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Občanské sdružení LECCOS 
 
Občanské sdružení zapo čalo svoji činnost na ja ře v roce 2000 
založením klubu Zvonice.  Klub Zvonice nabízí místním d ětem a 
mládeži zajímavé alternativy využití volného času a je tak 
primární prevencí v ůči závislostem na drogách . Zaměřuje se 
zejména na okruh d ětí problematicky se integrujících do 
spole čnosti ze sociáln ě slabších rodin a romských rodin.   
V roce 2003 jsme založili Mate řské centrum Kosti čka , které se 
stalo členem celorepublikové Sít ě mate řských center. V duchu 
filozofie MC nabízíme maminkám na mate řské dovolené a jejich 
dětem zázemí pro vzájemné setkávání a spole čné sdílení.  
 
Prostory, které nám k naší činnosti bezplatn ě poskytuje místní 
farní sbor Českobratrské církve evangelické, se nachází 
v p říjemném prost ředí parku. Objekt, který je chrán ěnou 
historickou památkou, byl v roce 2002 za našeho výz namného 
přisp ění zrekonstruován, takže nyní lépe vyhovuje našim 
pot řebám. 
 
Kromě  pravidelných program ů v klubu Zvonice a MC Kosti čka 
pořádáme akce pro ve řejnost, jako jsou koncerty, tane ční 
vystoupení, výstavy nebo p řednášky. 
 
Členové a pracovníci OS na základ ě svých zkušeností a znalostí 
práce v sociální oblasti koordinují činnost sdružení. Sami se 
aktivn ě dle pot řeby a svých možností  na této činnosti podílí.  
Každodenní chod klubu Zvonice zajiš ťuje hlavní koordinátor 
spolu s externími lektory. Peníze na jejich mzdy zí skáváme 
z grant ů.  
O chod a program MC Kosti čka se starají maminky, které se 
svýmu d ětmi MC navšt ěvují. 
 

Čím jsme výjime ční 
 
Oproti organizované zábav ě, kterou m ěsto nabízí ve form ě 
r ůzných kroužk ů  ve školách, v ZUŠ nebo na sportovištích, jsou 
otev řeny dve ře všem bez rozdílu v ěku, rasy, schopností, 
movitosti a podobn ě. Programu se m ůže zú častnit stejn ě tak 
pravidelný p říznivec jako náhodný kolemjdoucí.   
Program klubu Zvonice vznikl z v ětší části na základ ě poptávky 
dětí. Na základ ě našich možností jej této poptávce 
uzp ůsobujeme. 
V klubu trváme na dodržování ur čitých pravidel, ale neklademe 
důraz na systematickou výuku. Je zde ponechán prostor  pro 
každého p říchozího, který svou invencí m ůže p řisp ět 
k vytvá ření programu. 
 
 

Klub Zvonice 



 
Klub Zvonice nesl p ůvodn ě název Klub Márnice, 

podle ú čelu, k n ěmuž v minulosti objekt sloužil. Pro 
zjevnou nevoli ve řejnosti jsme v roce 2003 klub 
přejmenovali na Zvonici (též podle ú čelu 
v minulosti). 

Klub je i nadále otev řen každý všední den od  
                   15,30 do 18,00 hodin  

Pondělí  -  etnický tanec, zp ěv : v rámci tohoto klubu 
tan čí již druhým rokem soubor La če Čhave, který 
vystupuje p ři p říležitostných akcích nejen v Českém 
Brod ě, lektorkou je romská maminka.  
Úterý  -  výtvarný klub : d ěti se s lektorkami, 
výtvarnicí  a členkou OS Leccos,   v ěnují rozmanité 
výtvarné činnosti, jako je keramika, malování a jiné 
výtvarné techniky, šití, výroba loutek 
St ředa  -  sportovní klub : zde se provozují rozmanité 
sportovní hry, kde d ěti vybijí svoji energii a 
uplatní svoji sout ěživost, pod vedením hlavního 
koordinátora klubu Zvonice   
Čtvrtek – klub komunikace: nabízí kvízy a rébusy, hry 
na rozvíjení slovní zásoby, d ěti se též pokusily  
sestavit vlastní časopis, realizace tohoto programu 
se ujal jeden z člen ů sdružení 
Pátek – gastronomický klub: velmi oblíbené odpoledne, 
kde se va ří jako doma, se zkušenou kucha řkou, b ěžné 
menu i speciality, které pak všichni u prost řeného 
stolu sní  
 
