
CENTRUM PRO TRÁVENÍ 

VOLNÉHO ČASU VE 

FRYMBURKU 

prezentace pro představení 

projektu zastupitelstvu 



NAVRHOVATELÉ PROJEKTU 

Jana Toušková 
vedoucí recepce resortu na Lipně, lektorka jógy, 

vzdělání :vysoká škola VŠB-TUO, fakulta ekonomická 

 

Marcela Frajová 
ubytovatel, stavební  rozpočtářka, lektorka jógy, 

vzdělání: vysoká škola ČVUT, fakulta stavební 

 

Veronika Račáková 
učitelka v mateřské škole ve Frymburku, specializace Montessori metoda, 

vzdělání: vysoká škola  JČU, fakulta pedagogická 

 

 

 



PROSTORY PRO CENTRUM 
vhodným prostorem je budova staré MŠ 

 

hlavní návrh pro realizaci centra obsahuje 
 

SÁL a DĚTSKOU HERNU 
 

+ příslušenství 

 toalety, šatna, kuchyňka, sklad, kancelář,  

venkovní prostor 



PRO KOHO? 

 Místní občané 

 Ubytovatelé 

 Návštěvníci Frymburku 

 Zaměstnanci cestovního ruchu 

 Milovníci aktivního trávení volného času 

děti 

senioři dospělí 

mládež 

rodiče s 

dětmi 



PROGRAMOVÁ NÁPLŇ 

SÁL 

 cvičení 

 přednášky 

 workshopy 

 zájmové kroužky 

 příměstské tábory 

 setkávání občanů 

 animační programy 

DĚTSKÁ HERNA 

 dětský koutek 

 mini kavárna 

 Montessori dílna 

 hlídaní dětí 



RODINNÉ CENTRUM NOVÝ JIČÍN 

HERNA A SÁL V PROVÁZKU 

 



INSPIRACE PRO PROJEKT 

HERNA A SÁL V KRUMLÍKU 



SÍŤ MATEŘSKÝ CENTER o.s. 

 1992 – založeno 1. MC 

 2014 – cca 300 členských MC/RC v celé republice 

 

POSLÁNÍ SÍTĚ MC 
 posilování hodnoty rodiny 

 vyhledávání finančních zdrojů pro MC 

 spolupráce se státní správou i obcemi  

 reprezentace MC v ČR i v zahraničí 

 poradenství a metodické vedení nově vznikajícím MC  

 podpora rozvoje již fungujících MC v celé republice 

 



FINANCOVÁNÍ PROVOZU 

 Dotace nestátním neziskovým subjektům  

   Dotační programy z MPSV 

   Příspěvky na pracovní místa z ÚP 

   Grantové projekty z ESF 
 

 Příjmy z činnosti spolku  

 Příspěvky, dary 

 Dobrovolná činnost občanů 

 
 

 



PROVOZOVATEL 

Spolek založený za účelem: 

„vytvořit podmínky a zázemí pro setkávání 

občanů, pro rodinu, děti, rodiče i prarodiče a 

připravit pro ně vhodný program s celoroční 

náplní“ 

 

Městys jako majitel nemovitosti: 

„zajištění vhodných prostor a podmínek pro 

provozování volnočasového centra“ 



 

 

DĚKUJEME ZA POZORNOST 


