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Úvodní slovo 

 

Vážení čtenáři,  

ač je to skoro neuvěřitelné, právě se Vám do rukou dostává již čtvrtá výroční zpráva spolku 

Host. pro NelhoStejnost. Spolek Host. pro NelhoStejnost vznikl před pár lety spontánně, jako 

reakce několika nelhostejných mladých lidí s rodinami. Reagovali tak na život v Hostomicích a 

ukázalo se, že tato především dobrovolnická činnost má smysl.  

Městys Hostomice, coby malá obec zhruba s 1250 obyvateli do roku 2013 nenabízela velké 

možnosti pro kreativitu, vzdělávání, nápady, volný čas a už vůbec ne pomoc dětem, rodičům 

a rodinám. Od konce roku 2013 je to jinak. Naše děti i celé rodiny již mají možnosti, které 

jinak obecně nabízí větší obce nebo města. Zjistili jsme, že výhodou malé obce je, že 

koncentrujeme děti i dospělé naprosto odlišného charakteru, takové, které by se jinde a 

jinak třeba nikdy nesešly. Máme děti malé, velké, šikovné i méně. Máme děti zdravé i ty ne 

zcela. Všichni jsme ale jeden tým spolu s rodiči. 

Pod záštitou spolku již na počátku vznikl projekt Hostík – rodinné centrum pro malé i velké, 

které je už jen svým názvem čitelné pro kohokoliv. Budu se opakovat, když uvedu, že dnes už 

není pochyb o tom, že náš „Hostík“ má v Hostomicích v podstatě svou tradici. Výbornou 

zprávou je, že nejen v Hostomicích se o nás ví. Oslovila nás již obec Světec a také město 

Ledvice a žádají nás o spolupráci. 

Rok 2017 byl zajištěn již druhým rokem významně Nadací Agrofert, díky které jsme mohli 

naše aktivity nabízet širokému spektru rodin, které by jinak byly mimo veškerou komerční 

nabídku služeb. Není žádným tajemstvím, že Hostomice nesou tíhu zašlé slávy dob nedávno 

minulých a mimo jiné i proto v naší obci najdete několik sociálně vyloučených lokalit se všemi 

svými vlastnostmi. I v loňském roce jsme se snažili o snížení nevýhod, které tato tíha s sebou 

nese. Důkazem jsou společné, především venkovní veřejné akce, kam chodí již běžně kolem 

60 lidí. 

Tímto bych také ráda velmi poděkovala všem donátorům, mnoha maminkám, ale i tatínkům 

a dobrovolníkům nejen z Hostomic za to, co pro zdaleka nejen hostomické děti a rodiče 

pomáhali vytvářet. Děkuji Vám jménem všech, kterých se naše činnost dotýkala a jistě 

dotýkat bude. 

Marie Jiroušková 

Předsedkyně spolku 
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Základní údaje o spolku 
Název: Host. pro NelhoStejnost, Sídlo: Jiráskova 270, Hostomice 417 52 
Email: hostpronelhostejnost@seznam.cz 
Předseda spolku: Bc. Marie Jiroušková DiS., tel: 724 121 907, email: 
MMJirouskova@gmail.com 
Web: hostik.webnode.cz, Účet: 262642417/0300 
 
Spolek Host. pro NelhoStejnost byl původně založen jako občanské sdružení. To bylo 
registrováno a stanovy schváleny dne 29. 10. 2013 Ministerstvem vnitra. V loňském roce se 
nám konečně podařila úspěšně realizovat přeregistrace daná zákonem. Nyní tedy veškeré 
informace naleznete online ve veřejném spolkovém rejstříku. 
Cíle spolku jsme lehce ještě rozšířili, viz: 

 https://or.justice.cz , kde stačí zadat název spolku a naleznete veškeré podrobnosti. 

