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3. ÚVODNÍ  SLOVO 
 

Jak ten čas letí …. Právě se vám do rukou dostává již 

sedmá výroční zpráva RC Sedmikráska. Říká se, že 

sedmička je šťastné číslo a myslím, že to platí i pro nás. 

Sedm let starostí, boje o přežití, ale hlavně štěstí 

z práce, kterou můžeme díky Sedmikrásce pro všechny 

rodiny ze Žatce a okolí dělat.  Naše služby jsou stále 

vyhledávány a za to bych chtěla poděkovat všem 

příznivcům Sedmikrásky, protože bez vás by naše práce 

nedosáhla naplnění. 

Jedeme dál …. A těšíme se na další chvilky s vámi  
 

 
 
 
 

                                                                                    

Michaela Hradcová 

předseda z.s. 
 
 
 
 

 

P.S. Opět zde musím poděkovat všem kolegyním a kolegům,   

        kteří to s námi za ten provaz táhnou už pěknou 

                                                                           řádku let …  
 
 
 
 
 
 
 
 



4.  O NÁS 
 
 

Občanské sdružení Sedmikráska bylo založeno  28.7.2008 

 a 1.10.2008 slavnostně otevřelo historicky první Mateřské centrum 

Sedmikráska Žatec o.s. Vznik Mateřského centra byl podporován 

komunitním plánem města Žatec. 

1.4.2011 změna názvu o.s. z Mateřské centrum Sedmikráska Žatec 

o.s. na Rodinné centrum Sedmikráska Žatec o.s. 

1.7.2011 jsme získali pověření k poskytování soc.poradenství  

dle § 108/sb.2006 o sociálních službách  

a pověření k sociálně - právní ochraně dětí 

9.9.2013 otevření Baby klubu na Střední zemědělské škole 
 
 

Posláním je zavádění chybějících služeb v regionu, chceme posouvat 

hranice kvality života dětí a dospělých. 

 

Cílem je být profesionální neziskovou organizací, která se stane 

partnerem pro rodiny v oblasti volného času, vzdělávání a sociálních 

služeb.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5. MATEŘSKÉ CENTRUM SEDMIKRÁSKA 
 
 

Pracovní tým 

 

Michaela Hradcová – zakladatelka, předsedkyně, vedoucí mateřského 

centra, lektorka, fundraiserka, pracovník v sociálních službách 

 

Bc.Ivana Benešová – místopředsedkyně, vedoucí sociálního centra, 

lektorka, fundraiserka 

 

Denisa Hradcová – výkonný tým, web.design 

Mgr. Lenka Mottlová – právník 

Mgr. Miroslava Ulbríková – speciální pedagog, lektor 

Věra Khunová – asistent volnočasových aktivit 

Jitka Poutecká - lektorka cvičení pro rodiče s dětmi 

Mgr. Šárka Jurasová – dramatický kroužek 

Ing. Zdeňka Soběslavová – lektorka výtvarných kurzů 

Kateřina Hájková – lektorka cvičení rodičů s dětmi 

Věra Kunášková – veoucí Baby klubu Sedmikráska 

Helena Bidmovová – asistent RC Sedmikráska 

Ing. Michaela Kaczová – asistent RC Sedmikráska 

Lenka Vimpelová - lektorka tanečního klubu 

Iveta Petráková – laktační poradkyně, vedoucí laktační poradny 

Ivana Ulrichová – předporodní kurzy, cvičení pro těhotné, cvičení            

                                                                                              pro ženy 

Monika Henlínová – služební maminka 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Služby v oblasti podpory rodiny jsou poskytovány dle následujících 

typů 

 

 pravidelné výtvarné, pohybové, hudební, dramatické a taneční 

kurzy 

 péče o těhotné – laktační poradna, cvičení, předporodní kurzy 

 odborné přednášky a semináře zaměřené na výchovnou 

problematiku 

 víkendové pobyty pro rodiče s dětmi 

 rukodělné a tvůrčí kurzy pro rodiče 

 pravidelné hlídání dětí 

 kulturní akce 
 

 

