SÍŘ MATEŐSKÝCH CENTER
V ÿESKÉ REPUBLICE
Ohlédnutí za uplynulých 10 let

Děkujeme:
x
x

za poskytnutí zázemí, za podporu, pochopení, trpčlivost a vlídná slova: našim
rodinám, pĝátelĥm, spolupracujícím organizacím (domácím i zahraniÿním), také
zvyšujícímu se poÿtu politikĥ a úĝedníkĥ státní správy a samosprávy
za finanÿní podporu: Velvyslanectví USA a Kanady, GROOTS a Huairou komisi
OSN i „rodinným kapsám“
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Síř MC v ÿR v datech
1990
první informace o mateĜských centrech
v NČmecku

zájezd MC v ýR do Stuttgart
1. valná hromada MC v ýR
5. semináĜ "Jak zaþít"
(funguje cca 73 MC)

1991
exkurze skupiny Pražských matek v MnichovČ
1. semináĜ „Jak zaþít“ Ve spolupráci s Nadací H.
Bölla

2000
zasedání Huairou Komise v Praze
úþast na zasedání OSN
návštČva z MC ve Stuttgartu
úþast na EXPO 2000
pĜijetí za þlena GROOTS
úþast na 1. evropské konferenci o rodinČ Würzburg
6. semináĜ „Jak zaþít“
(funguje cca 110 MC)

1992
vznik 1. MC v ýR v YMCA Praha
1993
úþast na spolkovém kongresu MC v MnichovČ
1994
2. semináĜ "Jak zaþít"
(vznik dalších cca 5 MC)

2001
úþast na zasedání Huairou komise, Istanbul
2. valná hromada MC v ýR
úþast na GWIA a Habitat OSN, New York
úþast na mezinárodním semináĜi „Jak zaþít“ Sofie
úþast na 2. evropské konferenci o rodinČ Würzburg
7. semináĜ "Jak zaþít"
oddČlení od Pražských matek a vznik samostatného
obþanského sdružení SíĢ MC v ýR
úþast na konferenci slovenských MC, Poprad
spoluúþast na založení MINE (mezinárodní síĢ MC)
SíĢ vybraná do mezinárodního projektu Local to
Local
(funguje cca 120 MC)

1995
vydání publikace MateĜská centra
3. semináĜ „Jak zaþít“
1996
setkání zástupcĤ MC na ToulcovČ dvoĜe
úþast na spolkovém kongresu MC ve Stuttgartu
1997
1. kongres MC v ýR pod záštitou místpĜedsedy
vlády Josefa Luxe
vznik PRS (Pracovní skupina pro MC)
(funguje cca 27 MC)

2002
1. valná hromada SítČ MC v ýR
10. výroþí vzniku MC v ýR
SemináĜ „Jak pokraþovat“
SemináĜ „Úþetnictví I“
SemináĜ „Úþetnictví II“
Dubajská cena pro mezinárodní síĢ MC ( MINE)
Rut Kolínská laureátka ceny Žena Evropy 2002
za vytvoĜení SítČ MC v ýR
jmenování Rut Kolínské þlenkou Rady vlády pro
rovné pĜíležitosti žen a mužĤ

1998
4. semináĜ "Jak zaþít"
setkání pracovní skupiny Pražských matek pro MC
(funguje cca 37 MC)
1999
úþast na zasedání Huairou komise OSN, Bombaj
pĜijetí za þlena Huairou komise
úþast na zasedání OSN: postavení ženy
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Síģ MC v þR je založena za úÿelem:
x koordinace, propagace a rozšiĜování hnutí MC v ýR a jeho zapojení do mezinárodních organizací
x posilování hodnot rodiny, úlohy rodiþĤ a mateĜské role ženy ve spoleþnosti
x podpory právní ochrany rodiny, mateĜství a rovných pĜíležitostí mužĤ a žen

Cílem sdružení je:
x koordinace mateĜských center (dále jen MC) v ýeské republice
x podpora a metodické vedení novČ vznikajících MC
x konzultace a poradenství pro již fungující centra
x rozšiĜování povČdomí veĜejnosti o MC
x spolupráce se státními i nestátními organizacemi
x spolupráce s partnerskými organizacemi v zahraniþí
x spolupráce s médii
x reprezentace MC navenek v ýR i zahraniþí
x dokumentace spoleþných akcí a vedení archivu o þinnosti jednotlivých MC
x poĜádání semináĜĤ, konferencí, kongresĤ
x poĜádání celorepublikových projektĤ
x þlenství v Huairou komisi OSN
x þlenství v GROOTS (Grassroots Women Operating Together in Sisterhood)
x hledání finanþních zdrojĤ a získávání finanþních prostĜedkĤ na práci sdružení vlastní þinností

ÿlenky rady Sítě:
Simona Engelová, Petrklíþ – Sedlþany
Jitka Herrmannová, YMCA Praha Na PoĜíþí
Dana Hubálková, Pohoda – Žamberk
Dana Kinská, Kvítek – Písek
Rut Kolínská, YMCA Praha Na PoĜíþí
Pavla Kotrášová, Dráþek – Hranice
Marcela Krejþíková, Motýlek
Zuzana Opluštilová, Radost – Vyškov
Jarmila Polanská, Sedmikráska – H. Králové
Hana Pudelská, Cedr – PlzeĖ

Martina Pytlounová, SvČtluška – Jablonec n.N.
Jana Sikorjaková, SIC - Liberec
Lucie Slauková, MC PodČbrady
Marcela ŠtČpánková, Maceška – Znojmo
Hana Valová, Klubíþko - Olomouc
Náhradnice:
Ivana Pilátová, MC Zlín
Ivana Švejdová, Pampeliška – BĜeznice
Hana Uhríková, VČtrník - Teplice

Výkonný tým: Jitka Herrmannová, Rut Kolínská, Lucie Slauková
___________________________________________________________________________
www.materskacentra.cz, e-mail: rut@sitmc.org, lucie@sitmc.org
ÿ.ú. 51- 0888700287/0100, IþO: 26 54 51 36
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Co jsou mateőská centra
MC vznikají jako klasický pĜíklad aktivit obþanské spoleþnosti z potĜeby a zájmu obþanĤ.
Nezáleží na jejich právní subjektivitČ, mohou být samostatným obþanským sdružením nebo
pod záštitou jiné organizace. DĤležité je, aby zĤstala otevĜená a dostupná všem sociálním
skupinám.

Mateőské centrum:
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

zĜizují zpravidla matky na mateĜské dovolené, zároveĖ se podílejí na jejich samosprávČ a
zajišĢují programy
umožĖuje matkám s malými dČtmi vyjít z izolace, kam se celodenní péþí o dítČ dostávají
posiluje mateĜskou roli ženy
pomáhá ženám udržovat jejich profesní orientaci a posiluje jejich sebevČdomí
je založeno na principu rodinné svépomoci
poskytuje spoleþenství, solidaritu a otevĜenost všem generacím
je místem, kde jsou dČti vítány
dČti tu nacházejí pĜirozené spoleþenství vrstevníkĤ a vidí svoji matku v jiné roli než
v domácnosti
má neformální charakter
pomáhá nalézat nové pĜátele
vzniká dobrovolnou þinností obþanĤ
pĜispívá k rozvoji obþanské spoleþnosti
podnČcuje zájem o životní prostĜedí
bývá odrazovým mĤstkem k aktivní úþasti v komunální politice
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Mateőské centrum nabízí:

Pomoc svépomocí

Spolupráci

x
x
x
x
x

x

vzájemné naslouchání
výmČnu zkušeností
dávání a pĜijímání
vzájemnou službu
laické poradenství

x
x

neziskovým organizacím i
státním zaĜízením podobného
zamČĜení.
partnerským
organizacím
v zahraniþí
státní správČ a samosprávČ

Programy
Školu obĀanského života

Pro matky, rodiþe s dČtmi nebo celé rodiny
x tvoĜivé
x vzdČlávací
x sportovní
x rekvalifikaþní
x jednorázové akce
x dlouhodobé projekty

Založení obþanského sdružení, shánČní
prostorĤ a penČz, budování samosprávy
MC,
koncipování
a
zajišĢování
programĤ, starost o public relation,
fundraising vyžaduje orientaci v
zákonech, tČsný kontakt s obecními
úĜady a zájem o obecné dČní. To
všechno se musejí ženy zakládající
MC nauþit. Po þase se samy aktivnČ
zapojují do komunální politiky.
MC se stávají komunitními centry pro
všechny generace.

Integraci
OtevĜenost MC umožĖuje spoleþenství
„odlišných“ a uþí toleranci a pĜedchází
xenofobii. MC jsou otevĜena všem
rasám,
rĤzným sociálním vrstvám,
lidem s rĤzným postižením, uprchlíkĤm
a dalším.
ZároveĖ MC nabízejí klubová setkávání
„odlišných“.

Spolupráci ziskovému sektoru
Žena, která se podílí na chodu MC, získá
netradiþní
schopnosti
v oblasti
managementu, kreativního pĜístupu
k Ĝešení
problémĤ,
strategického
vyjednávání, fundraisingu, …
MC mohou poskytovat zázemí pro
zamČstnané matky.