Činnosti spolku v roce 2017 
 

Pravidelné aktivity, provoz Hostíku – rodinného centra pro malé i velké 

 

Hostík je stabilní, řádně označený prostor rodinného centra (zhruba o velikosti 12x 5m s dětskou 

hernou a odděleným prostorem kuchyňky a kanceláře) na náměstí v Hostomicích, který i v roce 

20176 byl otevřen jednak v pravidelných časech pro různé aktivity. Zároveň spolek také pod názvem 

„Hostík“ nabízel také řadu jednorázových aktivit a činností pro širokou veřejnost, viz. níže. 

 

Služba rodinného poradenství 

Tuto službu jsme v roce 2017 upozadili v naší režii a předali jsme kompetence k výkonu 

kolegyni sociální pracovnici z organizace Člověk v tísni, o. p. s., která v Hostomicích 

zajišťuje výkon terénní sociální práce. K činnosti v Hostomicích slečna Hůlová napsala na 

webu její organizace článek viz.:  

https://www.clovekvtisni.cz/co-delame/socialni-prace-v-cr/kladno-a-beroun/hostomice-pohled-do-

minulosti-ocima-kamily-hulove-3093gp 

 

 

 

mailto:hostpronelhostejnost@seznam.cz
mailto:MMJirouskova@gmail.com
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Služby pro maminky s dětmi 

   Každou středu odpoledne byl vyhrazen Hostík rodičům s nejmenšími dětmi. Počty návštěvníků se 

měnily, přes letní měsíce Hostík v tomto smyslu nebyl příliš využíván, společný čas jsme trávili 

především venku – na zahradě, na hřišti. 

   V Hostíku bylo (a je) k dispozici spousta hraček, které průběžně doplňujeme (naposledy například 

velká dráha pro vláčky, která baví hlavně kluky). Dále pak knihy, hry, plyšové hračky, panenky, 

tříkolky, odstrkovadla atd. Díky podpoře z Nadace Agrofert jsme mohli Hostík vybavit spoustou 

kreativního materiálu a výtvarných pomůcek, které se ovšem při počtu dětí a aktivit, které nyní 

máme, rychle spotřebovávají. Díky všem zúčastněným maminkám za to, že nosí do Hostíku starší 

hračky a jiné vybavené. Dále také pravidelně zajišťují občerstvení ze svých zdrojů a je to tak 

v pořádku, přesto je fajn, že co kdo přinese, je vlastně pro všechny. 

 

Sběru oblečení a bot pro potřebné 

  V Hostíku mimo jiné sbíráme plastová víčka pro nemocnou Natálku z Bíliny. Dále pak 

shromažďujeme oblečení a boty. Tyto většinou předáváme nejchudším rodinám přímo v Hostomicích 

nebo je poskytujeme službě Teen Challenge viz. níže. Hostík je jednoduše také místem, kde 

shromažďujeme a přerozdělujeme oblečení pro potřebné.  

 

Služba odpoledního klubu pro celou rodinu 

Každý čtvrtek (vyjma letních prázdnin) byl Hostík k dispozici větším dětem i s rodiči. Vytvořili jsme 

klub pro celou rodinu. Snažili jsme se o to, abychom nepůsobili jen tak bezcílně a proto jsme vytvářeli 

různé tematické dny a výlety. Veškeré akce a aktivity jsou určeny v podstatě pro každého, jen vždy 

klademe důraz na angažovanost dospělých a zodpovědnost dětí. Nefungujeme nikdy jako hlídací 

agentura, děti se k nám neodkládají, ale spolupracují.  

 

Přehled veškerého zajímavého dětí v Hostíku v roce 2017 

3. 2. 2017 Výlet do Prahy do muzea strašidel (Stará Praha). 

13. - 17. 2. 2017 Jarní prázdniny a první přívesnický tábor (návštěva Smíškova, dětské herny, 
Větruše – ústecké dominanty, Aquadrom Most, Botanická zahrada Teplice) 

20. 2. 2017 Dětský karneval. 

2. 3. 2017 Palačinkový den v Hostíku. 

8. 3. 2017 Oslava Mezinárodního Dne žen za účasti harmonikáře a našich spřátelených seniorů. 

