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Markéta Kalinová
šéfkuchařka

Martin Pazlar
kuchař

Karolína TučKová
kuchařka

Běla Moravcová
kuchařka

Jana Weiderová
kuchařka

Kateřina Plevová
vedoucí úseků předkrmů a dezertů

vÁŽenÍ PŘÁTeLé!

Je až neuvěřitelné, jak ten čas rychle letí. uplynul rok a vy opět držíte v rukou zhodnocení 
činnosti naší organizace. aktivity minulého roku připomínají pestré menu plné lahůdek, 
osvědčených postupů i nových receptur. dovolte mi, abych vás v úvodu krátce seznámila 
s tím, co všechno pro vás JaHoda v loňském roce „uvařila“.
celý rok jsme míchali, ochutnávali, dochucovali a hledali ty správné postupy a volili přísady 
tak, aby nabídka jídel byla opravdu dokonalá a udělala radost co největšímu počtu strávníků. 
Připravovali jsem proto pokrmy jemné a sladké, ale i pikantní a ostré, aby si na nich stejně 
dobře pochutnali jak naši nejmladší, tak i ti nejstarší a otrlí jedlíci.
na přípravě menu se podíleli dlouholetí vyškolení kuchaři s praxí v naší kuchyni, posíleni 
o nového kuchaře Petra, který je specialistou na hlavní chody.všechny pokrmy naši kuchaři 
připravovali s opravdovou gurmánskou láskou. 
Hned od začátku roku 2009 jsme připravovali pokrmy v těchto pěti základních kategoriích :
v rámci Rodinného centra jahůdka  jsme pro ty nejmladší a jejich rodiče vytvářeli pestré 
předkrmy. Polévky jsme celý rok vařili pro děti nízkoprahového klubu jahoda. 
nabídka hlavních jídel chutnala dětem a mládeži nízkoprahového klubu džagoda. 
vzhledem k příznivému počasí jsme mohli v roce 2009 oddělit speciality zahradního grilu 
od hlavního chodu a nabízet je samostatně. Terénní program pro děti a mládež je od ledna 
2009 registrovanou sociální službou a všechny své speciality vytváří přímo dle chuti svých 
klientů. Jako další novinku jsme přidali do nabídky našeho menu dezerty. Jejich cílem bylo 
osladit život veřejnosti žijící na sídlišti černý Most. Pestrá nabídka dezertů byla pravidelně 
předkládána v rámci Komunitního centra jahodárna. chuťové buňky místní veřejnosti 
jsou zřejmě zvyklé na trpčí chutě a tak ochutnávání dezertů probíhalo pomalu a s počáteční 
nedůvěrou. nakonec se nám ale podařilo umíchat nabídku k všeobecné spokojenosti.

Co ještě kuchaři přidali?
v rámci vzájemného poznávání jsme v červnu připravili nově pro naše klienty a širokou 
veřejnost Zahradní slavnost, na které jsme představili celou nabídku jídel. obsahem 
slavnosti byly různé soutěže, workshopy, divadelní představení a hudební produkce. Kromě 
námi oblíbené kapely vložte kočku, vystoupili také díky loňské spolupráci s Meet Factory 
zpěváci david Koller a Mon insomnie. Slavnost nám natolik zachutnala, že jsme se rozhodli 
ukončit každý školní rok stejným způsobem, ale pokaždé s trochu jinými ingrediencemi.
nová pro nás také byla v loňském roce Benefiční akce, kterou s naší pomocí uvařila členka 
pomocného personálu vlaďka. 
Stejně jako vloni jsme uzavřeli rok 2009 vánočním večírkem, tentokrát v café Therapy.
a přestože jsme tentokrát jedli u konkurence, můžu se vám přiznat, že jsme si dali opravdu 
do nosu!!!

děkuji všem kuchařům, ostatnímu personálu a všem, kteří s námi po celý rok připravovali 
prezentované lahůdky. děkuji také všem strávníkům za věrnost, budeme dělat vše,aby jim 
u nás i nadále chutnalo. obrovské poděkování si zaslouží naši dodavatele - bez jejich pomoci 
bychom mohli vařit tak jedině z vody.