Prevenci
Spoleþenství
v MC umožĖuje na
principu pĜíkladu vþasné pojmenování
problémĤ a hledání jejich Ĝešení.
PĜedchází se tak konfliktním situacím.
V MC se uþí rodiny využívat volný þas,
proto dochází i k prevenci kriminality.
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„ Ruka, která hýbe kolébkou, hýbe celým
světem. “
anglické pĝísloví
Import idey MC z NČmecka má témČĜ pohádkový zaþátek. Na TĜi Krále v roce 1990
naše rodina koledovala na pražských ulicích (vybrané peníze jsme vČnovali
Jedliþkovu ústavu). BČhem koledování nás zastavila paní a ptala se, zda neznáme
Pražské matky. Pozvala jsem ji tedy následující den k nám domĤ. Socioložka,
žurnalistka a novináĜka Alena Wagnerová žije v NČmecku, kam se v roce 1969
provdala. Zapojila se tam do þinnosti nČkolika organizací, díky tomu poznala i hnutí
mateĜských center v NČmecku. PĜínos center pro spoleþnost ji tak nadchnul, že se
rozhodla najít nČkoho, kdo by se této idey u nás ujal. Když mi vyprávČla o
fungování mateĜských center, byla jsem nadšena. Ovšem zklamala jsem ji, protože
jsem jí Ĝekla, že pocitem izolace od spoleþnosti netrpím a že by mČl zaþít ten, koho
se to týká.
Alena mi posílala nejrĤznČjší materiály a o rok pozdČji nás opČt navštívila.
Otevírala jsem s pátým dítČtem na rukou, Alena pronesla památnou vČtu:
„KoneþnČ musíš zaþít, s pČti dČtmi nemáš už co na práci.“ MarnČ jsem jí
vysvČtlovala, že cílem Pražských matek je zlepšení životního prostĜedí v Praze a
že nám nestaþí síly na další rozšiĜování zájmu. PĜesto nám Alena zprostĜedkovala
exkurzi do mnichovských MC. NapĜed nás „vyškolila“ Monika Jaeckel z Deutsche
Jugend Institutu a pak jsme pobyli v pČti rĤzných centrech. Živý zážitek nás natolik
oslovil, že jsme celou cestu hovoĜili o tom, jestli by to pĜece jen nešlo u nás nČjak
zaĜídit. A protože jsem „dobĜe vychované dČvþe“, Ĝekla jsem si, že za to, že jsem
byla zadarmo v MnichovČ, musím teć „pĜinést ovoce“.
Nejprve jsme zorganizovali semináĜ ve spolupráci s Nadací H. Bölla (1991). Toho
se zúþastnila i Marie Nováková, která mČ upozornila na prostor v YMCA.
Programovou sekretáĜkou YMCA Praha Petra OtĜísalová (matka tĜí dČtí) okamžitČ
pochopila smysluplnost naší žádosti. A tak jsme v dubnu 1992 otevĜeli dveĜe
prvního mateĜského centra.
Rut Kolínská, Na PoĜíþí – Praha

6

ProĀ jsou Mateőská centra pőitažlivá
MateĜství je naplnČním života ženy. MateĜství je darem a naplnČním života rodiny, ale mateĜství je i
velkou zmČnou v jejím programu.
SedČla jsem s kamarádkami u kafe a ony „ fĖukaly“ jak je hrozné být na „ mateĜské“. „Mám radu
holky, „Ĝekla jsem, „sežeĖte prostor a otevĜete si hernu pro dČti. Ony si budou hrát a vy si popovídáte.
“Chytily se toho a netušily, že jednou bude nČco podobného fungovat témČĜ na 120 místech naší
republiky.
MĤj sen mČ pĜivedl až na semináĜ nadace Heinricha Bolla, vedený Rut Kolínskou, kde byla
prezentována mateĜská centra v zahraniþí. Nadchla jsem se okamžitČ a okamžitČ jsem také zaþala
hledat prostor a stejné nadšence. Byla jsem þlenem obþanského sdružení YMCA a tak první prostor,
který mČ logicky napadl byl prostor patĜící „ymce“. Žádost padla na úrodnou pĤdu a první mateĜské
centrum Na poĜíþí 12 zaþalo vznikat. Do akce se zapojila Rut a já jsem zatím porodila dceru.
Markéta navštívila mateĜské centrum poprvé ve svých þtyĜech týdnech. Líbilo se jí v nČm a stala se
tudíž stálou návštČvnicí.
MĤj þtyĜletý syn byl vážnČ nemocný. NávštČva pĜedškolního zaĜízení mu nebyla doporuþena. SmČl do
kolektivu dČtí pouze na omezený poþet hodin. MateĜské centrum nebylo jen pomocí pro druhé, ale i
pro moji rodinu. Centrum je Ĝízeno zdola iniciativou maminek, vyvádí je z izolace, umožĖuje jim
uplatĖovat své schopnosti. A tak jsem vzala kytaru a poprvé zahrála. Byla jsem velmi plachý þlovČk a
tady jsem se uþila navazovat kontakty s jinými maminkami.
V roce 1994 jsme byli majitelem vystČhováni z centra Prahy na pĜímČstské sídlištČ ýerný Most.
„Budeš dojíždČt, že ?“, chtČly slib kamarádky z mateĜského centra.
„Ne,“,Ĝekla jsem ráznČ , „založím nové mateĜské centrum.“ Myslely si, že žertuji, ale já jsem si byla
jistá. SídlištČ jako je ýerný Most je poušĢ, místo, kde chybí vztahy, lidskost, kontakt mezi lidmi. Toto
místo mateĜské centrum nutnČ potĜebuje. ýekala jsem na pĜíležitost. Naskytla se velmi brzy.
Zástupce starosty mČl projev v místní mateĜské školce, kde hovoĜil o problémech sídlištČ. Poþkal
jsem na nČj. „Mám návrh, který vám pomĤže Ĝešit problémy. Nahradí chybČjící místa ve školce i
jeslích, podpoĜí vztahy lidí, omezí anonymitu sídlištČ. Zajímá vás?" „JistČ,“ odvČtil. „Kdy byste mČl na
mČ þas?“ Padl termín a já jsem pĜišla vyzbrojená písemným projektem, konkrétním, promyšleným:
tohle vám nabízím, tohle od vás potĜebuji. Nadšení zástupcĤ mČstské þásti bylo okamžité. Neþekali
pĜipravený projekt, neþekali konkrétní požadavky. Problém byl najít vhodné místo.
Mezitím jsem nastoupila do práce. Zaþala jsem uþit na gymnáziu. Prostory se našly ve stejné budovČ,
kde jsem uþila. MateĜské centru Klub maminek Klubíþko YMCA Praha bylo založeno.
Zaþínala jsem sama na neznámém sídlišti. Sama jsem byla pouze první den otevĜení Klubu a už
nikdy. Maminky pĜicházely. Jakým zpĤsobem ? RĤznČ. Manžel si Ģukal na þelo: „Lepíš plakáty. To
myslíš, že nČkdo pĜijde jenom proto, že uvidí tvĤj plakát?“ PĜišel a nejeden þlovČk. Klubíþko bylo
vždycky dost hojnČ navštČvováno, maminkami s dČtmi, nČkdy tatínky, babiþkami. Dnes funguje už 7
let. Jsme na tĜetím místČ. Dvakrát jsme byli nuceni se stČhovat. Fungujeme nejménČ pČt dní v týdnu,
dopoledne, odpoledne, nČkteré veþery. Klub maminek Klubíþek je živé mateĜské centrum. DČti ze ZŠ
k nám chodí na praxi, spolupracují s námi tvorbou programu pro své malé kamarády.
Stále ještČ chodím do práce. Uþím. V Klubu mám skvČlé spolupracovnice. Potkávám v nČm skvČlé
maminky. PĜicházejí, odcházejí, mČní se. Jestli mČ to nedeptá? Ano, taky se mi nČkdy po nČkom
stýská, ale ve svĤj ideál vČĜím. Vidím, co mateĜské centrum dČlá s maminkami i dČtmi. MČní se mi
pĜed oþima. Jsem pedagog a mĤj koníþek je psychologie. Mám pro to cit. Jsem si jistá tím, co vidím :
maminky nacházejí sebevČdomí, dČti si osvojují nové dovednosti, uþí se soustĜedČní, vztahĤm.
Nedávno manžel dostal nápad: „Postavíme si domek:“ Našel si místo v jiné þásti Prahy. „Co tady
budeš dČlat?,“ zeptal se mČ pĜi jednom rozhovoru místní starosta.
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„NejdĜív tu založím mateĜské centrum,“ zasmála jsem se. „VždyĢ tu nikoho neznáš“, podivil se. „PrávČ
proto,“ odvČtila jsem, „až ho založím, budu se tu znát se všemi“.
Naše stavba domku je zatím sen, ale to, že jsem si jistá, že mateĜská centra jsou tím, co potĜebuje
dnešní doba, to je realita. Stojí za tím 10 let mého života - a to už je dost dlouhá doba.
Proþ jsou mateĜská centra pĜitažlivá a proþ v nČ tolik vČĜím? Protože þlovČk je tvor plný vztahĤ,
toužící po pĜátelství, podané ruce, protože þlovČk je tvor tvoĜivý. To co zná, touží pĜedávat dál. VČĜím
v nČ, protože mateĜství je krásné a to nejkrásnČjší povolání ženy a protože hodnotu mateĜství
uznávají nejen ženy, ale i muži.
Každý muž mČl totiž maminku.
Marie Nováková, Klubíþko - Praha ýerný Most

Jak se žije v mateőských centrech
Matky kolem mateĝských center bývají považovány za „exotky“. Včtšinová
spoleÿnost zamčĝená na výkon a konzumerismus je ÿasto nechápe. Nahlédnutí do
dotazníkĥ, který do mateĝských center v roce 2002 Síģ MC rozeslala, umožėuje najít
pochopení a možná nalákat další matky a rodiny, aby se pustily do zlepšování
životních podmínek pro rodiny v naší zemi.