16. 3. 2017 St. Patrick day 
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12. 4. 2017 Velikonoce v Hostíku a s ní spojené zdobení stromu na náměstí vajíčky. 

13. 4. 2017 Výlet Blansko (zřícenina hradu v Ústí nad Labem) 

30. 4. 2017 Pálení čarodějnic 

1. 5. 2017 Rodinný výstup na Sukoslav, zříceninu hradu v nedalekých Kostomlatech pod 
Milešovkou. 

6. 4. 2017 Den s lesy ČR v Kostomlatech spojený s praktickými ukázkami lesní práce, včelařství, 
ochrany zvířat, péče o porost i zvířata v lese, ukázkou práce s koňmi v lese aj. 

13. 4. 2017 Praha – Den s Českou Televizí 

19. 4. 2017 Muzikál Jakoubek Kostomlaty 

3. 6. 2017 Mezinárodní Den dětí, kdy děti zažily spoustu legrace hlavně s pěnou, kterou nám 
vytvořili hasiči. 

18. 6. 2017 Den otců – výlet lodí do dílny ručního papíru v Litoměřicích. 

7. – 11. 8. 2017 Letní dětský hostíkový mini tábor. 

17. 8. 2017 Razítkování. 

25. 8. 2017 Návštěva statku a jízda na koních v Úpořinách. 

23. 9. 2017 Den prevence s hasiči, ukázka zásahů, prohlídka hasičského vybavení. 

27. – 30. 9. 2017 Podzimní prázdniny v Opárně. Prostě naše oblíbené místo 

15. 10. 2017 Zpívání v Hostíku a la Superstar. 

18. 11. 2017 Slavnost rozsvícení vánočního stromu v Hostomicích, k tomu spojené vánoční dílny. 

1. 12. 2017 Výprava do modlářské dílny do Mýdlárny u Zámku v Teplicích. 

18. 11. a 6. 12. 2017 Vánoční keramika s Frydolínem, výroba drobných keramických přemětů. 
Jednou pro děti a podruhé pro dospěláky. 

9. 12. 2017 Čert a Mikuláš v hasičárně. 

21. 12. 2017 Vánoce v Hostíku (dílny). 

 

Služba terénní sociální práce (Člověk v tísni, o.p.s) 

   Ve spolupráci s organizací Člověk v tísni o.p.s. v Hostíku fungovala (řádně registrovaná) sociální 

služba - terénní sociální práce (resp. kontaktní místo pro tuto službu), kdy byla slečna Kamila 

k dispozici pro všechny obyvatele Hostomic i okolí. Služba funguje tak, že na výloze Hostíku jsou 

k dispozici vždy aktuální informace k poskytování této služby, tj. kdo službu poskytuje, telefonní 

kontakt na takovou osobu, dny a hodiny, kdy je pracovník k dispozici v kanceláři a kdy v terénu. 

V loňském roce sice služba prošla jistým omezením, nicméně sociální pracovnice je k dispozici stále. 
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Projekt „Žijeme tu společně II.“ 

Naším největším dárcem se v roce 2017 stala Nadace Agrofert v rámci projektu „Žijeme tu společně 

II“. Spolek Host. pro NelhoStejnost již za svou existenci získal podporu řady nadací a projektů. Díky 

tomuto projektu jsme navázali kontakt s několika dětmi a rodinami, které by jinak s námi nijak 

nekomunikovali. Děti nám chodí do klubu, rodiče komunikují. Zjednodušilo to práci i v mateřské či 

základní škole. Nikdo se nyní nemůže vymlouvat, že neví, kam si dojít pro pomoc, pro radu nebo, že i 

děti nemají kde hrát. 

 

Pravidelná předškolní příprava: 

V období leden až červen 2017 Hostík nabízel pro všechny předškoláky v okolí možnost 

předškolní přípravy. Přípravu vedla Mgr. Marcela Husáková, která je zkušenou učitelkou pro 

I. stupeň a přesně ví, jak a na co se mají děti před nástupem do školy připravit. Do přípravky 

chodilo 10 dětí a nestranilo se ani dětem vietnamským, předčasně narozeným nebo 

mentálně retardovaným. 

