek
byl ve znamení specifického programu
reagujícího na přání a potřeby klientů. Ve středu jsme dětem nabízeli účast
na tanečních odpoledních, což se setkalo
s vřelým přijetím.
Spolupracovali jsme na hudebních programech s Českou filharmonií, do klubu
pravidelně docházela odbornice na artefiletiku, zájemcům o sport se věnovali
i profesionální trenéři v Beach klubu Ládví či softbalový trenér, uskutečnili jsme
besedu s odborníkem na kyber-šikanu
a bezpečnost na Internetu, navštívili jsme divadlo, výstavy… Také jsme společně s klienty pečovali o naši zahradu, kde jsme se učili pěstování ovoce a zeleniny.
Na zahradu se nám také podařilo získat volejbalové hřiště, které se těší velké oblibě.
Nejnabitější bylo asi léto, které jsme odstartovali oslavou druhých narozenin
klubu – MapaFestem, což byla akce pro veřejnost plná různých vystoupení,
workshopů a zábavy nejen pro děti. V červenci jsme uspořádali první klubový
tábor v Janově nad Nisou.
V roce 2016 jsme odstartovali projekt S Mapou na tábor!, ve kterém budeme
v letech 2016–2018 realizovat celkem osm týdenních příměstských táborů. O letních prázdninách se úspěšně realizovaly první dva běhy. Program byl pro děti
zajištěn po celý den již od brzkých ranních hodin, aby mohli rodiče i v době
školních prázdnin skloubit pracovní a rodičovské povinnosti. Díky dotaci ESF
byl účastnický poplatek minimální a tábora se proto mohly zúčastnit i děti ze
sociálně znevýhodněného prostředí.
Za rokem 2016 se tedy ohlížíme s velkou spokojeností a věříme, že se nám
ve všem dobrém, co nám přinesl, bude dařit pokračovat i v letech nadcházejících.
Statistiky
V roce 2016 navštívilo klub celkem 178 zájemců o službu, většina z nich se stala
klienty klubu (využívali poskytované služby vícekrát). Počet chlapců či dívek je
vyrovnaný.
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Výčet akcí mimo rámec
Mapafest 2016 je akce pro veřejnost, kterou pořádal klub Mapa v loňském roce
poprvé. Uskutečnila se ve čtvrtek 30. června 2016 jako oslava druhých narozenin
klubu. Jako účinkující se jí zúčastnili Česká filharmonie, občanské sdružení Ramus a vedoucí oddílu TOM Sůvy. Byly připravené workshopy v beatboxu, graffiti, v hraní na ukulele, v žonglování, trénink boje měkčenými zbraněmi, výtvarné
dílny či hraní na mixážním pultu.
Přespávačky v klubu jsou akce určené výhradně aktivním klientům klubu. Jedná
se o příležitost nabídnout klientům poznat klub i mimo klasické otvírací hodiny.
Součástí jsou i společná jídla, hry a povídání – vše s cílem budovat vztah důvěry
mezi klienty a pracovníky.
Klubový tábor je čtyřdenní výjezdová akce pro klienty klubu Mapa, která má
za cíl prohloubit vztahy mezi pracovníky a klienty i mezi dětmi navzájem. Snažíme se v dětech podnítit zájem o aktivní trávení volného času v přírodě a formou
her jim zprostředkovat intenzivní zážitky v jejich vrstevnické skupině. Během
pobytu s dětmi pracujeme metodami zážitkové a sociální pedagogiky.
Příměstské tábory jsou další novinkou roku 2016. Tábory jsme pořádali během prvních dvou srpnových týdnů. Péče o děti a bohatý program byl zajištěn od brzkých
ranních hodin po celý den tak, aby rodiče mohli skloubit pracovní i rodinné povinnosti. Dětem se věnovali zkušení pedagogové a zajistili pro ně bohatý program.
Jednodenní mimoklubové akce jsou zpestřením klubové nabídky. Program volíme tak, aby byl pro děti nejen atraktivní, ale i podnětný. Letos jsme navštívili
např. divadelní představení, zašli si společně na výstavu a také na koncert klasické hudby do Rudolfina.
Speciální programy v Mapě mají
za úkol rozšířit dětem nabídku, jak
smysluplně trávit volný čas. Do klubu zveme i odborníky a pořádáme
besedy na témata, která naši cílovou
skupinu zajímají. V roce 2016 například na téma bezpečného internetu
a vrstevnických vztahů.
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6. Finanční zpráva za rok 2016
Rozbor výnosů a nákladů 2016
Výnosy
Dětské kluby-kurzovné
Příjmy za příměstské tábory
Odměny za placení platební kartou
Ostatní výnosy
Příjmy za pobytové tábory
Přijaté úroky z BÚ
Přijaté transfery-GRANT
Přijaté transfery z územních rozpočtů
Výnosy celkem