Kdo má zaĀít
„Když jsem se poprvé seznámila s myšlenkou mateĜského centra, po pĜeþtení oné „zelené
knížky“, dlouho jsem s rozporuplnými pocity pĜemýšlela, co dál. Na jednu stranu jsem
vidČla, že založení „nČþeho podobného“ u nás spotĜebuje spoustu þasu, práce energie a
pĜinese rozþarování, zklamání, neshody, zbyteþné hádky o maliþkosti (co kdo Ĝekl a myslel
to jinak, co kdo neĜekl, ale mČl Ĝíci, co si kdo vymyslel, nikomu neĜekl a udČlal, co nČkdo
neudČlal, ale mČl udČlat...), rozloží mnohá dosud fungující pĜátelství (mezi matkami),
v nejhorším pĜípadČ mĤže být i pĜíþinou rozpadu manželství.
Na stranČ druhé ve mnČ zaþala hlodat myšlenka opaþná: co když právČ zaĜízení tohoto
typu pĜinese pro ženy na MD osvČžení, novou šanci, tĜeba jen krátké osvobození od
každodenních povinností a umožní jim vČnovat se alespoĖ obþas svým koníþkĤm, pĜípadnČ
vyzkouší, co v nich je, co když nČkteré z nich právČ na toto þekají!
A já? MČ osobnČ to nijak neoslovovalo, žila jsem rodinou, dČtmi, nedČlní školou (vyprávČní
biblických pĜíbČhĤ dČtem v kostele), to mČ naplĖovalo i dostateþnČ uspokojovalo, své místo
a poslání jsem vidČla v rodinČ a ve sboru.
Asi pĤl roku jsem s tČmito myšlenkami zápasila, Ĝíkala jsem si – jestli nČkdo MC potĜebuje,
tak aĢ si ho založí. Pak mi došlo, že ten, kdo by možnost navštČvovat MC nejvíce uvítal,
tĜeba vĤbec neví, že nČco takového vlastnČ mĤže existovat, a nČkde dokonce už i existuje,
jde jen o to mu to Ĝíci!
A vidíte, nakonec jsem se spolu s dalšími do toho pustila, MC založila a ono funguje a
slouží ostatním.
Johana MatČjková, Máj - ýeské BudČjovice
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ProĀ se matky pustily do budování MC
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

VČtšina mČla potĜebu najít spoleþné místo k setkávání.
TĜetina získala poþáteþní informace a inspiraci ze zelené brožury MateĜská centra.
PČtina slyšela informace v rádiu nebo þetla v þasopisech.
TĜetina vznikla nejprve jako souþást jiné organizace, pak s teprve osamostatnila.
MC vznikají také z touhy vytvoĜit místo pro rozvíjení dČtských kontaktĤ a aktivit.
NezĜídka zakládají centra pĜistČhovalé nebo pĜidané maminky nebo ty, kterým chybí
rodinné zázemí.
Jiné se nejprve scházely doma a pak jim chybČl prostor.
Další mČly potĜebu sdČlovat si své zkušenosti, spoleþnČ Ĝešit problémy.
Výjimku tvoĜí Klub dvojþat a víceþat Praha, který vznikl z klubového setkávání dvojþat
v MC Na PoĜíþí. DĤvodem byl nedostatek informací o problematice dvojþat a víceþat.
Další uvedené impulsy, které vedly k založení MC: pronikající informace o zakládání
MC v jiných mČstech; touha založit nČco, co již jinde funguje; semináĜi „Jak zaþít“
poĜádaný Sítí; informace v PoradnČ pro mezilidské vztahy; špatná šance na normální
pracovní uplatnČní pro maminku s malým dítČtem; snaha využít zanikajících jeslí

NejĀastější prţběh procesu od prvotního nápadu k realizaci
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

Seznámení iniciátorĤ MC (zakládajících maminek)
Vypracování projektu
PĜedložení projektu místnímu úĜadu
Vhodná právní forma – Obþanské sdružení :
a) sepsání stanov
b) registrace na MV a pĜidČlení IýO
c) registrace na Finanþním úĜadČ
d)zĜízení úþtu
Hledání sponzorĤ (- funguje lépe až po založení OS)
Dle situace hledání prostor (neposkytne-li pĜímo místní úĜad)
Úpravy prostor, pĜíprava, zaĜizování, plánování fungování
Slavnostní zahájení

(Zejména body þ. 4, 5, 6 mohou mít jiné poĜadí.)
To vše zabere ÿas v rozpčtí dvou mčsíce až dva nebo tĝi roky.
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Zahájení patőí k pőíležitostem, jak na sebe upozornit
„Slavnostní otevĜení našeho MC probČhlo v úterý 13.11. 2001 v 16 hodin. Byli pozváni
zástupci radnice, tisku i dalších médií, sponzoĜi a další významné osobnosti místní þi jinak
spjaté s þinností MC. Po slavnostním pĜestĜižení pásky následovalo pĜivítání a projev
zástupkynČ MC DobĜíšek, dále projev paní místostarostky, duchovního správce zdejší
Ĝímskokatolické farnosti, našich milých kolegyĖ z MC Pampeliška BĜeznice a ze SítČ MC
v ýR. Poté jsme pĜedaly dekret naší patronce, þlence mČstské rady a naší pĜíznivkyni. Po
všech projevech a proslovech, které byly þasto pĜehlušovány dČtským nadšením, pĜišlo na
Ĝadu obþerstvení a volný program, þehož náležitČ využívaly zejména dČti. „

Získat prostory většinou nestaĀí
Pro bezproblémový chod a kontinuální rozvoj mateĜského centra jsou nezbytné vlastní
prostory v pronájmu. Spoluužívání prostor se jeví jako nouzové Ĝešení.
TĜetina MC nemusela provádČt úpravy - dĤvody:
x protože vše bylo OK
x protože „se o místnost stĜídáme s jinými subjekty a nemĤžeme þi nesmíme nic
dČlat“
Ve dvou tĜetinách provádČli malé úpravy. „Malé“ se ve všech pĜípadech týká úprav interiérĤ
a je velmi relativní: co nČkomu pĜipadá jako drobná oprava, mĤžeme jinému pĜipadat jako
velká (napĜ. rekonstrukce WC apod.)
Aþkoliv v dotaznících chybČlo MC, které by pĜed vlastním otevĜením muselo prostor
skuteþnČ rekonstruovat, víme, že taková existují.
Skoro polovina MC užívá pronajaté prostory bývalé mateĜské školy, jeslí nebo základní
školy.
DvČ pČtiny užívá pronajaté prostory nepodnikatelských subjektĤ (napĜ. Charita).
1 MC spoluužívá prostory v klubovnČ Junáka, což je velmi omezující z hlediska rozšiĜování
programu, vybavování MC apod. Aþkoliv má toto MC podporu MČstského úĜadu, zatím se
nenašly vhodné prostory k pronájmu prostor mateĜskému centrum.
Naprostým specifikem je þinnost Klubu dvojþat: toto sdružení má v pronájmu kanceláĜ, kde
probíhá hlavní þinnost, tj. poradenství rodinám s dvojþaty a víceþaty. Maminky tČchto dČtí
se se svými dČtmi scházejí v rĤzných mateĜských centrech. SpoleþnČ se stýkají napĜ. pĜi
rodinných dovolených.