Přeji si ať se vám naše menu líbí a ať v něm vždy najdete, co vám opravdu chutná.
a mi nezbývá než popřát dobrou chuť!

Markéta Kalinová
ředitelka

naši KuChaŘi

 Petr KošeK
kuchař

Gabriela radovnicKá
vedoucí úseků polévek, 

hlavních chodů a zahradního grilu



PŘedKRmy
 / Rodinné CenTRum jahůdKa /

Předkrmy vytváříme speciálně pro rodiče s předškolními dětmi 
pouze z kvalitních surovin.

Společné klubování jahůdka………………………………………………………………………………….40,-
(Pokrm chutná nejlépe, pokud ho konzumuje celá rodina společně v naší vybavené herně. 
Připravujeme ho 3x týdně v dopoledních hodinách za pomoci dobrovolných kuchařek 
i kuchařů a při jeho konzumaci doporučujeme zpívat, tančit a společně tvořit. uvedená 
cena platí pro celou rodinu).

Sladké hlídáníčko…………………………….…………………………………………………………………300,- 
(odložte své děti na celé dopoledne do odborných rukou a užijte si čas sami pro sebe. 
Tento předkrm připravuje odborně vyškolený personál 3x týdně vždy od 8 do 12 hodin. 
Množstevní slevy možné!).

Sladkovodní rybička…………………………………………………………………………………………2 000,-
(Speciální zážitek pro děti od šesti týdnů! nechce své robátko rozvinout jeho podvodní 
schopnosti ve speciální vaně. Tato specialita je připravovaná vždy po domluvě s vyškoleným 
personálem týmu delfínek, o.s. uvedená cena je za 5 porcí).

Chilli jahůdka………………………………………………………………………………………………………50,-
(Sobotní specialita připravená především pro táty s dětmi! Jednou za měsíc mohou 
vychutnat nevšední požitek z tohoto jídla, připraveného dobrovolným kuchařem 
ve spolupráci s externími pomocníky z těch nejvybranějších restaurací. Při dobrém počasí 
lze konzumovat i venku). 

jahůdka pro dva a více jedlíků……………………………………………………………………………..40,-
(Tuto speciální dvoj porci připravují každý měsíc naše dobrovolné kuchařky pro 
rodiče dvojčátek. Podávána je vždy třetí čtvrtek v měsíci v odpoledních. Stejně jako při 
Společném klubování Jahůdka je dobré při jeho konzumaci zpívat, tančit a tvořit, hlavní 
rozdíl spočívá v počtu dětí. uvedená cena platí pro celou rodinu). 

od září 2009 MůžeTe TaKé Každý PůlroK ocHuTnaT 
z nové naBídKy PředKrMů Pro celou rodinu! 

Strawberry…………………………………...........……..…………………………………………………….3 300,-
(Tento pokrm připravují každý týden v úterý dopoledne naši externí specialisté a je 
konzumován rodiči, kteří se chtějí zdokonalit v anglickém jazyce. Podáván je v kombinaci 
se Sladkým pohlídáníčkem, aby si jej rodiče mohli řádně vychutnat. uvedená cena je za 17 
porcí). 

jahůdkové notování………………………………....………………………………………………………1 430,-
(další z předkrmů, připravený externí specialistkou. Podáváme jej každé pondělí a jeho 
konzumaci doporučujeme všem, kdo rádi zpívají, hrají na hudební nástroje a chvilku 
neposedí. uvedená cena je za 13 porcí, množstevní slevy možné!). 