Naše aktivity a přehled návštěvnosti 
 
 
 
 

1.  Volná herna        1683 Rodiče+děti 

2.  Cvičení 3-6m.              8 Rodiče+děti 

3.  Cvičení 6-12m.            20     Rodiče+děti 

4.  Cvičení 1-2 roky            46 Rodiče+děti 

5.   Cvičení 3-5 let            24 Děti 

6.  Výtvarné kurzy 1,5 +             28 Děti+rodiče 

7.  Výtvarné kurzy 3+              8 Děti 

8.  Tanenčí klub            18 Děti 

9.  Pěvecký sbor            22 Děti 

10.  Dramatický kroužek            10 Děti 

11.  Jóga pro děti              4 Děti 

12.  Jóga pro dospělé            72 Dospělí 
    13. Cvičení pro těhotné            54 Dospělí 

    14. Cvičení na míčích            36 Dospělí 

 



Akce pro rodiny pořádané Sedmikráskou 
 
  
 Karneval 

 Burza oblečení jaro - léto  

 První pomoc 

 Kurzy zdravého životního stylu 

 Vaříme pro kojence a batolata 

 Happening Zahoďte klíč 

 Výroba vánoční dekorace 

 Vánoční focení v Sedmikrásce 

 Burza nejen oblečení podzim – zima 

 Měsíc pro rodinu 

 Jarní focení 

 Pohádkový les 

 Relaxační pobyt pro rodiny s dětmi na horách 

 Loutkové divadlo 

 Burza oblečení podzim - zima 

 Den otevřených dveří 

 Kurz vázání šátků 

 Velká beseda o kojení 

 Masáže dětí a kojenců 

 Den se Sedmikráskou 

 Hledání velikonočního zajíčka 

 Advent v Sedmikrásce 

 Mikulášská besídka 

 Mikulášská párty                                            

 Vánoční besídka                                             

 Zdravý sexuální život                                     

  Adventní posezení                                        

 Putování                                                         Canesterapie 

 Pravidelné spinkání v Sedmikrásce                Bezpečný pokojíček 

 Pobyt pro rodiče s dětmi                              Masáže dětí a kojenců 

 Letní soustředění                                          Dětský den 

 Svatováclavská zábava                                   Karaoke párty 

 Halloween party 

 Pět jazyků lásky 

 Zdravověda 

 Trvalý vztah je umění 

 Dále jsme pořádali velkou řadu přednášek, seminářů a kurzů 

 Drumbeny 



6. SOCIÁLNÍ   CENTRUM 
  
 

Rodinné centrum Sedmikráska Žatec, z.s. 

Sociální centrum 

Hošťálkovo nám. 137 

438 01 Žatec 

 

Mírové náměstí 3 

439 42 Postoloprty 

(do 8/2014) 

 

E-mail: scsedmikraska@seznam.cz  
  
Rok se s rokem sešel a mně se zde opět naskytl prostor pro rekapitulaci 
roku 2014 v Sociálním centru Sedmikráska. 
Činnost sociálního centra Sedmikráska se stala, z mého pohledu, 
běžnou součástí života v Žatci. Jinými slovy, SEDMIKRÁSKA má své 
místo v Žatci pro obyvatele tohoto města a okolí. 
 
Tým sociálního centra – přímá péče 2014 
 
 

                                                                                                              

 
 
Bc. Ivana Benešová  Michaele Hradcová Mgr. Lenka Mottlová 

 
 
 



                                                                                                             

 
 
 Mgr. Miroslava Ulbríková                  Iveta Petráková 

 

Sociální centrum v roce 2014 podpořili 

Město Žatec – Komunitní plán města Žatec, MUDr. Josef Beneš, 

GRAPE SC, a. s., Fotospoušť Žatec, H-obaly, s.r.o., ÚP Louny 

Celkové náklady Sociálního centra Sedmikráska 

728 218,-Kč 

Sociální centrum navštívili lidé v krizi, včetně rodin s dětmi 961 krát. 