Program v MC
Aktivity velmi podobné ve všech MC, zásadnČ se liší otvírací doba (od 1 dne po celotýdenní
provoz) v závislosti na velikosti mČsta, prvotní „vnČjší“ podpoĜe a s tím související existencí
a poþtem zamČstnancĤ a vhodností užívaného prostoru.
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U vČtšiny MC šel vývoj nČkolika smČry:
postupné zvyšování návštČvnosti, zájmu, aktivit.
x od menší k vČtší otevírací dobČ od práce pouze dobrovolné k práci také placené
( placený koordinátor, placení zamČstnanci, ..)
x více mimoĜádných akcí
x od akcí „pro sebe“ k akcím pro veĜejnost + rozvoj veĜejných aktivit obecnČ
x omezení neosvČdþených programĤ a nápadĤ
Zajímavý je vývoj proti smČru vČtšiny v MC VČtrník Teplice: od 5 dnĤ v týdnu, 10 hodin
dennČ a od 4 zamČstnancĤ k žádnému zamČstnanci a 20 hodinám týdnČ (ale více
veĜejných aktivit).
ýinnost mateĜských center je velmi pestrá, pĜesto se dají vypozorovat spoleþné znaky:
x všechna mateĜská centra nabízejí kroužky pro dČti
x všechna mateĜská centra vzdČlávají svoje návštČvnice formou pĜednášek a semináĜĤ
x vČtšina mateĜských center neomezuje svoji þinnost pouze na pravidelné termíny v týdnu,
ale poĜádá pro svoje þleny víkendové akce – napĜ. Mikulášské zábavy, karnevaly…
Pestrost programu vyplývá ze zájmĥ návštčvnic a schopností dobrovolných
pracovnic ho realizovat.
Nejbčžnčjší aktivity: volná herna, cviþení pro maminky s dČtmi a jiné pohybové aktivity,
výtvarné a jiné tvoĜivé programy, zpívání, jazykové kurzy, …
Nejbčžnčjší „služby“ MC: obþerstvení, vždy! možnost uvaĜit si kávu a popovídat, ménČ
þasté hlídání dČtí
První mimoĝádné akce: besedy, burzy, výlety a první akce, které se pro daná MC pozdČji
stala tradicí (vánoþní, velikonoþní, …)
Pőíklady
MC Máj þeské Budčjovice
x PĜed založením MC nám všem bylo fajn úplnČ nejvíc - nic jsme nemuseli, jen jsme chtČli.
x Pak jsme si pomáhali, protože jsme museli pokraþovat, a ono to šlo.
x PozdČji jsme mČli strach a cítili smutek, že to dál nepĤjde.
x Teć to jde, i když ne pĜesnČ tak, jak jsme chtČli a zatím to funguje.
MC Klub maminek Balónek – nejen vývoj, ale též pár pouÿných poznámek pro ty
ménč zkušené
V zaþátku jsme þasto mluvili o tom, zda MC v našem pojetí je utopie, þi zda mĤže být
reálné. Jak sleduji vývoj KMB, Ĝekla bych, že se mnoho vČcí opakuje. NapĜíklad:
x Poþet aktivních maminek sice vzrostl na stále se obmČĖujících se asi 30 lidí, ale ti, co jej
nejvíce táhnou jsou vždy tak 2.
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x Vždy pĜed prázdninami máme pocit, že v záĜí nebudeme moci otevĜít - všichni odcházejí,
ale pak se objeví Ĝada nových.
x Aktivní maminky se mezi sebou moc neznají a koordinátor to buć nevidí, necítí potĜebu
to Ĝešit, þi neví, co s tím. Zavedli jsme tedy nástČnku s fotkami a funkcemi všech
aktivních maminek, snažíme se dČlat akce jen pro aktivní.
x Koordinátor, vedení má pocit, že se stále doprošují pomoci druhých a proto radČji dČlí
Ĝadu vČcí sami - þímž se zcela vyþerpávají.
x Nejsou peníze na odmČny a tak dobrovolníci pracují zdarma þi za symbolický pĜíspČvek
(v pĜípadČ vĤdþích osobností ještČ þasto investují do KMB). Je tĜeba dávat všem najevo
svou úctu a dík za jejich snažení, i když se nám zdá být malé. Každý má jiné možnosti.
x Zájem je pĜedevším o dopoledne, dále o aktivity pro dČti, akce pro dČti s matkami.
O akce pro rodiþe (kurzy, pĜednášky) je menší zájem. Má smysl dČlat i akce málo
navštČvované, jsou-li smysluplné a naplĖují-li jejich úþastníky, þi organizátory.
x Maminky pĜicházejí jako pasivní konzumenti služeb a když dostanou pĜíležitost podílet se
na dotvoĜování KMB, mít tam nČco svého, postupnČ se mČní þasem v aktivní maminky.
Je dobré vytváĜet drobné, málo zátČžové, jednorázové „úkolíky“ a obracet se s nimi na
nové maminky. DČkovat a vážit si všeho, co dČlají.
x Obþas se stává, že se ztrácejí peníze, vČci, þi nás nČkdo vykrade. Jde o tČžko Ĝešitelný
problém. ěešením je nedávat pachatelĤm možnost, pĜíležitost.

Má dáti – dal aneb financování MC
þlenský pĝíspčvek bývá od Od 0 – 800,- Kþ .
Pobytné
UvádČné možnosti:
x úhrada za dopoledne nebo odpoledne (rozdílná sazba)
x rozdílná úhrada za programy materiálovČ nároþné (tvoĜivé techniky) a nenároþné
x úhrada za den
x úhrada rozdílná podle þlenství a neþlenství
Pobytné se pohybuje v rozmezí od 10 Kÿ do 40 Kÿ za návštčvu mateĝského centra a
bývá významnou pĝíjmovou položkou v rozpoÿtu mateĝského centra.
Nájem a provozní náklady
Položka nájem je u 60 % MC položkou symbolickou. Nájem buć hradí úplnČ MČstský úĜad,
pronajímatel prostor nebo je jeho výše stanovena symbolicky – 50,- - 1000,- Kþ/ rok.
Energie a provozní náklady jsou významnou nákladovou položkou, kterou nelze obejít.
TĜetina center hradí provozní náklady své organizace pouze z vlastních zdrojĤ, dvČ pČtiny
hradí provozní náklady s finanþní úþastí MČstských úĜadĤ, necelá tĜetina hradí provozní
náklady kofinancováním: vlastní zdroje, mČstské finance, dotace, sponzoĜi, prodej výrobkĤ.
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Shrnutí:
x vysoká podpora místních samospráv myšlence MC
x pomČrnČ vysoká frekvence sponzorských darĤ (neuvedeno v jaké výši)
x þlenské pĜíspČvky jsou významným zdrojem zĜejmČ u center, kde byla stanovena vyšší
þástka za rok
x nízké zastoupení grantĤ

Dobrovolná práce, placené síly a možnosti odměn
Základem každého mateĜského centra je aktivní žena, která má 2-4 další spolupracovnice,
s kterými vytváĜí podmínky pro práci 5-15 dobrovolníkĤ. Dobrovolníci se podílejí na úklidu
spoleþných prostor a vedení klubĤ se sportovní, výtvarnou þi jinou náplní. Existuje pĜímá
úmČra mezi poþtem dobrovolníkĤ a poþtem aktivit.
DvČ pČtiny 15 mateĜských center získaly placené místo od ÚĜadu práce jako veĜejnČ
prospČšné místo s minimální mzdou. Z toho 2 MC získala „své“ lidi, ostatní zamČstnala
nezamČstnané z evidence ÚĜadu práce. To s sebou pĜináší velké nároky na organizaþní
zajištČní tohoto místa. Od výbČru pracovníka, pĜes vymezení pĜesné náplnČ práce pĜes
jeho kontrolu. Projevuje se snaha získat tuto dotaci pro maminku, která se v MC aktivnČ
zapojovala bČhem mateĜské dovolené.
1 MC získalo dotaci ÚĜadu práce na absolventské místo.
1 MC má placené místo spolufinancováno MČstským úĜadem.
Ve þtvrtinČ MC mohou maminky za zvýhodnČných podmínek poĜádat kursy (napĜ. bez
nájmu).
PČtina MC plánuje finanþnČ ohodnotit vedení zájmových klubĤ dle finanþní situace
organizace.
Ve vČtšinČ mateĜských center funguje princip finanþního zvýhodĖování aktivních maminek
v rámci aktivit MC. NapĜíklad vstupné zdarma, možnost využití sponzorských darĤ.

SpoleĀenství v centru
Konflikty
x ProblémĤm se snažíme pĜedcházet dobrou a vþasnou komunikací, hlasováním.
x ěešíme je po dobrém, s tolerancí, citlivČ, taktnČ, individuálním pĜístupem.
x Stane se, že si víc maminek stČžuje na jinou aktivní maminku, to se snažíme Ĝešit
v rámci nČjakého posezení u kafe na neutrální pĤdČ. Stalo se napĜíklad to, že jedna
maminka se v rámci dne, kdy mČla službu, chovala ponČkud nevhodnČ, mČla spíše
tendence ostatní maminky Ĝídit a dohlížet na nČ. Promluvily jsme si o tom pĜi návštČvČ
cukrárny, vysvČtlila jsem jí podrobnČji nČkteré vČci, poradila, jak ke službČ pĜistupovat, a
vČci se vyjasnily. Maminka v centru i nadále aktivnČ pomáhá.
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x Snažíme se vždy konflikty Ĝešit, máme radČji bouĜku, která vyþistí vzduch, než nČjaké
dlouhodobé dusno. Navíc si myslíme, že potlaþované problémy se stejnČ v chování žen
dĜíve nebo pozdČji nČjak projeví.
Mateĝské centrum nám vzalo
x stereotyp dnĤ trávených na mateĜské dovolené
x þas, trávený u TV obrazovky
x starosti, co podniknout ve volném þase s dČtmi
x lenost a pasivitu
x nudu
ale i
x ideje o þinnosti úĜedníkĤ na úĜadech
x ideje o snaze politikĤ vybudovat obþanskou spoleþnost
x peníze (telefonování, internet, benzín)
x iluze o tom, že práce s lidmi musí vždy pĜinést uspokojení a pocit radosti
x tato práce zabírá možná víc þasu, než jsme si pĜedstavovaly
Mateĝské centrum nám dalo
x nová pĜátelství
x možnost seberealizace
x dĤvČru ve své schopnosti
x dobrý pocit z práce pro druhé
x kontakty se zajímavými lidmi
x získání organizaþních zkušeností
x nové zkušenosti s prací s lidmi, neziskovým sektorem
x nauþit se hledat informace, riskovat, odhadovat
x nauþit se nic nevzdávat, doufat
x pocit sounáležitosti, sdílení
Existence MC má velmi pozitivní vliv na naše rodiny a na všechny okolo nás.
MC mi dokázalo dát spoustu nových nápadĤ a názorĤ, jak na výchovu malých dČtí, tak i na
zpĤsob využití volného þasu, na rĤzné výtvarné, hudební i sportovní aktivity. SamozĜejmČ i
spoustu nových známých, kteĜí stejnČ jako já a moje rodina nechtČjí život jen pĜežít, ale
prožít a užít si ho. MC mi pĜináší také možnost, jak si více užít své dČti, neboĢ v domácím
prostĜedí je þlovČk þasto nechává napospas vlastním aktivitám, protože cítí povinnost
vČnovat se úklidu, vaĜení, praní apod.
Je-li však þlovČk aktivní, plynou mu z toho zcela nepochybnČ a prokazatelnČ výhody:
získávání nových užiteþných zkušeností pĜi práci v týmu, které je možno uplatnit i
v pozdČjším profesionálním životČ.
MC vdČþím za to, že jsem dnes tím, þím jsem, sama sebou. Nauþila jsem se mnoho vČcí,
našla spoustu pĜátel.
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Setkávají se zde tak odlišné typy lidí a dČtí, každý je naprosto jedineþný a tak jsem se
nauþila o lidech mnoho, hlavnČ jsem tolerantnČjší než dĜíve. Také jsem uvítala þinnost,
která má smysl a která mČ vytrhla s každodenní domácí rutiny.

