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Úvodem 
My.Aktivity o.p.s. vznikla v roce 2011 jako platforma  pro setkávání nápadů  

a aktivit skupiny lidí různých kvalifikací a zájmů. Spojuje nás  chuť a potřeba 

realizovat projekty zaměřené na rozvoj společenského a komunitního života 

v Praze. Původní myšlenka zakladatelů společnosti byla spojena s realizací 

vzdělávacích projektů zaměřených především na  vzdělávání dospělých. 

V současné době máme k dispozici zkušený tým odborníků /lektorský tým/ 

z oblasti vzdělávání s dlouholetou praxí ve státním neziskovém, ale  i privátním 

sektoru, který se podílel na vývoji a realizaci významných projektů  s celostátní 

působností. Kvalita realizovaných projektů je závislá na schopnosti jejich 

komunikace s odbornou i laickou veřejností. Náš tým /kreativci/ dokáže zajistit 

komplexní pokrytí projektu od produkce přes PR až po reklamu. V současné 

době také realizujeme projekty určené rodinám s dětmi /rodinný 

klub/, přičemž těžiště naší činnosti spatřujeme v aktivním využití času 

stráveného v rodinném klubu s důrazem na vzdělávání, v kultivaci 

společenského života a v návratu k tradičním rodinným hodnotám. Tyto 

projekty jsou určeny široké veřejnosti napříč generacemi.  

  

  

Mgr. Roman Rozbroj 

ředitel 

My.Aktivity o.p.s. 
 

 

http://www.myaktivity.cz/lektorsky-tym
http://www.myaktivity.cz/kreativci
http://www.myaktivity.cz/rodinny-klub-ulitka
http://www.myaktivity.cz/rodinny-klub-ulitka
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Přehled aktivit v roce 2018 
Rodinné 

RODINNÝ KLUB ULITKA 

Rodinný klub Ulitka je jedním ze stálých projektů My.Aktivty o.p.s., který 
každoročně přiláká maminky na rodičovské dovolené nejen z Prahy 3. 
Zajišťujeme  programy pro rodiny s dětmi ve věku 0–6 let. Poskytujeme 
každodenní prostor pro společenský kontakt a vzdělávání pro rodiče na 
rodičovské dovolené. Pomocí seminářů, přednášek a tvořivých dílen jim 
pomáhá s péčí o dítě, s rozvojem jeho osobnosti a také s doplněním 
znalostí a dovedností rodičů, které využijí při hledání zaměstnání. 
Ženám nabízí prostor pro seberealizaci, umožňuje jim absolvování 
vzdělávacích kurzů a napomáhá získat sebevědomí potřebné po návratu 
z rodičovské dovolené.  
V roce 2015 služeb RK Ulitka využilo na 220 rodin z celé Prahy. 

 
 

 PRÁZDNINOVÉ LETNÍ ŠKOLKY   

Základním posláním projektu je poskytnutí alternativy k městským 
mateřským školkám, které v době letních prázdnin čerpají dovolenou. 
V součinnosti s MČ Praha 3 jsme v létě 2015 realizovali 5 týdnů letního 
provozu školky, které probíhala v areálu DDM Ulita, přilehlém dětském 
hřišti a okolí. Provozně jsme zajistili celodenní program na celý týden 
včetně pitného režimu, stravování a programu pro účastníky letní 
školky. V roce 2015 se Letní školky zúčastnilo na 135 dětí, převážně 
z lokality městské části Prahy 3. 
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Sportovní 

V roce 2015 jsme uskutečnili řadu sportovních a pohybových akcí, zaměřených na 

tyto cílové skupiny: 

 děti předškolního věku 

 rodiny s dětmi 

 senioři 

Mezi tradičně úspěšné akce patřily především LETNÍ SPORTOVNÍ KEMPY, 

které byly zaměřeny na děti, žijící v lokalitě Praha 3, které musí trávit letní prázdniny 

doma bez možností strávit letní měsíce v přírodě na pobytových táborech anebo 

s rodiči na dovolené. Nabídka pro tuto CS spočívala v umožnění sportovních aktivit 

různého typu v rámci projektu „Letní sportovní kempy“. Ve spolupráci se sousedícími 

organizacemi (DDM Ulita, TJ Spoje Praha a sportovní a rekreační areál Pražačka) bylo 

účastníkům kempů umožněno vyzkoušet si řadu sportů a aktivit pod vedením našich 

sportovních lektorů. Letní akce se zúčastnilo na 135 dětí, převážně z Prahy 3 a okolí. 