 

IV. ročník Hostíkového mini táboru a pobyt o podzimních prázdninách 

Mezi jednorázové velké akce patřil opět již tradičně náš srpnový mini tábor v Opárně. Bavili jsme se 

báječně, výletovali, dobře se najedli a taky vykoupali. Navštívila nás slečna indiánka se svými 

cvičenými koňmi, viděli jsme lovecké psy.  Užili jsme si báječnou diskotéku i karneval a děcka se bály 

v noci při stezce odvahy. Vylézt jsme chtěli i na Lovoš, ale nějak nám nezbyli síly, nevadí, příště to jistě 

dáme. Za Hostík nás jelo 5 dospělých a 25 dětí. Navázali jsme spolupráci s organizací Květina, z. s., 

konkrétně se službou Doprovázení pěstounů (shodou okolností v této službě jedna kolegyně pracuje) 

a tak jsme zkusili vzít na náš tábor i 4 děti, o které pečují příbuzní, namísto rodičů. Šlo o děti malé do 

6 let věku, které ještě nikdy neopustili na déle, než jedno odpoledne své rodiny. Děti dobře znaly 

svou táborovou vedoucí právě ze spolupráce služby doprovázení s pěstouny.  Měly k ní tedy 

vytvořený vztah a především důvěru k tomu, aby odjely a strávili čas mimo náhradní rodinu. Dětem 

jsme se věnovaly více, než ostatním. Dětem z pěstounských rodin se pobyt velice líbil, potíže žádné 

nenastaly a pěstouni mají zájem o další spolupráci, co víc si přát. 

Inu a pro veliký úspěch jsme zorganizovali a vyrazili i na pobyt o podzimních prázdninách. Zrovna bylo 

skutečně krásné počasí a tak se pobyt vydařil. Děti mohly ještě malovat a soutěžit venku, někteří 

odolní jedinci jistě ocenili unikátní ranní rozcvičky a v táboře v Opárně je většina dětí již jako doma. 

S sebou jsme vzali celkem 23 dětí. 
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Drobný komentář k jednorázovým akcím 

Všechny akce, které jsou venku, jsou veřejné a pro všechny. Nikomu nestraníme. V loňském roce se 

konečně podařilo prolomit ledy a začali jsme aktivně spolupracovat s místními dobrovolnými hasiči a 

fotbalisty. Při dni dětí nám hasiči zařídili báječnou zábavou díky hasící pěně, to jsme si ale 

zavzpomínali na vlastní dětství. Hasiči nám také zařídili hlavní program Dne prevence. No a 

konečně jsme měli zapůjčeny prostory hasičárny pro oblíbenou mikulášskou besídku. Oceňujeme 

partu mladých, kteří k nám občas jezdí pomáhat z Bílinského nízkoprahového klubu při Člověku 

v tísni. Je skvělé, když mladí místo zevlování venku na sídlišti přijedou za bagetu zorganizovat soutěže 

pro děti nebo malovat na obličej. 

 

 

 

 

Závěrem: 

Žijeme v Hostomicích. Máme vlastní děti. Máme zkušenosti. Máme energii a odhodlání věnovat se 

každému dítěti, u kterého vidíme, že to má smysl. Věříme, že naše práce je užitečná a může být také 

inspirací pro ostatní organizace i jednotlivce. Těšíme se, co nového přinese rok 2018. Věříme, že 

nalezneme dostatek podpory pro naše velké plány. Jediné, co nás skutečně trápí, je velikost prostor 

Hostíku. Již je nám skutečně malý a prostě nestačí. Bohužel v obci není jediný prostor, který by byl 

vyhovující a dal se využít. Třeba jednou získáme dostatek odvahy, času a lidí, a půjdeme do nějakého 

většího projektu, na základě kterého bychom si třeba i nové prostory vybudovaly sami. 

                                                                                                                       Hostomický tým dobrovolníků  
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