Rodinné CenTRum jahůdKa v čÍSLeCh: 
Klub Jahůdka: 112 setkání, 21 speciálních akcí, 190 dětských návštěvníků 
ve věku 0-5 let (z toho 84 prvokontaktů), 168 dospělých návštěvníků. 
Kontakty: s dětmi 844, s rodiči 776. 
jahůdková školička: 89 setkání, 58 dětí ve věku 1-5 let, 590 kontaktů. 
angličtina pro rodiče s hlídáním dětí: 11 lekcí, 6 rodičů, 11 dětí. 
jahůdková hudebka: 13 lekcí, 6 rodičů, 7 dětí.  

nové

PŘedKRmy ByLy v RoCe 2009 hRaZeny Z TěChTo ZdRojů:
MPSv rodina     112 358,-
ÚMč Praha 14     40 000,-
MHMP rodina     55 000,-
vlastní tržby      146 004,-
Přijaté příspěvky-sbírka    36 314, 78
Přijaté příspěvky-finanční dary   1 536,-
Přijaté dary-nefinanční dary   11 996,-
Celkem:      403 208,78

PRoSTŘedKy jSem vyuŽiLi TaKTo:
Provozní náklady:     88 369,49
osobní náklady:      314 838,51

všechny předkrmy pro vás pravidelně připravovala Káča spolu s dodavateli 
a pomocným personálem, tel.: 777 674 060, email:katerina.plevova@jahodaweb.cz.



PoLévKy
/ nÍZKoPRahový KLuB jahoda /

Polévky vytváříme speciálně pro děti od 6 do 15 let.

jahodový krém „nízkoprah“………………….…………………………………………………………….. 0,-
Krém je podáván zdarma, anonymně, bez rezervací, 3x týdně – vždy Po, ÚT, čT od 15 
do 19 hod. Pokrm obsahuje potřebnou dávku pomoci i volnočasového vyžití, dle přání 
klienta.

víkendová polévka „Lesní jahoda“…………………………………………………………………….100,-
Polévka je připravována 2x ročně ve spřátelených provozovnách po celé čr. 
za symbolickou částku nabízíme velké množství různorodých zážitků. doporučujeme 
milovníkům organizovaného programu.

Letní polévka „jahodové království“………………………………………………………………….1000,-
Tuto specialitu lze připravit pouze za krásného počasí v období letních prázdnin, proto je 
připravována 1x ročně pro stálé zákazníky. výprava plná fantazie a všemožných aktivit vám 
zajistí opravdový kulinářský zážitek.

Polévka „Co dům dal i nedal“……………………………………………………………………………….0,-
Polévka je připravována pravidelně několikrát měsíčně, z různých ingrediencí, které si 
zákazníci aktuálně přejí. za asistence našich dobrovolných kuchařů připravujeme polévky 
zaměřené na sport, kulturu, výtvarné činnosti a mnoho dalšího….

nÍZKoPRahový KLuB jahoda v čÍSLeCh:
Počet dětí, které využily službu:                  331  
Prvokontaktů:                                                 141
Počet klubových setkání:                              142
Počet poskytnutých služeb celkem:           5206
víkendových pobytů:                                           1
letní tábor:                                                            1
zrealizovaných akcí:                                            

nízkoprahový klub jahoda je podle zákona č. 108/2006 Sb. registrovanou 
sociální službou č. 1986693

PoLévKy jSme hRadiLi v RoCe 2009 Z TěChTo ZdRojů:

MPSv sociální     430 000,-
ÚMč Praha 14-sociální    100 000,-
ÚMč Praha 14-volný čas   35 000,-
MHMP Program v.    129 050,-
MHMP-volný čas    8 780,-
MHMP-kriminalita    100 000,-
Mv      50 000,-
nadace divoké husy    11 325,-
vlastní tržby      71 676,-
Přijaté příspěvky-sbírka   5 975,
Přijaté příspěvky-finanční dary   1 190,-
Přijaté dary-nefinanční dary   42 237,-
členské příspěvky    400,-
Úroky:       82,50
Celkem:     958 715,50

PRoSTŘedKy jSme vyuŽiLi TaKTo:

Provozní náklady:    341 244,84
osobní náklady:    644 470,66

Polévky celý rok vařily Jana s BĚlou pod dohledem GáBiny za přispění  
pomocného personálu, tel.: 774 674 060, email: gabriela.radovnicka@jahodaweb.cz.



hLavnÍ Chod
/ nÍZKoPRahový KLuB dŽagoda /

hlavní chod je připravován výhradně pro děti a mládež od 12 do 18 let.