Provozujeme též klub dou čování , který funguje dle 
pot řeby d ětí. U čivo ze základní školy d ětem 
srozumiteln ě vysv ětlí kterýkoli ze člen ů OS. 
V rámci n ěkterých klub ů (tane ční, výtvarný) si lze 
spolu s lektorem stanovit dlouhodob ější cíle (ve řejná 
vystoupení, výstavy) a pracovat na jejich spln ění. 
Jednou za m ěsíc v pátek  po řádáme s d ětmi diskotéku 
až do ve čera. Na její p říprav ě a hudební produkci se 
děti aktivn ě podílí. 
Hlavní koordinátor je p řítomen každé odpoledne a 
pomáhá lektor ům, p řípadn ě se v ěnuje d ětem, které se 
hlavní činnosti dne neú častní. 
 
 
 



V roce 2003 jsme s d ětmi v klubu Zvonice 
připravili a absolvovali tyto akce mimo rámec 
pravidelného programu : 
      
v lednu 
- jsme uspo řádali maškarní diskotéku, masky si d ěti 
vyrobily ve výtvarném klubu 
- d ěti z tane ční skupiny La če Čhave p řipravily 
předtan čení na plese Sokola 
v únoru  
- uspo řádali jsme pro d ěti hru v p řírod ě „Hledání 
pokladu“ s otázkami o p řírod ě 
v b řeznu 
- byl koncert st ředov ěké hudby s názornou ukázkou 
starých hudebních nástroj ů 
v dubnu 
- se uskute čnila sout ěž o Miss Zvonice s porotou 
složenou z rodi čů d ětí 
- prob ěhlo interní tane ční vystoupení jednoho 
z návšt ěvník ů klubu na skladby Eminem 
- jedna ze členek OS uspo řádala besedu o Egypt ě, 
který navštívila, s výstavou fotek a ochutnáváním 
exotických jídel 
- besedovali jsme s d ětmi o drogách za p řítomnosti 
zaměstnance z K- centra 
- tane ční skupina La če Čhave vystoupila v okresním 
kole „Miss t řináctiletých“, kam se probojovala jedna 
z členek skupiny 
v kv ětnu 
- odpoledne ke dni matek – sout ěž v hraní kuli ček 
- výlet na st řelnici do Kolína 
- s vybranými d ětmi /odm ěna za tanec, úklid, káze ň/ 
jsme se byli podívat na romském festivalu Khamoro 
 
 
v červnu 
-  jsme po řádali Den otev řených dve ří, spojený 
s vystoupením d ětí a výstavou 
v červenci a srpnu 
- probíhal b ěžný program klubu Zvonice 
- s d ětmi jsme byli na výlet ě v Praze  
v zá ří 



- byl p řijat do pracovního  pom ěru nový koordinánor a 
seznamoval se postupn ě s d ětmi 
v říjnu 
- uspo řádali jsme nultý ro čník Drakiády 
v listopadu 
- byla  výstava v Podlipanském muzeu v Českém Brod ě, 
kde d ěti  ukázaly nejen zda řilé keramické a jiné 
výtvarné práce, ale i p ěkné tane ční vystoupení p ři 
vernisáži  
v prosinci 
- byla již tradi čně Mikulášská besídka 
- byli jsme s d ětmi na st řelnici v Kolín ě 
- vyrobili jsme ozdoby na velký m ěstský váno ční strom 
na nám ěstí 
- byli jsme s d ětmi v kolínském plaveckém bazén ě na 
akci „Plavání o váno čního kapra“. 
  
 
Uvedené akce zajiš ťují členové OS, zam ěstananci a 
dobrovolníci. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Mateřské centrum Kosti čka 
 
Vzniklo za čátkem roku 2003 a od té doby je otev řeno 
jedenkrát týdn ě, každé úterý od 9,00 do 12,00 hodin. 
K našim sch ůzkám využíváme prostory klubu Zvonice. 
Zajistili jsme hra čky a knížky pro malé d ěti a 
vybavili kobercem hrací koutek. B ěhem roku nás 
navštívilo pom ěrn ě dost maminek s d ětmi, n ěkteré nás 
navšt ěvují podnes, jiné p řišly t řeba jen jednou.  
Při našich pravidelných setkáních si s d ětmi hrajeme, 
věnujeme se výtvarné činnosti, zpíváme, cvi číme, 
tan číme a spole čně sva číme.         Maminky si zde 