 

Poradna nabízí podporu a pomoc lidem v krizi a rodinám při 

uplatňování práv a zájmů, zprostředkování kontaktu se spol. 

prostředím a sociálně terapeutickou činnost. Jde o odbornou činnost, 

která je definována Zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách 

a Zákonem č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí. Činnosti 

vyplývající z pověření k SPOD jsme ukončili k prosinci 2014. 

V SC Sedmikráska najde pomoc každý od 1roku, děti, mládež, dospělí, 

rodiče, těhotné, opuštění, nezaměstnaní, senioři. 

S dětmi převážně pracují speciální pedagog Miroslav Ulbríková, 

zdravotní sestra (pracovník v SS) Iveta Petráková a Michaela 

Hradcová (pracovník v SS). Dospělí jedinci spolupracují převážně s 



právníkem Lenkou Mottlovou a sociálním pracovníkem Ivanou 

Benešovou. 

Sociální centrum Sedmikráska nabízí řízení asistovaného styku pro 

rodiče a jejich děti v prostorách Rodinného centra Sedmikráska. 

Řízený styk probíhá pod vedením odborného pracovníka sociálního 

centra. Tuto službu do prosince roku 2014 Sedmikráska nabízela z 

pověření K SPOD. 

V Postoloprtech jsme z finančních důvodů zrušili poradenské místo. 

Sociální službu jsme zde poskytovali od ledna 2013 do srpna 2014. 

 Celý tým sociálního centra průběžně prochází kvalitním odborným 

vzděláváním zaměřeným na prohlubování znalostí a dovedností sociální 

práce a její využití v praxi. 

 

Sociální centrum je uznávané poradenské místo s nabídkou 

navazujících fakultativních služeb – muzikoterapie, aromaterapie, 

doučování. Nabízíme kvalifikovanou a kvalitní práci, jen trošku z jiné 

pozice než státní orgány a instituce.  

Výše uvedené stručné údaje nevyjadřují naše pocity, které prožíváme 

při Vaší podpoře, v době, kdy nás vyhledáte. Stále platí, že největší 

odměnou je pro nás Vaše spokojenost, Vaše úleva a dokonce i Váš 

úsměv na tváři, kterému předcházela beznaděj… 

 

Děkujeme všem za Vaši důvěru a podporu! 

 



Informace o nás najdete na: 

www.sedmikraskazatec.cz, www.rcsedmikraska.webooker.eu 

facebook: RC Sedmikráska –Sociální centrum             

 

 

7. BABY  KLUB SEDMIKRÁSKA 
 
 

Dne 9.9.2014 jsme otevřeli již třetí prostor Rodinného centra 

Sedmikráska. 

Jedná se o prostor, kde nabízíme péči o děti od 10 měsíců. Využíváme 

krásné prostory na Střední zemědělské škole, dále přilehlé hřiště a 

pergolu pro letní posezení a trávení volného času v bezpečném 

prostředí. 

Otevřeno je po celý rok - pondělí až pátek od 7:00 – 16:00. 

Kapacita je 16 dětí. 

Využíváme zde prvky Montessori pedagogiky a děti jsou vždy vedeny 

kvalifikovaným personálem.  

Nejdůležitější pro nás je poskytnout dětem rodinné prostředí, 

klademe důraz na individuální přístup. 
 
 
 

Tým Baby klubu Sedmikráska: 
 

Věra Kunášková –          vedoucí pracovník 

Helena Bidmonová –        asistent, péče o děti 

Ing. Michaela Kaczová –   asistent, péče o děti 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

  8. PROGRAMY PRO RODINY S DĚTMI V NRP 
 
 

I v letošním roce jsme pořádali aktivity pro rodiny s dětmi v NRP. 