Steak drsoně džagoďáka………………………….…………………………………………......…………….0,-
Steak je podáván zdarma, anonymně, bez rezervací, 3x týdně – vždy Po, ÚT, čT od 15 
do 20 hod. na přání zákazníka ke steaku nabízíme různě laděné omáčky – pomocnickou, 
zábavnou či kombinaci obojího.

víkendový flákač „out of Black Bridge“……………………………………………………………100,-
víkendová specialita je připravována 2x ročně pro skupinu stálých zákazníků. Konzumace 
je doplněna o zážitkový program šitý na míru.

Salátový pelmel „antizevling“…………………………………………………………...........……………..0,-
nabídka pelmelových salátů je běžnou součástí Jahodového menu. nejlépe chutná jako 
příloha „Steaku drsoně džagoďáka“ se zábavnou omáčkou. Pelmel se skládá z rozvojových, 
preventivních, sportovních, výtvarných i kulturních ingrediencí.

nÍZKoPRahový KLuB dŽagoda v čÍSLeCh:
Počet dětí, které využily službu:                  191  
Prvokontaktů:                                                   56
Počet klubových setkání:                              103
Počet poskytnutých služeb celkem:           5382
víkendových pobytů                                           2
zrealizovaných akcí                                        

nízkoprahový klub džagoda je podle zákona č. 108/2006 Sb. registrovanou 
sociální službou č. 4163039

hLavnÍ Chod jSme hRadiLi v RoCe 2009 Z TěChTo ZdRojů:

MPSv sociální     375 000,-
ÚMč Praha 14-sociální    200 000,-
MHMP Program v.    129 050,-
MHMP-volný čas    21 220,-
MHMP-kriminalita    100 000,-
Mv      50 000,-
nadace via     13 954,-
vlastní tržby      117 897,-
Přijaté příspěvky-sbírka   47 790,22
Přijaté příspěvky-finanční dary   50 437,-
Přijaté dary-nefinanční dary   108 046,-
Úroky      4,28
Celkem:     1 213 398,50

PRoSTŘedKy jSme vyuŽiLi TaKTo:

Provozní náklady:    353 608,67
osobní náklady:    859 789,83

Hlavní chod celý rok vařili MarTin  s PeTreM  pod dohledem 
GáBiny za pomoci pomocného personálu, tel.: 774 674 060, 

email: gabriela.radovnicka@jahodaweb.cz.



jahodové deZeRTy PRo všeChny
/ KomuniTnÍ CenTRum jahodÁRna /

dezerty jsou novinkou v našem menu od září 2009. Připravujeme je pro nejširší 
veřejnost ve spolupráci s našimi dobrovolníky a externími spolupracovníky 

a podáváme vždy ve středu v podvečerních hodinách. Ceny jednotlivých dezertů se 
liší podle množství ingrediencí a váhy. 

Toulavá jahoda…………………………...........................................................................…..20–40,-
(Tento dezert je nabídkou především pro ty, kteří rádi ochutnají pokrmy z různých koutů 
světa a chtějí se o nich dovědět více).

jahoda pro zvídavé…………………......................………………………………………………………….60,-
(ingredience této dobroty jsou sestaveny tak, aby napomáhaly rozvoji vědomostí a znalostí 
těch, kteří si jej objednají. Připravováno externími specializovanými kuchaři z nejrůznějších 
podniků).