Rodina
NČkteĜí tatínci vyloženČ podporují, nČkteĜí tolerují, jiní trpí þi vyþítají – zobecnit se to nedá.
Navíc se MC i vztahy v nich a k nim vyvíjejí.
x Bez podpory rodiny by asi nešlo zaþít.
x SamozĜejmČ nás podporují, jinak by ani MC neexistovalo.
x Bez jejich podpory a pomoci bych tuto práci nemohla dČlat.
x Na 100 % podporují.
x Rodina mČ nejen podporovala, ale spolehlivČ pomáhala.
x V zaþátku vládla v rodinČ jakási nejistota, ale teć mČ již všichni podporují.
x VČtšina rodin si již na MC zvykla a nČkteĜí pĜíslušníci rodin pomáhají drobnou pomocí
nebo materiálnČ
Rodina mČ podporuje, manžel mi pomáhá a zároveĖ pĜedává své zkušenosti. Jemu vdČþím
za to, že jsem se do þinnosti MC zapojila, bez jeho podpory bych se nikdy do takové práce
asi neodvážila pustit.
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Jsou asi dva typy manželĤ. Jedni se zlobí, že nejste s nimi, ale nic proti tomu nepodnikají.
Já mám doma typ, který se zlobí, že nejsem s ním, ale dČlá vše pro to, abych v centru
mohla být. NČkteré maminky pĜizpĤsobují návštČvy centra volnému þasu svých manželĤ,
odpustí si tedy napĜíklad odpolední pohádku, protože chtČjí být s tatínkem. NavštČvuje nás i
nČkolik tatínkĤ.
V mé rodinČ jsem se setkala vždy jen s kladným ohlasem a podporou, aĢ už ze strany
manžela, þi ostatních þlenĤ jako jsou prarodiþe a rodiþe.
Moje je rodina mé aktivity v MC toleruje a podporuje, což není snadné, protože MC vČnuji
témČĜ veškerý volný þas a také nemalou sumu penČz. Manžel není vždy nadšený, protože
pokud se práce hromadí, jde domácnost ponČkud stranou a to se mu pochopitelnČ nelíbí.
Práce pro MC samozĜejmČ zachází až za únosné hranice – pro mČ. Práce mČ ale baví,
takže se mi nČkdy urþitý stres z ní daĜí pĜekonat.

Nejsme samy a nejsme samy pro sebe
Aktivní kontakty s jinými MC jsou dány naším þasovým omezením. Nejsme s ostatními MC
v takovém kontaktu, jak bychom si pĜedstavovaly. NejþastČji se navštČvují MC v rámci
regionu. Všechna MC se setkávají na akcích SítČ MC.
Rozbíhá se i e-mailový kontakt i pĜes webové stránky.
ýlenové MC a jejich rodiny se navštČvují se vzájemnČ i u pĜíležitosti návštČvy pĜíbuzných þi
dovolené v daném mČstČ.
Spolupráce s jinými organizacemi stojí vČtšinou na osobních kontaktech. Zdá se, že se lépe
spolupracuje s nadšenci než þistČ s profesionály. ýastá je spolupráce s knihovnami,
školami, lékaĜi, poradnami, charitativními a dČtskými organizacemi. Zkušenosti jsou dobré,
ale závislé na lidech, kteĜí se angažují.
Nejvíce závislá na „lidském faktoru“ je spolupráce MC se státní správou a samosprávou. Za
deset let se situace sice dost zlepšila, ale plné porozumČní a vstĜícnost ze strany úĜadĤ a
politikĤ zĤstává stále spíše pĜáním než realitou.

Definice MC pőibývají s novými pőíchozími i zkušenostmi
MC je neziskové zaĜízení, sloužící ke vzájemnému setkávání rodin s dČtmi za úþelem
spoleþných her, výletĤ, vzdČlávání a dalších þinností.
MC je ideální prostor pro vznik otevĜené místní komunity.
MC je místo, kde jsou nadšenČ vítány rodiþe i jejich dČti.
MC je možnost pĜíjemnČ a užiteþnČ prožít mateĜskou dovolenou.
MC je prostor pro aktivity maminek na mateĜské dovolené a jejich dČti.
MC je podaná ruka aktivním mámám a jejich dČtem, které nechtČjí zĤstávat samy doma,
ale chtČjí žít v kontaktu s dalším svČtem.
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MC je možnost zmČny života na mateĜské dovolené.
MC je oáza klidu a pohody.
MC je „skrumáž“ vĜískajících dČtí a ubrebentČných maminek, které dČlá všem dobĜe!
MC je také prostor pro ty maminky, které potĜebují pomoc a podporu v jejich vlastním
mateĜství.
MC je možnost uþit se o vztazích mezi lidmi, o lásce a o porozumČní.
MC je možnost nauþit se žít s dČtmi a ostatními lidmi v uvolnČném vztahu.
MC je místem, kde se maminky a jejich dČti setkávají, uþí se od sebe navzájem a tvoĜí.
MC je otevĜenou bránou pro novČ pĜíchozí a vychází z nČj aktivity pro širokou veĜejnost.
MC mĤže být prostĜedníkem pĜi jednáních mezi vČtšinou mladými rodinami a státní
správou.
MC je místo, kde se setkávají maminky, babiþky, tatínci a jejich dČtiþky za úþelem
sociálního kontaktu.
MC je místo, kde si nejmenší dČti mohou v doprovodu dospČlých (nejþastČji maminek)
vyzkoušet první kontakty s ostatními dČtmi.
MC je výborné využití „volného“ þasu maminek a dČtí spojené se získáváním nových
kontaktĤ napĜ. i na psychologa, logopedickou péþi, þi pĜedávání rĤzných informací napĜ. o
místních lékaĜích, sportovních a kulturních aktivitách apod. patĜí sem ale i velmi dĤležité
tzv. sociální informace. NeboĢ sdČlená starost je poloviþní starost a sdČlená radost je
dvojnásobná.
MC je šancí zejména pro matky s malými dČtmi. Je to místo, kde jsou nadšenČ vítány ony i
jejich dČti. TvoĜí se tu pĜátelství. Matka získává novou sebedĤvČru a pocit vlastní hodnoty.
TvoĜí se tu mezilidské vztahy, které v dnešní „busy“ spoleþnosti tak moc chybí.
MC je pro nás místem, které nám matkám v domácnosti nabízí to, co doma postrádáme, co
hledáme a potĜebujeme. NejkrásnČjší na tom je, že „to“ má pro každou maminku osobitou
podobu a pĜesto to naleznou na jednom místČ. NČkdo hledá jen klid a relaxaci, popovídání
u káviþky, sdílení, radu na svoje problémy, radost pro dČti, jiný zas realizaci spíše
pracovního rázu nebo drobný výdČlek. To vše najdete v MC.
MC je skvČlým nápadem, jak pomoci maminkám i dČtem na mateĜské dovolené
nezabĜednout do stereotypu všedních dnĤ a opakujících se úkonĤ, je místem setkávání,
výmČny zkušeností, sbírkou nových nápadĤ, inspirací, nových zkušeností a pohledĤ na
výchovu dČtí, náplní volného þasu. Pro dČti je možností vyzkoušet si pobyt v kolektivu, uþit
se pĜizpĤsobivosti, ohleduplnosti, poslušnosti. Je pro nČ možností pĜipravit se na nástup do
MŠ, zaþít se zlehka osamostatĖovat, odkoukávat a odposlouchávat nové dovednosti, získat
nové kamarády. Pro maminky je pĜíležitostí prodiskutovat své problémy, trápení, tČžkosti a
úskalí výchovy malých dČtí, vyposlechnout si názory a zkušenosti ostatních. V nemálo
pĜípadech je MC iniciátorem vzniku nových kamarádství.
Všichni rodiþové jsou v podstatČ uþni a svou roli se uþí vlastnČ až na svých dČtech, nČkdy
pĜi svých „pokusech“ vítČzí, jindy zase ztroskotávají. Vzájemné pĜedávání si tČchto vjemĤ
mezi sebou je velmi dĤležité a pĜínosné pro všechny. DČje se tak prostĜednictvím snad
každého MC.
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Projekty mimo rámec všedních dnţ
směőující za dveőe mateőských center
Termín „mimo rámec všedních dnĥ“ nabývá postupnč nových rozmčrĥ. Akce, které
byly pĝed lety považovány za výjimeÿné, se dnes staly bčžným koloritem života
v mateĝském centru. Nejrĥznčjší trhy, výstavy, spoleÿné návštčvy divadel a jiných
kulturních zaĝízení, spoleÿné dovolené (dokonce i v zahraniÿí) poĝádá témčĝ každé
centrum. Centra se také hodnč včnují kreativní propagaci své ÿinnosti. Poĝádají
spoleÿenská setkání nebo happeningy spojené s tradiÿními lidovými zvyky
kalendáĝního roku, dokonce vytváĝejí vlastní novodobou tradici – Vítání Adventu,
Masopustní prĥvody, Vynášení smrtky, Den matek, Den dčtí, Ukládání brouÿkĥ,
Martinské prĥvody.
þasto spolupracují s dalšími organizacemi ve mčstč.