mohou dát čaj či kávu, seznámí se a pohovo ří 
si ostatními, možná získají nové zkušenosti a rady,  
nebo samy n ěkomu dob ře poradí. D ěti zde získávají 
první a d ůležité sociální kontakty nejen se svými 
vrstevníky, ale i s „cizími“ dosp ělými. Své dít ě 
maminky poznají z mnoha dalších stránek, jak by se 
jim to doma v soukromí nepoda řilo. 
V prvním roce existence jsme navíc uspo řádali 
maškarní ples se sout ěžemi, výlet, Mikulášskou 
besídku a zájezd do Prahy na „Pochod sv ětel“. 
Naše MC Kosti čka se koncem roku stalo členem 
celorepublikové Sít ě mate řských center. Naše 
zástupkyn ě navštívila v listopadu školení o 
organizaci a fungování MC. Cht ěli bychom naši činnost 
rozší řit. Jsme si v ědomi toho, že prostory klubu 
Zvonice, které nám zpo čátku p řišly vhod, nevyhovují 
bezvýhradn ě fungování mate řského centra. Rádi bychom 
měli vlastní hernu uzp ůsobenou pot řebám malých d ětí. 
Proto  v roce 2004 vynaložíme své síly k zajišt ění 
nových prostor pro MC Kosti čka.   
MC Kosti čka založila a činnost koordinuje d říve 
členka, nyní p ředsedkyn ě sdružení.  
 
 
 
 
 
 
Ostatní akce 
 
Přibližn ě jednou m ěsí čně po řádáme akce pro ve řejnost.  
Jedná se o koncerty, p řednášky, tane ční či divadelní 
vystoupení nebo výstavy.  
V roce 2003 jsme ve řejnost pozvali na: 
11.1. Burza knih  – prodej knížek, které jsme získali 
darem, výt ěžek byl v ěnován na provoz klubu Zvonice  
29.2. Koncert skupiny Collegium Proprium – kapele 
hraje st ředov ěkou hudbu s použitím dobových hudebních 
nástroj ů 
13.4. Poezie za m řížemi – verše českých básník ů 
recitoval a slovem uvád ěl  pan Jaroslav Kvíz 
27.6. Den otev řených dve ří  – p ředstavili jsme rodi čům 
i ve řejnosti rozmanitou práci d ětí, uspo řádali jsme 



tane ční vystoupení, výstavu a nabídli jsme i  uva řené 
speciality  
20.7. Koncert skupiny Marcipán – veřejností i d ětmi 
hojn ě navštívený koncert pod širým nebem 
25.10. Drakiáda – jednalo sen o nultý ro čník, své 
draky zde vyzkoušely p ředevším d ěti z klubu Zvonice  
11.11. Vernisáž výstavy pana Kamila Prudila –
vystoupily d ěti z tane ční skupiny La če Čhave, na 
výstav ě jsme instalovali i keramické výrobky našich 
dětí, k dispozici byly  informa ční letá čky o sdružení 
5.12. Rozsvícení váno čního stromu na nám ěstí – ozdoby 
na strome ček vyráb ěly d ěti z klubu Zvonice a MC 
Kosti čka  
 
Naplánovali jsme též rekonstrukci d ětského h řišt ě 
v parku, u činili jsme první kroky  k realizaci: 
podali jsme jednu žádost o grant, získali jsme 
souhlas Státního památkového ústavu a obdrželi jsme  
povolení od M ěsta Český Brod.  
 
 
 
 
 
 
 
 

V p říštím roce: 
 
 
V dalším roce budeme pokra čovat v naší klubové 
činnosti.  
Větší d ůraz je t řeba klást na PR, chceme pravideln ě 
přispívat do českobrodského m ěsí čníku, zkontaktujeme 
čast ěji oblastní média. Pro ve řejnost uspo řádáme 
jedenkrát m ěsí čně p řednášku, n ěkolik koncert ů, D ětský 
den, Den otev řených dve ří, Drakiádu. Pokusíme se tím 
do našich program ů integrovat i d ěti z majoritní 
spole čnosti, aby se  vzájemn ě poznávaly s d ětmi 
z romských a sociáln ě slabších rodin a zbavovaly se 
předsudk ů.     
 