Kreativní jahoda……………………………..............…………………………………………………………40,-
(Tuto sladkou specialitu si může pod vedením naší dobrovolné kuchařky připravit každý 
sám a podle svého vkusu). 

jahodÁRna – aKCe PRo veŘejnoST v čÍSLeCh: 
Počet akcí: 8, počet návštěvníků:  19

všechny dezerty pro vás pravidelně připravovala Káča spolu s dodavateli 
a pomocným personálem, tel.: 777 674 060, email:katerina.plevova@jahodaweb.cz.



ZahRadnÍ gRiL 
/ TeRénÍ PRogRam PRo děTi a mLÁdeŽ /

Zahradní gril nabízí své speciality zejména dětem a mládeži od 12 do 18 let.

Sídlištní klobása „Street“…………………………………………….……………….……………......………0,-
Pokrm je podáván zdarma a anonymně, výhradně v našich venkovních prostorách. vždy 
v Po a ST od 15 do 20 hodin najdou ti správní zákazníci gril vždy na předem daných 
stanovištích. Pokud ne, naši kuchaři si je najdou sami.

uskákaná zelenina na grilu…………………………………………………….....…………………………..0,-
novinka roku 2009! nabídka platí pro nelenivé zákazníky, kterým nestačí jen „Sídlištní 
klobása Street“, ale rádi spojí posezení u grilu se sportem. zelenina je podávána 2x ročně 
formou turnaje.

TeRénnÍ PRogRam v čÍSLeCh:
Počet dětí, které využily službu:                  141  
Prvokontaktů:                                                   14
Počet klubových setkání:                                69
Počet poskytnutých služeb celkem:           1003
zrealizovaných akcí                                             2                                  

Terénní program je podle zákona č. 108/2006 Sb. registrovanou 
sociální službou č. 9547898

o zahradní gril se celý rok starali MarTin  s Karolínou  pod dohledem 
GáBiny, tel.: 773 674 060, email: gabriela.radovnicka@jahodaweb.cz.



Lidé v jahodě

KonTRoLa KvaLiTy aneb vaLnÁ hRomada

 odpovědný vedoucí:  Tomáš Jindříšek
 Personál:   Jana Bartošová
    Květa štěpánová
    iva vosáhlová
    Petra Peroutková
    lucie Brázdová
    Markéta Kalinová
    Kateřina Plevová
    Gabriela radovnická
    václav lintymer
    Tomáš Bratka

vedouCÍ (ReZeRvačnÍ) odděLenÍ aneb SPRÁvnÍ Rada

 odpovědný vedoucí:  Tomáš Jindříšek
 Personál:   Petra Peroutková
    lucie Brázdová
    václav lintymer
    Tomáš Bratka

odBoRný PeRSonÁL aneb jahodový Tým

 odpovědná vedoucí:  Markéta Kalinová
 zástupkyně vedoucí:  Kateřina Plevová
 Provozní:   Gabriela radovnická
 Personál:   Jana Weiderová
    Běla Moravcová
    Karolína Tučková
    Martin Patlat
    Petr Košek

dodavaTeLé  aneb eXTeRnÍ SPoLuPRaCovnÍCi

 Sladké pohlídáníčko:  Kateřina cibulcová
    lenka Pokorná
    Monika Sláviková
 Strawberry:   Marta Mlejnková
 Jahůdkové notování:  rita vavrdová-Matějů
 ekonomické služby:  Hanka Bodláková
 Právní servis:   Pavel Pražák