Svatomartinský lampiónový prţvod
Již druhým rokem poĜádá Klub maminek a dČtí Zvoneþek v HavlíþkovČ BrodČ
Svatomartinský lampiónový prĤvod v mČstském parku Budoucnost. Akce je urþena pro
širokou veĜejnost, ale pĜedevším pro rodiny s malými dČtmi.
Každý návštČvník dostane do ruky malý letáþek, z kterého se dozví o svatomartinské
legendČ. PrĤvod je zahájen pantomimickými obrazy, zachycujícími nejdĤležitČjší etapy
ze života sv. Martina. Po krátkém pĜedstavení dČtského dramatického souboru si
pĜedevším všechny dČti rozsvítí lampiony a vydají se naproti „skuteþnému Martinovi na
bílém koni“. Na konci prĤvodu pĜijíždí pĜedstavitel sv. Martina na koni s doprovodem,
þlenové doprovodu rozdávají sladké rohlíþky – jako dar, všem úþastníkĤm prĤvodu.
Celý program pro rodiny s dČtmi má jistČ dobrý vliv na posílení rodinných a spoleþenských
vztahĤ. V HavlíþkovČ BrodČ se mohl uskuteþnit nejenom díky osobnímu pĜístupu všech
zainteresovaných osob a organizací – Oblastní charita, soubor Adivadlo, ale i díky mČstu
HavlíþkĤv Brod. Brod, které poskytlo formou grantu na tuto akci finanþní þástku.
Anna Doležalová, zvoneþek – HavlíþkĤv brod
Projekt Ekoškolka
Vše zaþalo pĜed tĜemi lety v Mama klubu. KromČ jiných programĤ pro dČti, u nás tzv.
Mamaškolek, se dobĜe zavedla pásma zamČĜená na poznávání pĜírody. Bylo nám líto, že si
je prožije jen pár dČtí v MC, a proto jsme hotové programy nabídly uþitelkám v MŠ. Ale ty
nemČly do realizace chuĢ. Kdyby to tak nČkdo udČlal za nČ… A tak jsme to zkusily.
Ekologické programy se líbí, docházíme do þtyĜ školek, víc zatím nejsme schopné pokrýt.
Protože má mamka-lektorka Ekoškolek patĜiþné vzdČlání, zaþal naše ekologické aktivity
podporovat MČstský úĜad. Zkusily jsme žádat o grant i kraj. Jsme jediné zaĜízení v okrese
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vČnující se ekologické výchovČ dČtí pĜedškolního vČku a máme pocit, že právČ to má
smysl. DospČláky tČžko pĜevychováme.Když se ale budeme snažit pĜedškoláþky –ta þistá,
pĜemýšlivá stvoĜení- uþit znát pĜírodu, vážit si jí a šetĜit pro druhé, udČláme malý krĤþek
k udržitelnosti dalšího života.
Lada Pecharová, MAMAklub - Crudim

Matky okolnímu světu
Dční kolem center se zaÿíná soustĝeĈovat na potĝebnčjší nebo na ĝešení nedostatkĥ
v životč mčsta – adopce na dálku, péÿe o zeleė, vybudování zdravé restaurace, péÿe
o židovský hĝbitov….Takové projekty ÿasto stojí mnoho práce a úsilí, naráží i na
nepochopení, ale odmčnou je pocit, že jsme uprostĝed lidské bídy zažehli jiskĝiÿku
nadčje, vytvoĝili pozitivní ostrĥvek, vybudovali „most“, našli východisko z tčžké
situace, vzájemnč se pĝiblížili a pĝinesli radost, tu pĝedevším sobč.
Veškeré projekty obohacují mateĝské centrum, dávají mu jméno, dávají možnos,t aby
se zde našli ti, které tematika zajímá. Projektem se však musí zabývat minimálnč
jeden vyÿlenčný hodnč aktivní ÿlovčk a tčch není nikdy moc.

Tichá aukce
PĜed nČkolika dny mČ Rut požádala o pár Ĝádek o Tiché aukci. NejdĜív jsem se upĜímnČ
vydČsila, protože do konce týdne, kdy mČl být text nejpozdČji odeslaný, zbývaly jen 4 dny. A
to je teć tČsnČ pĜed vánocemi hroznČ krátká doba, protože už tak mám pocit, že
permanentnČ nestíhám. Ale jak mĤžete vidČt, sedla jsem a psala. A víte proþ? Protože je
pĜíjemnČjší dČlat to, co vás baví. A mČ rozhodnČ víc baví psát, než tĜeba pĜedvánoþnČ
uklízet byt nebo pČtkrát pĜepracovávat stále stejný projekt pĜesnČ podle chuti a požadavkĤ
rĤzných nadací þi státních institucí. Ale zpČt k Tiché aukci.
Tuto akci, která se poþátkem pĜíštího roku bude konat již po þtvrté, pĜipravuje naše
mateĜské centrum Kvítek z Písku. Nápad není mĤj, o podobné akci nám pĜed pár lety
vyprávČla lektorka na semináĜi o fundraisingu, tj. o rĤzných zpĤsobech získávání finanþních
prostĜedkĤ. V jejich pĜípadČ šlo ovšem o aukci v tzv. velkém stylu. Hosty jsou velvyslanci,
politici i podnikatelé a výtČžek se pohybuje i pĜes 100 000,-. Bylo by to pĜíjemné, ale
bohužel tak daleko v našem MC zatím nejsme.
Hned na poþátku nám tedy bylo jasné, že aukci musíme pĜizpĤsobit našim podmínkám.
Zvláštností je, že dražené pĜedmČty jsou vystaveny všechny souþasnČ. NávštČvníci
pĜipisují þástku, kterou jsou ochotni zaplatit, na dražební listinu. Ta je u každého
z nabízených pĜedmČtĤ a kromČ vyvolávací ceny je na ní též uveden dárce pĜedmČtu.
NávštČvník draží pod þíslem, které má uvedeno na vstupence.
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PĜedmČty do aukce získáváme rĤznými cestami. Oslovujeme známé umČlce s prosbou o
vlastnoruþní obrázek s podpisem, dále místní obchodníky, fotografy i veĜejnost. ýást vČcí
vČnují þi vyrobí také maminky z MC. V letošním roce se dražilo 204 pĜedmČtĤ! Nabízely
jsme napĜ. knihy s podpisy autorĤ, originální obrázky s podpisem od J. Lábuse, Y.
Blanaroviþové, P. Novotného, P. JanĤ, K. Kodeta, dres K. Neumannové s podpisem,
golfový míþek B. ŠtČpánové s podpisem, keramiku, koláže, fotografie, knihy, kvČtiny, ale
také vypreparovanou lasiþku, plyšové medvČdy, uzenou vepĜovou hlavu, salámy, víno a
mnoho dalšího. Zkrátka, aby si pĜedmČt, který jej potČší, vybral opravdu každý.
První Tichou aukci jsme uspoĜádali v roce 2000 doufaje, že si obyvatelé Písku urþitČ
nenechají ujít tak výjimeþnou akci a že zakládáme novou tradici. SamozĜejmČ to tak
jednoduché nebylo. Až letošní 3. aukce se vydaĜila tak, jak jsme pĤvodnČ oþekávaly (jen
se ještČ musíme pokusit snížit naše náklady) a pĜedevším se podstatnČ zvýšila
návštČvnost. Na tom mČl nejvČtší zásluhu náš milý host – hereþka a moderátorka Bára
ŠtČpánová, jejíž vtipné pĜedstavení všechny doslova nadchlo. NávštČvníci si dále mohli
poslechnout bluegrassovou kapelu Kvintet, shlédnout módní minipĜehlídku, prohlédnout si
informaþní materiály a fotografie z našeho MC nebo v klidu poveþeĜet. A pĜedevším
v prĤbČhu celého veþera dražit a dražit a dražit! VýtČžek 6 514,- jsme na závČr vČnovaly
rodinČ se þtyĜþaty jako pĜíspČvek na peþovatelku.
Na Tichou aukci vždy zveme i pĜedstavitele mČsta, zástupce úĜadĤ, podnikatele atd.
VČtšinou jim ale cosi neodkladného brání v úþasti, což nás trochu mrzí. Nebo je to jinak?
Výjimky potvrzující pravidlo ale naštČstí existují. Svou pĜítomností nás napĜíklad potČšil
pĜednosta OÚ þi Ĝeditelka ÚP.
PĜíprava aukce nás vždy stojí spoustu sil i þasu. Myslím, že tentokrát to ale koneþnČ stálo
za tu námahu. DČkuji maminkám – poĜadatelkám, dárcĤm pĜedmČtĤ i všem ostatním, kteĜí
se na úspČšném prĤbČhu aukce podíleli.
Slávka Nejdelá, Kvítek - Písek

Projekt Zlepšení situace dětí hospitalizovaných ve Fakultní
Thomayerově nemocnici
Obþanské sdružení Klub maminek Balónek (KMB) nabízí jedineþné kulturní, vzdČlávací,
sportovní aktivity pro maminky a jejich dČti (již od stáĜí nČkolika mČsícĤ), ale také
pĜedevším pro vytváĜení otevĜené místní komunity. Tato komunita podnČcuje maminky
k zájmu nejen o sebe a své dČti, rodinu ale také o dČní kolem, o místo kde žijí a je schopna
Ĝešit místní problémy a pomáhat potĜebným. PrávČ taková komunita je pak zárodkem
obþanské spoleþnosti, o které mĤžeme tak þasto slyšet.
Projekt Zlepšení situace dČtí ve Fakultní ThomayerovČ nemocnici ukazuje napĜíklad jak je
možné rozšiĜovat pĤsobnost mateĜského centra, využít zájmu, možností, þi potĜeb maminek
nejen na mateĜské dovolené, ale i matek se staršími dČtmi, které jsou v zamČstnání þi v
domácnosti.