Částka v Kč
203 520,00
12 500,00
99
1 307,00
1 700,00
88,25
128 495,10
4 737 449,32
5 085 158,67

Náklady
Spotřeba materiálu
Spotřeba energie
Opravy a udržování
Cestovné
Náklady na reprezentaci
Ostatní služby
Mzdové náklady
Zákonné sociální pojištění
Jiné sociální pojištění
Zákonné sociální náklady
Jiné daně a poplatky
Ostatní náklady
Náklady z drobného dlouhodobého majetku
Náklady celkem

Částka v Kč
192 198,41
107 175,00
2 420,00
3 468,00
37 758,60
1 053 323,09
2 719 053,00
879 705,00
9 853,81
24 495,40
220
7 082,16
48 406,20
5 085 158,67
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7. Audit

20

Výroční zpráva Osmička pro rodinu 2016

21

Výroční zpráva Osmička pro rodinu 2016

8. Kontakty
Osmička pro rodinu, příspěvková organizace
Zenklova 1/35,180 48 Praha 8
tel.: 601 089 379, 283 090 430
e-mail: info@osmickaprorodinu.cz
DK Krabík
Těšínská 600, Praha 8
DK Ďáblík
Taussigova 1, Praha 8
DK Karlík
Karlínské náměstí 7/316, Praha 8
Klub Mapa
Sokolovská 21, Praha 8
Rodinné centrum Osmička

Libčická 333, Praha 8
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Městská část
Praha 8

Pro všechny generace
Osmička pro rodinu organizuje a zajišťuje služby pro rodiny s dětmi v dětských centrech
Krabík, Ďáblík a Karlík. Služby pro rodiny jsou centralizovány do Rodinného centra
Osmička a Komunitního rodinného centra Osmička. Volnočasové a sociálně pedagogické
služby pro děti a mládež ve věku 6 – 15 let jsou realizovány v klubu Mapa.
Hlavním cílem organizace je poskytování komplexní péče pro laickou i odbornou
veřejnost. Komplexní péčí jsou podpůrné a rozvojové služby pro jedince, páry, rodiny,
skupiny i pracovní kolektivy.
Osmička pro rodinu usiluje o vytvoření příznivých podmínek pro realizaci a naplňování
partnerských a rodičovských rolí včetně respektu k rozmanitým zájmům a potřebám
jednotlivců.

Možnost využívat plně vybavené
dětské herny v dětských klubech
Krabík, Ďáblík, Karlík.

Bezpečně a zábavně trávit svůj volný
čas v otevřeném klubu Mapa,
pro všechny děti ve věku 6–15 let.

Podpůrné a rozvojové aktivity
pro občany seniorského věku.

Poskytujeme volnočasové
a sociálně pedagogické služby

Podporujeme a ctíme
komunitní aktivity.

Kulturní a sportovní akce pro celé
rodiny.

Vzdělávací akce.

Podpora zdravého životního stylu.

osmickaprorodinu

Komunitní rodinné centrum

Osmička

Osmička
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