PomoCný PeRSonÁL aneb doBRovoLnÍCi

Stejně jako v předchozích letech se na fungování jahody významnou měrou 
podíleli i dobrovolníci. Pomáhali nám s programem v nízkoprahových klubech 

na černém mostě i klubech v azylovém domě, vedli programy v rodinném centru, 
připravili pro jahodu benefiční akci, starali se o naše počítače a prezentovali nás 

na nejrůznějších akcích pro veřejnost. Za rok 2009 věnovali jahodě více než  
1 000 hodin, a proto moc a moc děkujeme:

alici egertové, anně Helfertová, 

danuši švehlové, ditě Barchánkové, 

erice Fiřtové, evě Kočiškové,

evě Smrčkové, Haně Blažkové,

Haně Syrovátkové, ivaně Komrsková, 

Jakubu radkovi, Janě Brejchové,

Janu ohemovi, Jindřišce Kozákové, 

Jiřímu antošovi, Jiřímu Kukalovi, 

Jitce Hoffmannové, Johaně doubravové,

Karlu Moulíkovi, Karolíně Brabcové, 

Kateřině Kocourkové, Kateřině Polanské, 

Kristýně Jamrichové, Květě štepánové,

lence Foglové, lucii Melicharové, 

lucii vaňkové, Marii radové, 

Martině váňové, Matěji Kolozsvárymu,

Michaele votrubcové, Miroslavě Trpišovská,

Monice Kadlecové, ondřeji Kočímu, 

Petru Bradáčovi, Petře Mifkové, 

radovanu luptákovi, ritě vavrdové,

Sylvii Jonákové, Tomáši Polívkovi, 

Tomáši vavrdovi, veronice Maderové, 

vladimíře vítové, zuzaně široké,

zuzaně žertové.



SPonZoŘi

PaRTneŘi

RoZvaha našÍ PRovoZovny
k 31. 12. 2010 (v celých tisících Kč)

aKTiva     číslo Stav k prvnímu dni Stav k poslednímu dni
     řádku účetního období účetního období  
   
i. dlouhodobý nehmotný majetek celkem 2 38  38  
ii. dlouhodobý hmotný majetek celkem 3 255  255  
iv. oprávky k dlouhodobému majetku celkem 5 -293  -293  
B. Krátkodobý majetek celkem  6 861  918  
ii. Pohledávky celkem   8 54  37  
iii. Krátkodobý finanční majetek celkem 9 807  876  
iv. Jiná aktiva celkem   10   5   
 aktiva celkem   11 861  918  
 
  

PaSiva     číslo Stav k prvnímu dni Stav k poslednímu dni
     řádku účetního období účetního období 
 
a. vlastní zdroje celkem   12 838  841  
i. Jmění celkem   13   3  
ii. výsledek hospodaření celkem  14 838  838  
B. cizí zdroje celkem   15 23  287  
iii. Krátkodobé závazky celkem  18 23  188  
iv. Jiná pasiva celkem   19   99   
 Pasiva celkem   20 861  1 128  
 
   

výKaZ ZiSKu a ZTRÁTy našÍ PRovoZovny
k 31. 12. 2010 (v celých tisících Kč)

         činnosti    
     číslo Hlavní Hospodářská celkem  
     řádku      
 
i. Spotřebované nákupy celkem  2 374   374  
ii. Služby celkem   3 474   474  
iii. osobní náklady celkem  4 1 888   1 888  
v. ostatní náklady celkem  6 36   36  
vii. Poskytnuté příspěvky celkem  8 3   3  
 náklady celkem   10 2 775   2 775  
i. Tržby za vlastní výkony a zboží celkem 12 373   373  
iv. ostatní výnosy celkem  15 1   1  
vi. Přijaté příspěvky celkem  17 356   356  
vii. Provozní dotace celkem  18 1 835   1 835  
 výnosy celkem   19 2 565   2 565  
c. výsledek hospodaření před zdaněním 20 -210   -210 
d. výsledek hospodaření po zdanění 21 -210   -210  
           
    

SPonzoří:
•  evropský fond pro regionální rozvoj 
•  Penco, s.r.o. 
•  Tipsport a.s.
• Bushman 
• Soukromá střední škola reklamní tvorby MicHael 

Centrum vzdělávání a veřejného internetu

ParTneři
• Meet Factory



nÁšuP neBoLi PŘÍdavKy
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číslo našeho sbírkového účtu je:
115571399/0800