20

Projekt zaþal v r.1998, kdy jsme se zúþastnili semináĜe v Institutu Eda Robertse na téma
Hra a hospitalizované dítČ – nový pĜístup péþe o dČti v nemocnici, kde se setkala Ĝada
profesionálĤ (zdravotníci, psychologové) se zástupci rodiþovských organizací.. BČhem
semináĜe nás Dr. Starková informovala o rodiþovském hnutí v Anglii, které pomohlo zavést
systémové zmČny ve zdravotnictví. Setkání nás oslovilo natolik, že jsme zaþali
spolupracovat s dČtskými oddČleními naší spádové nemocnice. ZároveĖ jsme se zde
seznámili se zástupci nČkterých rodiþovských sdružení zdravotnČ postižených.
1998 – první kontakty s dČtskými oddČleními –neurologie, 1. dČské kliniky FTN.
Bezbariérové úpravy v KMB.
1999 – získání grantu Mý P - 4, 11, 12.. Výzdoba spoluprací s výtvarnou školou V. Hollara.
Besedy na téma nemocné a hospitalizované dítČ, jak pomoci potĜebným (zdravotnČ
handicapovaných) aneb jak se chovat v jejich pĜítomnosti. Dotazníková akce – dítČ
v nemocnici.
2000 – svépomocná výzdoba prostor (þekárny). Dovybavování dČtského oddČlení dle
potĜeb rodiþĤ, dČtí a zdravotníkĤ. Sbírky koþárkĤ a hraþek pro dČtské oddČlení, oprava
hraþek. PrĤzkum potĜeb rodiþĤ.PĜíprava informaþních materiálĤ pro rodiþe
hospitalizovaných dČtí. Plánování podpĤrného školení pro zdravotníky na téma
komunikace, stres, syndrom vyhoĜení, sdČlování nepĜíznivých zpráv, relaxace - na jaro
2001.
2001 – školení zdravotních sester (4 dvoudenní semináĜe), beseda v KMB s vrchními
sestrami dČtského oddČlení FTN – „Co potĜebují dČti, rodiþe a zdravotníci“, výzdoba a
„dovybavování“ dČtského oddČlení, sbírky, prĤzkum potĜeb dČtí, jejich rodiþĤ a
zdravotníkĤ.
Do roku 2001 se podaĜilo na tento projekt získat 90.000,-.Tyto peníze byly vynaloženy na
„dovybavení“, výzdobu, školení. Díky dobrovolníkĤm se podaĜilo maximum pĜi minimálních
výdajích. Protože projekt mČl velký úspČch, chtČli bychom pokraþovat.
Mgr. ŠtČpánka Philippová, KMB – Praha ModĜany