Naším nejv ětším plánem v p říštím roce je rekonstrukce 
dětského h řišt ě v parku. Toto h řišt ě již dlouhá léta 
funguje ve své p ůvodní kovové podob ě. Chceme vhodn ě a 



esteticky doplnit prost ředí m ěstského parku a 
nabídnout všem d ětem p říjemné místo ke spole čným hrám 
a setkávání. V této aktivit ě spolupracujeme s M ěstem 
Č. Brod.  
 
Pro mate řské centrum Kosti čka bude t řeba zajistit 
jiné prostory, jejichž vnit řní za řízení bude lépe 
vyhovovat pot řebám d ětí útlého v ěku. V tomto sm ěru 
oslovíme též p ředstavitele M ěsta Český Brod.  
 
Náš tým, který zajiš ťuje chod sdružení, se pokusíme 
rozší řit o nové členy a dobrovolníky, z řad maminek 
z MC Kosti čka, p řípadn ě student ů z místních škol. 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                    Výkaz p říjm ů a 
výdaj ů 2003   
 
 
 
Příjmy     K č 
 
Zůstatek z minulého roku……………………. 217 573,81 
Přísp ěvky člen ů sdružení        2 400,- 
Dary p řijaté     ………………………………… 37 783,- 
Granty                       50 000,- 
Ost. P říjmy……………………………………… 1 640,- 
Úroky na BÚ                                                          
102,29- 
            -------------- 
Celkem                    309 499,10  
 

 
 



 

Výdaje 
  
Materiálové vybavení ……………………….   70 388,84 
Mzdy a OON                     96 881,- 
Zák. pojišt ění…………………………………  31 825,- 
Služby                                                                 
36 648,40 
Cestovné……………………………………..        735,- 
Tisk a distribuce           1 900,- 
Spoje…………………………………………   10 289,10 
Provozní režie                       2 187,-  
Pojišt ění majetku ……………………………… 9 845,- 
Ost. náklady                        5 450,- 
Bank. poplatky………………………………     1 863,- 
                                                                         
------------ 
Výdaje celkem                                               
268 012,34  
Zůstatek na ú čtu a v pokladn ě………………   41 486,76 
      ----------------- 
Celkem      309 499,10   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Statutární orgán o.s. LECCOS: 
 
Mgr. Veronika Palátová, p ředsedkyn ě 
Lia Valková, místop ředsedkyn ě 
Kate řina Valková, DiS,  jednatelka 
 
 
15. 9. 2003 Zvolena nová rada sdružení: 
 
Jana Kratochvílová , p ředsedkyn ě 
Lia Valková, místop ředsedkyn ě 
Blanka St říbrná, jednatelka 
 
Členové: 



 
 Mgr. Veronika Palátová, Kate řina Valková DiS, Dana 
Pažoutová, Tomáš Andrle, Ing. Tomáš Havrda 
 

Zaměstnanci a spolupracovníci: 
 
Johana Černá, Ji řina Muchová,  Jaroslav Nouza, Ing. 
Zdeněk Černovský, PhD. 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 

 
 
 
PODĚKOVÁNÍ 
 

 

Děkujeme všem sponzor ům a p říznivc ům, kte ří nás 
v roce 2003 finan čně i jinak podporovali : 
 
AMEBA production Č. Brod    
Ambasáda USA 
Cukrárna Kašovi Č. Brod 
Elektro He řtus a syn 
Farní sbor ČCE Český Brod 
Lékárna ROSA Č. Brod 
Město Český Brod 
MKIC Český Brod 
Nadace Pomozte d ětem 
Ovoce-zelenina Kokešovi Č. Brod 
Pan ak.arch. Ji ří Andrle Kostelec n. Č.lesy 
Pan ing. Zden ěk Černovský Ří čany 
Pan Tomáš Charvát Č. Brod 
Pan ing. Václav Pažout 
Pan PhDr. Kamil Prudil 
Pan Petr Steklý Býchory 
Pan Mgr. Josef Volvovi č 
P.S.computers Č. Brod 



V+T Majer Jaroslav 
 
 
 
Člen ům, zam ěstnanc ům a spolupracovník ům o.s. LECCOS: 
 
Tomáš Andrle, Johana Černá, Ing. Zden ěk Černovský, 
PhD., 
Ing. Tomáš Havrda, Jana Kratochvílová, Ji řina 
Muchová,  Jaroslav Nouza, Mgr. Veronika Palátová, 
Dana Pažoutová , Blanka St říbrná, Kate řina  Valková 
DiS, Lia Valková  
 

