Volný čas dětí
a mládeže

Paní Zuzana Havlová
Zuzana Havlová, maminka tří malých dětí, je vedoucí rodinného centra Krteček v Pelhřimově.
Rodinné centrum je místo, kde se maminky (tatínkové, babičky) s malými dětmi mohou neformálně
scházet, společně tvořit, vyměňovat si zkušenosti, zúčastňovat se různých programů či se samy
aktivně podílet na jejich vytváření. Dávají možnost vyjít z izolace, uplatnit své znalosti a dovednosti,
realizovat se jinak než jen u vaření či žehlení. Ženy zde mohou udržovat svou profesní orientaci,
získávají nové zkušenosti, nápady a podněty pro svoji rodinu a posilují své sebevědomí a neposlední
řadě nalézají nové přátele. V květnu roku 2018 byl v RC Krteček díky snaze Z. Havlové otevřen
kontaktní Family Point Pelhřimov – místo pro rodinu. Paní Havlová organizuje mnoho akcí nejen
v rodinném centru, ale i v celém Pelhřimově a to zejména ve svém volném čase (v Rodinném centrum
Krteček pracuji jako dobrovolnice čtvrtým rokem, v kontaktním Family Pointu pracuji od května 2018
jako pracovnice na dohodu při mateřské a rodičovské dovolené s dalšími kolegyněmi-maminkami,
které vedu, abychom splnily závazky ochranné registrační známky Family Pointu). Akcí, které pí.
Havlová do Pelhřimova přivedla, je mnoho. Můžeme zmínit „Cvičení pro maminky, co nemají hlídání“
(v rámci kontaktním Family Pointu), zábavné „Pískování“ (v rámci RC Krteček) vhodné pro větší
ratolesti. Velmi oblíbené jsou akce zaměřené na zdraví dětí, např. „Cvičení jógy pro děti“ (v rámci
Family Pointu, od ledna 2019), „Zdravé zoubky“ (v rámci Family Pointu, únor 2019), „Zdravé nožičky“
(v rámci RC Krteček), „Kurz první pomoci – akutní stavy u dětí“ (Family Point a RC Krteček, ten je v
režii kolegyně Jany Jirků). O letních prázdninách se nechaly rodiny vytáhnout ven ze svých domovů
díky projektu „Bejbykešky“ (v rámci Family Pointu), které byly připravené jak v pelhřimovských
městských sadech (zúčastnilo se 103 skupin/rodin), tak v Počátkách a v Křelovicích. V neposlední řadě
lze uvést 1. pelhřimovský charitativní bazar, který se konal 26. 5. 2018 na náměstí v Pelhřimově a díky
kterému nadělili babičce s vnoučkem (kterému zemřela maminka) poukaz na dovolenou u moře za 40
000 korun a nějaké kapesné v eurech k tomu. V říjnu 2018 byla u dětského hřiště Krásovy domky
slavnostně zasazena lípa k výročí vzniku republiky a odehrálo slavnostní odpoledne se zpěvem,
hudbou i tvořením. Vše opět pod taktovkou Zuzany Havlové.
Poznámka: Největšími akcemi (které organizuji a sháním na ně sponzory) v roce 2018 byl třetí ročník
Loutkového divadla v Děkanské zahradě 23.5.2018 (účast asi 160 dětí), druhý ročník Dětského dne
pro nejmenší v areálu Beachwell 1.6.2018 (účast asi 100 dětí) a druhý ročník Setkání s Mikulášem
5.12.2018 (asi 80 dětí) v kapli sv.Kříže. Oblíbená akce byla 10.7.2018 sportovní odpoledne u Stráže
(účast 32 rodin). Tyto akce byly společné pro RC Krteček i Family Point, kromě dotace 14 tisíc z
Rozvojového fondu města Pelhřimova (z kterého ještě pokrýváme tvoření pro děti) je na ně rozpočet
v podstatě nulový, ale i tak dělají díky sponzorům a třeba vlasnoručně upečeným perníkovým
medailím dětem radost a rodiny si je společně užijí, což je cílem těchto aktivit. Akce jsou především
pro děti do 6ti let a vstupné na tyto větší akce je zdarma či dobrovolné, aby byly dostupné pro
všechny (dobrovolné jde na provoz RC Krteček). Akce mohu realizovat díky tomu, že mě podporuje
především manžel i celá rodina. Bez této podpory bych akce v takovém měřítku a s časovou
náročností příprav nezvládla.

Volný čas dětí
a mládeže

Volný čas dětí
a mládeže

Volný čas dětí
a mládeže