 

Probíhalo pravidelné vzdělávání, které pořádáme pro města Žatec 

a Podbořany. Vzdělávání proběhlo 14 x za rok. 

 

Dále se pracovalo ve svépomocných skupinách, proběhl výcvik 

komunikačních dovedností, mini projekt, individuální terapie, 

doučování aj. 

 

Pořádali jsme vzdělávací pobyty s odborným programem pro rodiče 

s dětmi v NRP. Pobyty jsme uspořádali pro rodiny ze Žatce, 

Podbořan a Mostu.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 

9. VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ 
 
Letos zaměstnanci absolvovali různá školení a kurzy pro zvyšování 
profesionality organizace. 
 
 
Pravidelně probíhá supervize dílčích týmů a hodnocení pracovníků. 
Pravidelně se celý tým setkává na pracovní poradě. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10. PROPAGACE 
 
webové stránky www.sedmikraskazatec.cz 
FACEBOOK:  Mateřské centrum Sedmikráska, RC Sedmikráska- 
Sociální centrum  

http://www.sedmikraskazatec.cz/


 
Letáky, plakáty 
Regionální noviny 
Regionální televize 

11. FINANČNÍ ZPRÁVA 

 



 
 



 
 
 

12. PODPOŘILI NÁS 



 
Bez podpory Vás všech by nebylo možné provozovat naše  

Rodinné centrum Sedmikráska. 

 
Vaší podpory si velice VÁŽÍME a DĚKUJEME 

!!!! 
 

   
 
 

 
 
 

     MPSV rodina, Ústecký kraj, Město Žatec, Úřad práce 

Grape, s.r.o,  MUDr. Josef Beneš, H-obaly, s.r.o 

Fotospoušť Žatec,  firma DAMM 

SIKO koupelny,věznice Nové Sedlo, 

TV OK+, Regionální noviny, Lidový dům Panamera, ERM stav, 
Medela, papírnictví Brázda, papírnictví pod podloubím, Only 

Soft, CHCHP Žatec, ERM Stav s.r.o ,           

 

 

Pravidelně spolupracujeme: 
 

Gymnázium Žatec, Církev bez hranic, Knihovna Žatec, nemocnice 
Žatec 

Střední zemědělská škola Žatec, FOD Žatec, Městská policie Žatec, 
Roztančená kolečka – Jaroslava Panská, Mateřské centrum 
Rákosníček Děčín, Radka Kadaň, Červený kříž Louny, divadlo 
Žatec, mateřské a základní školy, Síť MC, Domov pro seniory, 
Domov s pečovatelskou službou Žatec,  

Žatecké noviny, město Podbořany, statutární město Most. 

 

 



13. KONTAKTNÍ ÚDAJE 
 

 
RODINNÉ CENTRUM SEDMIKRÁSKA ŽATEC z.s. 

Svatováclavská 1931 
438 01 Žatec 

 

 

MATEŘSKÉ CENTRUM  

NÁM.SVOBODY 150/151 

438 01 ŹATEC 

 

zodpovědná osoba: Michaela Hradcová 

telefonní číslo: 776 322 176 

mail: mcsedmikraska@seznam.cz 

 

 

SOCIÁLNÍ CENTRUM  

HOŠŤÁLKOVO NÁM. 137 

438 01 ŽATEC 

 

zodpovědná osoba: Bc. Ivana Benešová 

telefonní číslo: 602 943 155 

mail: scsedmikraska@seznam.cz 

 

WEB: www.sedmikraskazatec.cz 

 

 

DATUM A ČÍSLO REGISTRACE 

23.7.2008  VS/1-1/72349/08-R 
 

BANKOVNÍ SPOJENÍ, ČÍSLO ÚČTU 

Komerční banka, 43 – 2754630227/0100  

mailto:scsedmikraska@seznam.cz
http://www.sedmikraskazatec.cz/