Tým OS Leccos profesn ě 
 
Členové: 
Tomáš Andrle- student VŠ, zajiš ťuje internetové stránky OS 
Ing. Tomáš Havrda- manažer, ve Zvonici založil klub komunikace, 
který vedl, pomáhá p ři fundraisingu 
Jana Kratochvílová –  abs. sociáln ě-právní akademie, 10 let 
praxe v sociální oblasti, zkušenosti p ři práci s d ětmi, nyní 
na MD, zakladatelka MC Kosti čka, p ředsedkyn ě OS, fundraising  
Mgr. Veronika Palátová – abs. teologické fakulty UK, pracuje 
v sociální oblasti jako p řekladatelka, zakládající členka OS, 
dříve p ředsedkyn ě OS, nyní aktivní členka, pomáhá zejména p ři 
organizaci mimo řádných akcí 
Dana Pažoutová – účetní, nyní v d ůchodu, v OS funkce revizorky 
Blanka St říbrná – SŠ vzd ělání, pracovala jako: au-pair, terénní 
pracovnice v DROP-INu, jedna ze zakladatelek sdruže ní, pomáhá 
s organizací zejména mimoklubových akcí, jednatelka  OS    
Kate řina Valková, DiS. – abs. konzervato ře J. Ježka, pracovala 
několikrát jako au-pair, též v krizových centrech pro  d ěti a 
mládež, zakládající členka OS, pomáhá zejména ve fundraisingu 
i p ři organizaci akcí 
Lia Valková- účetní, nyní v d ůchodu, pracovala jako hlavní 
ekonom v DD a penzionu pro seniory, má dlouholeté z kušenosti 
při práci s d ětmi, vede ú četnictví OS, zajiš ťuje výtvarný a 
gastronomický klub ve Zvonici, je místop ředsedkyní OS 
 
Zaměstnanci: 
 
Johana Černá – absolventka um ělecko-pr ůmyslové SŠ, 
koordinátorka činností v klubu Zvonice do srpna 2003, vedla 
výtvarný klub 
Ing. Zden ěk Černovský, PhD. – projektový vedoucí  a konzultant, 
v OS poradce p ři organizaci projekt ů a publish relation  
Ji řina Muchová- maminka dvou d ětí z klubu Zvonice, vede tane ční 
kroužek La če Čhave   



Jaroslav Nouza – abs. SŠ, abs. sociáln ě-psychologického 
tréninkového kursu, kursu zvládání stresu pro drogo vě závislé,  
pracoval jako vychovatel ve výchovném ústavu pro ml ádež, v K-
centru, jezdí jako instruktor na tábory, pracuje s dětmi a 
mládeží, od zá ří 2003 je koordinátorem klubové činoosti 
Zvonice a vede klub sportu a her 
 
Členové našeho týmu se ú častnili n ěkolika školení, zejména 
týkajících se psaní projekt ů ke získání grant ů. Sedm z nás se 
v srpnu zú častnilo víkendového školení, zam ěřeného na týmovou 
spolupráci, po řádaného spole čností Outward Bound – Česká cesta 
s.r.o., která využívá zážitkovou pedagogiku.      
 
Milí a vážení p řátelé, 
 
     každý rok bývá n ěčím výjime čný a zásadní. Jinak 
tomu nebylo, pokud se týká OS Leccos, ani v roce 
2003. Díky rekonstrukci p ůvodní budovy v roce 
předešlém, se b ěh klubu pro d ěti a mládež „Zvonice“ 
mohl ustálit do pravidelných program ů. Tímto sm ěrem 
bylo vedeno naše úsilí.  
     Nov ě získané prostory též vybídly k dalšímu 
využití, takže bylo založeno Mate řské centrum 
Kosti čka. Tím vzrostl okruh zájemc ů o naše aktivity o 
další v ěkové a spole čenské kategorie. 
     Díky práci člen ů a p říznivc ů se naše sdružení 
vyvíjí, dostává se do pov ědomí ve řejnosti a rozši řuje 
svoji nabídku činností.       
     P řeji  „Leccosu“ úsp ěšné pokra čování v zapo čatém 
procesu, aby v našem m ěst ě měly všechny d ěti a mládež 
zázemí pro své aktivity a  pro rozvoj osobnosti. 
        
Jana Kratochvílová   
předsedkyn ě sdružení 
 
 
     
 
      
  
 


