
Výroční zpráva Fontány za rok 2017: 
 

Slovo předsedy 

Rok 2017 je pro nás minulostí, uplynul jako voda a díky dostavbě školy BRÁNA, kterou jsme 

spolu se sborem Jednoty bratrské v Nové Pace 4. září slavnostně otevřeli, plynul opravdu 

velmi rychle.  

Během roku 2017 stejně jako každý 

rok se naši vedoucí věnovali 

maminkám s jejich dětmi na 

připravených programech 

v mateřském centru Studánka a 

v rodinném centru Céčko. Zájem o 

centra pomalu roste. Za RC Céčko jsme 

nesmírně vděčni za krásné prostory 

v centru města, která si smíme 

pronajímat, zejména také díky 

možnosti občerstvení v Café Central, 

která se v budově nachází. Od září 

2017 se z důvodu delší rekonstrukce prostor MC Studánka obě centra schází v Centrálu 

společně a mohou se vzájemně doplňovat a obohacovat. Obě centra jsou začleněna 

v Asociaci Comeniana (https://comeniana.cz/). 

Nadále se věnujeme přednáškám o výchově dětí od manželů Evalda a Rut Ruckých z Liberce. 

Návštěvníci přednášek jsou především z řad rodičů, avšak i prarodičů. Na přednáškách je 

prostor i na dotazy a besedování.  

Společně se školou Brána jsme uspořádali 

Slavnost ke Dni matek a Adventní koncert 

v hotelu Centrál.  

Pro děti jsme připravili každoroční letní tábor 

v Letařovicích u Českého Dubu a Mikulášskou 

besídku. Kalendářní rok jsme slavnostně 

uzavřeli Silvestrovským karnevalem na téma 

Říše pohádek.  

Téměř všechny akce pořádáme ve spolupráci se 

školou Brána, sborem Jednoty bratrské, Novopackou pražírnou, ZUŠ Nová Paka a ZUŠ 

Melodie Hořice.  

Cílem všech aktivit je seznámit naše okolí s živým Kristem v našich životech.  

Bohumír Včelák 



Uskutečněné akce v roce 2017: 

 9.2. Přednáška o výchově  

 12.3. Členské shromáždění Fontány 

 4.5. Přednáška o výchově 

 8.5. Slavnost ke Dni matek v Centrálu 

 1.6. Dětský den 

 15.6. Přednáška o výchově: 1. puberta aneb výchova batolat 

 19.6. Přehlídka hry na hudební nástroje 

 22.-25.6. Účast na Improfestu ZUŠ Nová Paka 

 17.-28.7. Tábor Letařovice 

 12.8. Výroba sandálů Barefoot v MC Céčko 

 od 11.10. Kurzy Španělštiny 

 2.11. Přednáška o výchově: Rituály ve výchově 

 3.11. Přednáška o Kolumbijské kávě prof. Ondřeje Krejcara 

 5.12. Mikulášská besídka 

 15.12. Adventní koncert v Centrálu 

 31.12. Silvestrovský karneval Říše hraček 

 

 

Plánované akce: 

Pravidelné: MC Studánka, RC Céčko, Malí zpěváčci, dále: Letní 

tábor v Letařovicích, přednášky o výchově, kávě apod. 

S otevřením Centrálu se otvírá obrovská možnost dalších aktivit: Čaje pro mládež, seniory. 

Vše záleží na ochotných spolupracovnících, kteří svojí práci pro druhé vykonávají zdarma.  

 

Finance: 

Více informací k financím spolku v kanceláři Fontány. 

   

 

 

 

 

 

z.s. Fontána, Kollárova 456, 509 01 Nová Paka, http://fontananp.webnode.cz/, fontanapaka@volny.cz 

Rok 2017 Celkem 

Náklady celkem: 189 524,- Kč 

Výnosy celkem: 197 030,- Kč 

Hosp. výsledek: 7 506,- Kč 