SOBOTNÍ ATLETICKÉ KEMPY je pravidelná pohybová aktivita zaměřena 

na děti do 10 let a jejich maminky. Jednou měsíčně -  v areálu TJ Spoje Praha – 

probíhá společný sportovní den kdy děti pod vedením lektorů a trenéru absolvují 

obecnou atletickou přípravu. Kempy ve svém obsahu dbají na přirozený rozvoj 

pohybových dovedností dětí v této věkové kategorii v plné šíři.  Sloužit jako 

potřebný nástroj pro přirozený rozvoj pohybových dovedností dětí v mladším 

školním věku, kde se v současné době značně zvyšuje riziko nedostatečného 

pohybu z důvodu nepřiměřeně dlouhého času stráveného u počítačových her 

a TV. 
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Cíle kurzů: 
 určeny pro děti, jejichž rodičům záleží na zdravém životním stylu a jenž 

chtějí vést děti k radostnému přístupu ke sportu, aniž by chtěli ze 
svých dětí vychovávat profesionální sportovce 

 děti se díky kurzům mohly lépe zorientovat v různých oblastech 
sportu, vyzkoušet si je a následně si vybrat ten svůj 

 
SPORTOVNÍ DNY PRO ŽENY  
byly akcí, která reflektuje zvýšený zájem žen o pohybové aktivity a 
zdravý životní styl. Sportovní den, pro ženy  posloužily jako ochutnávka 
toho, co vše je v této oblasti dostupné a snadno realizovatelné bez větší 
časové a finanční zátěže. Nezabývali jsme se konkrétními sportovními 
disciplínami, ale nabídli ženám možnost, jak sportovat, aniž by to 
narušilo jejich rodinné povinnosti a další zájmy. Součásti sportovního 
dne bylo také kondiční a výživové poradenství. Náplní dne pak byly 
především aktivity jako bodystyling, bosu, pilates a a nordic walking. 
 

Vzdělávací 

 Naše organizace, především prostřednictvím vzdělávacích akcí, které pořádal 

 RK Ulitka, se zaměřila na akce pro naše dobrovolnice, které se staly 

 neodmyslitelnou součásti běžného provozu rodinného klubu. Vzdělávací  

 kurzy byly zaměřeny na témata spojená s první pomoci, moderního přístupu 

 k péči o děti a zdravého životního stylu. 

Životní prostředí 

KOMUNITNÍ ZAHRADA KREJCÁREK 

Finančně podpořena Nadací Via v rámci programu Místo, kde žijeme, 
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Českou spořitelnou a Nadací Partnerství. 
 
My.Aktivity o.p.s. v roce 2015 dokončilo vybudování Komunitní zahrady 
Krejcárek – místa určeného pro odpočinek, komunitní zahradničení, 
společenské akce a setkávání občanů z MČ Praha 3. Cílem projektu 
Komunitní zahrada Krejcárek žije, bylo vytvoření funkční mezigenerační 
komunity, která se bude scházet při aktivitách spojených se zahradou  
(svépomocné brigády na dokončení zahrady, sázení keřů, stavba pece 
na chleba). My.Aktivity o.p.s. pořádalo další akce (společný sběr plodů, 
vařící odpoledne, vítání jara pro rodiny s dětmi..) pro členy komunity  
a také ekovýchovné programy pro školky z Prahy 3, na kterých se 
organizačně nebo lektorsky podíleli odborníci z komunity sdružené 
kolem zahrady.  
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Finanční výkazy 
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Informace o společnosti 
Správní rada:         

Bc.           
Josef Chmel 
Předseda správní rady 
chmel@myaktivity.cz       
  
Ing. 
Zuzana Kortusová 
Členka správní rady 
kortusová@myaktivity.cz 
   
František Vaníček 
Člen správní rady 
vaniček@myaktivity.cz  
Dozorčí rada: 

Otto Vokál 

Mgr. Jiří Matušek 

Mgr. Jitka Kašová 

 
Mgr. Roman Rozbroj 
ředitel My.Aktivity o.p.s. 
rozbroj@myaktivity.cz) 
 
Sídlo společnosti: 

My.Aktivity o.p.s. 
Na Balkáně 2866/17a 
Praha 3 | 130 00 
Telefon 774 728 641 
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