O hőišti - aneb vždycky se někdo najde, kdo bude őíkat, že to nejde
PodČbrady jsou malé lázeĖské mČsto nedaleko od Prahy. Samo mČsto je velice hezké a
mnoho návštČvníkĤ nadchne. Ne tak dČti. Ty zde totiž nemají mnoho míst ke hraní. Podle
statistiky mČstského úĜadu je ve mČstČ zhruba 30 hĜišĢ þi tzv. odpoþivných pláckĤ pro dČti.
Skuteþnost je ale jiná. A právČ kvĤli nevyhovujícími stavu hĜišĢ se zaþalo scházet v
mateĜském centru nČkolik maminek, kterým nebylo lhostejné, kde si dČti hrají a byly daleky
pouhého kritizování.
Poprvé jsme šly na radnici s pouhou prosbou, zda by s tím šlo nČco dČlat. Nešlo. Ve mČstČ
mají jiné starosti: kanalizace, plynofikace, oprava budov, komunikací, stavba nového
úĜadu...a potom možná nČkdy bude nČjaké hĜištČ. "Není to naší prioritou!" zaznívalo zhusta.
Ale naší ano...
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NejakþnČjší z nás, Šárka zaþala hĜištČ fotit, Ĝíkala si, že když my nedonutíme radní, aby se
šly s námi podívat na místa, kde si dČti hrají, fotodokumentace je možná pĜesvČdþí.
Když ale þekáte, že se hnuly ledy, jste na omylu. ÚĜedníci velmi ocenili onu snahu a pČknČ
za ni podČkovali. Nové hĜištČ? Proþ? NejdĜíve opravíme stávající....Oponovali jsme, že to
asi už ani nepĤjde, radnice si totiž pod pojmem oprava pĜedstaví - natírání! Ale stará hĜištČ
byla nevyhovující a nebezpeþná. Proþ? Zkuste se sklouznout na neexistující skluzavce,
houpat na houpaþce bez sedátka a hrát si v písku plném psích výkalĤ...a to nemluvím o
konstrukþních chybách a nevhodných místech, kde projíždČlo kolem hrajících si dČtí jedno
auto za druhým.
A tak jsme na radnici chodily dál. Ne ve dvou, ale ve tĜech, potom ve þtyĜech, potom jsme s
sebou zaþaly brát i naše dČti!!! Staly jsme se raritou. Jediný, kdo se nás ujal, byl
místostarosta. Nepovažoval nás za pouhé maminky, ale za svéprávné obþanky. Dlužno
dodat, že zaþal mít trochu problémy, kvĤli té naší "školce", jak nás nazývaly jeho
sekretáĜky. Tlaþily jsme na nČho a on pĜislíbil alespoĖ první peníze sehnat.
Když už nČco málo mČl, zaþalo se mluvit o místČ. Kde bude nové hĜištČ? "V parku",
odpovídaly jsme svornČ- "tam chodí nejvíc dČtí, je tam bezpeþno, nejezdí auta, je to v
centru mČsta...." "To bohužel nejde", skotaþící dČti by rušili dĤchodce, opáþili radní, park je
tu pro lázeĖské hosty, ne pro nČjaké dČti a maminky. Jednalo se dál, hledala se další
pĜíhodná místa. Napadl nás malý lesopark na kraji mČsta - Ĝíkám lesopark, ale byl to velmi
zneþištČný lesík, kam místní zahrádkáĜi vyváželi odpad. Slíbily jsme les vyþistit a uprostĜed
udČlat pĜírodní hĜištČ. Narazily jsme na odbor životního prostĜedí. V lese je prý hnízdištČ
vzácných ptákĤ. Hledaly jsme dál.
A jedno hezké místo jsme našly - chodí sem každý v nedČli na procházku, dČti krmí kachny
v Ĝece - labské nábĜeží. Ale zase se ozývaly hlasy, že to není možné - je tu pĜece blízko
kostel a kĜiþící dČti by rušily pana faráĜe z kázání...možná by ho ani nebylo slyšet. Kostel a
hĜištČ nejde dohromady. FaráĜ se tČmto námitkám pouze smál. PĜi akcích, které jsme na
budoucím hĜišti poĜádaly, nám ochotnČ pĤjþoval židle a lavice z nedaleké fary. Ale i jiné
maminky nám Ĝíkaly, že to zde nejde: je to špatné místo, nebude sem nikdo chodit, je to
blízko Ĝeky, mĤže tu být i povodeĖ, nČkdo to hĜištČ zniþí, budou sem chodit jen pejskaĜi
venþit psi, dČti sem samotné nepustíme....Ale my jsme se nedaly.
Po nČkolika mČsících schĤzek, pĜíprav, hledání penČz se zaþalo o hĜišti mluvit i ve mČstČ.
Skoro každý už o nČm nČkde þetl, v novinách, þasopisech, na plakátech, na internetu,
nČkdo o nČm slyšel dokonce i v rádiu...A každý mohl Ĝíct, co si o tom myslí, jaké by mČlo
být, þi proþ ho tam nechce. Ten, kdo chtČl, mohl nakreslit svĤj sen o hĜišti. A podle návrhĤ
se zaþalo stavČt a vyrábČt. Najednou byli všichni zvČdaví, jak to dopadne. A protože se
nedaleko zaþala stavČt ještČ lávka pro pČší pĜes Ĝeku, stalo se z tohoto místa jedno z
nejatraktivnČjších. Skoro každý se chodil dívat na obČ stavby zároveĖ. Lávka byla
postavená dĜív než hĜištČ, ale i tak si na nČm již hodnČ dČtí hrálo. Když ho vidČly, nemohly
to vydržet. Za mČsíc spoleþnými silami dokonþíme terénní práce, dovezeme ještČ nový
písek, zasadíme spousty keĜĤ a pozveme všechny dČti i rodiþe na naše i jejich hĜištČ.
Máme z toho velkou radost a pocit zadostiuþinČní.
Lucie Slauková, MC PodČbrady
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Realizace projektu výstavby universálního dětského hőiště v Týnci
nad Sázavou z iniciativy MC MOTÝLEK – Týnec nad Sázavou
Protože nám ve mČstČ Týnci nad Sázavou již pomČrnČ dlouho chybČlo použivatelné dČtské
hĜištČ a ze strany MČsta se nezdála být v tomto smČru vyvíjena žádná aktivita, rozhodli
jsme se pro realizaci nového bezpeþného a universálního dČtského hĜištČ svépomocí pod
záštitou našeho MC. To bylo na zaþátku roku 2002.
Nejprve jsme vytvoĜili jakousi žádost o podporu projektu výstavby nového hĜištČ v Týnci nad
Sázavou a pĜedložili ji na MČstČ. Tato žádost byla pĜijata velmi vstĜícnČ.
Poté bylo potĜeba vytipovat vhodný pozemek a pokusit se dosáhnout schválení jeho
budoucího využití na MČstČ. Naše první kroky vedly za panem starostou a místostarostou,
kteĜí pĜislíbili pomoc pĜi hledání a schvalování vhodného pozemku. Jednání na
zastupitelstvu probČhla nakonec úspČšnČ a byl vybrán pozemek – již vyjmutý z dalších
plánĤ výstavby. (Je to výhodné proto, že tomuto pozemku již nehrozí žádná další pĜípadná
výstavba – bytová apod., v jiném pĜípadČ by existovalo urþité riziko, že by na místČ již
hotového hĜištČ mohlo v budoucnu pĜeci jen vyrĤst nČco jiného a potenciálnČ užiteþnČjšího
a hĜištČ by muselo být zrušeno.) Tento pozemek byl poskytnut „MČstem“ zdarma.
Mezitím jsme též zaþali tvoĜit amatérský návrh hĜištČ (peníze na zadání projektu jsme
nemČli a ani nikdo z rodin z MC nebyl z oboru) na základČ toho, co jsme kde kdy vidČli a
líbilo se nám i našim dČtem. Naše prvotní pĜedstava byla ta, že se pokusíme zjistit
pĜedstavu o hĜišti též veĜejnosti a pak podle nashromáždČných financí svépomocí
vybudujeme, co bude možné.
Za pomoci jednoho z tatínkĤ jsme zahájili veĜejnou sbírku – bylo potĜeba obstarat rĤzné
dokumenty – þestná prohlášení, potvrzení, vše nechat ovČĜit, založit speciální úþet a
zažádat o povolení této sbírky na Krajském úĜadČ. (Na speciálním úþtČ zĜízeném za tímto
úþelem u ýS se do konce roku 2002 sešlo celkem 78.640,- Kþ - tato þástka zahrnuje i
výtČžek 1.940,- Kþ z prodeje drobných výrobkĤ na Benefiþní akci poĜádané dne 28.6.2002,
po odeþtení bankovních poplatkĤ zbývá þástka 77.765,- Kþ, která bude využita v tomto roce
v závislosti na postupu prací.) V únoru až bĜeznu 2003 probíhalo uzavírání a vyúþtování
této sbírky a v dubnu 2003 bylo tĜeba obstarat všechny potĜebné dokumenty znova a otevĜít
sbírku novou. (V dubnu 2003 stále ještČ chybí cca 350.000,- Kþ.)
Za úþelem informování obþanĤ o našem zámČru a získání finanþních prostĜedkĤ jsme
v þervnu 2002 uspoĜádali Benefiþní akci – sportovní odpoledne pro dČti za podpory Taneþní
školy SALTA J+K Maršálkových a též jsme oslovovali místní, ale i jiné podnikatele. JeštČ
pĜed touto akcí jsme v MC poĜádali tzv. pracovní nedČlní veþery a maminky vyrábČly rĤzné
drobné pĜedmČty k prodeji na této akci. Jejich nadšení bylo neuvČĜitelné a úþast na naše
pomČry velmi vysoká. Vše postupovalo celkem dobĜe a podaĜily se nám nashromáždit i
nČjaké finanþní prostĜedky. Dobré bylo, že jsme stále cítili morální podporu „MČsta“.
Najednou se na nás bČhem prázdnin obrátila jedna paní podnikatelka stavaĜka, že nám
s hĜištČm chce pomoci a vypracuje projekt, aby nové hĜištČ, když už se má budovat, bylo
pČkné, moderní a odolné. Byl tedy vypracován odborný projekt, též nová cenová kalkulace,
která se z našich pĜedpokládaných cca 60.000,- Kþ vyšplhala na 500.000,- Kþ. A do toho
pĜišly povodnČ, takže nad financemi se zaþal zjevovat otazník. Na takové hĜištČ jsme prostČ
zatím nemČli. Paní podnikatelka ale nakonec prohlásila, že hĜištČ dopĜedu zasponzoruje a
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poté jí ho budeme moci pomalu po þástech splácet. Její nabídku jsme tedy pĜijali. Bylo to
od ní velice šlechetné a za veškerou pomoc a rady, vypracování projektu nic nechtČla.
ýekal nás maratón vyĜizování dokumentĤ na povolení stavby – ta byla nakonec povolena
na tzv. „Ohlášení“. Také jsme se pustili do žádosti o Grant na Krajském úĜadČ
StĜedoþeského kraje, kde jsme se ucházeli o poskytnutí Grantu pro sport a volný þas –
úprava veĜejných prostranství – opČt nás þekali vyplĖování hor papírĤ. (UspČno!!! –
24.3.2003 podepsána Smlouva o poskytnutí grantu Krajským úĜadem StĜedoþeského kraje
na výstavbu dČtského hĜištČ v Týnci n. S. ve výši 74.900,- Kþ.)
Od zaþátku r. 2003 probíhalo peþlivé plánování výstavby hĜištČ ve spolupráci s MČstem, ale
hlavnČ s paní podnikatelkou. Na jednání Zastupitelstva se najednou též objevily protihlasy,
protože þástka 500.000,- Kþ se jim najednou zdála vysoká. Došlo tam k urþitému
nedorozumČní a nedostatku komunikace, z þehož jsme se již pouþili a na dalším
Zastupitelstvu se pokusíme napravit. PĜiþemž pevnČ vČĜíme i v nadálou podporu MČsta
tohoto projektu.
10.4.2003 zaþíná vytyþování stavby, pak by mČli zdarma pomoci pracovníci veĜejnČ
prospČšných prací pĜi výkopech, MČsto též poskytlo za režijní ceny Technické služby a
dĜevo (ovšem tyto ceny se bohužel od bČžných tržních pĜíliš neliší.) Na výstavbČ hĜištČ se
budou podílet hlavnČ odborníci, ale jeho vykalkulovanou cenu se ještČ pokusíme snížit naší
amatérskou pomocí. PotĜeba je též vyĜešit do budoucna vlastnictví hĜištČ – nejspíš by vše
mČlo pĜejít na MČsto (protože to tu bude vždy, ale MC nemusí – to je realita). Je to také
dĤležité z dĤvodu zodpovČdnosti za údržbu hĜištČ a jeho bezpeþný aktuální stav.
Zaþínají nám opČt též pracovní nedČle v rámci výroby drobných výrobkĤ za úþelem
prezentace a podpory našeho projektu na veĜejnosti. Plánujeme další oslovování
podnikatelĤ a potenciálních sponzorĤ, též další podpĤrnou akci hĜištČ pro veĜejnost –
nejspíš na 1.6.2003, abychom donasbírali ještČ chybČjící finance. Také musíme zkusit
štČstí ještČ prostĜednictvím grantĤ.
Máme pĜed sebou ještČ mnoho práce spojené se shánČním finanþních prostĜedkĤ, ale
i se zajištČním výstavby a postupu prací. PevnČ ale vČĜíme, že si naše dČti z Týnce n. S. i
odjinud budou brzy moci již koneþnČ hrát a aktivnČ odpoþívat na pČkném novém hĜišti.
Marcela Krejþíková, MOTÝLEK – Týnec n. Sázavou
(POZN. Protože se v našem MC doposud neobjevil nikdo z aktivních maminek disponující
též PC, veškeré tzv. „papírování“ a s ním spojené zaĜizování nejen bČžnČ pro MC, ale i nad
jeho rámec – napĜ. nyní pro hĜištČ – vše zatím leží jen na výše uvedené osobČ, což je
nČkdy – zejména poslední dobou již opravdu vysilující!!!, ale rozhodnČ se nehodláme
(nehodlám) zatím vzdát).
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Dubajská cena 2002 i pro Síř mateőských
center v ÿeské republice
Každé dva roky oceĖuje OSN v programu Habitat deset projektĤ, jejichž realizace pĜináší
nejlepší zkušenosti ve zlepšování životních podmínek, Dubajskou cenu (The Dubai
International Award for Best Practices to Improve the Living Environment). Jednu z deseti
loĖských cen, které mezinárodní komise vybrala ze stovky programĤ, pĜevzala 3. listopadu
2002 v Dubaji Rut Kolínská spolu se svojí nČmeckou kolegyní Andreou Laux. ObČ byly
vyslány MINE (Mezinárodní sítí mateĜských center), která cenu dostala za posilování
obþanské spoleþnosti k obnovení sousedských vztahĤ a komunitního života a za podporu
rovných pĜíležitostí žen a mužĤ rozhodovacích procesech. SíĢ MC v ýR se podílela na
vzniku MINE a Rut Kolínská byla zvolena do jejího pĜedstavenstva. Díky tomu byla i þeská
mateĜská centra právem ocenČna Dubajskou cenou.
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Seznam Ālenţ

MC pői TJ Rytmus Boskovice
U Lázní 1734, 680 01 Boskovice
Kontaktní osoba: Leona Valterová, 606 344 168
E-mail: mc.boskovice@seznam.cz
www.materskacentra.cz/boskovice

Klokánek - Brno
Halasovo nám. 1, 638 00 Brno
Kontaktní osoba: Mgr. Michaela Florianová 545 242 667, 603 321 368
e-mail: florian@quick.cz
www.klokanek.zde.cz

Pampeliška - Bőeznice
Tochovická 468, 262 72 BĜeznice, 318 682 031
Kontaktní osoby: Jitka Bartáková, 728 149199
Dáša Nesvedová, 606 115 251
Ivana Švejdová, 724 073 267
E.mail: jitka.bartakova@seznam.cz, I.Svejdova@seznam.cz
DasaNesvedova@seznam.cz
www.materskacentra.cz/breznice

MC ÿelákovice
Na Stráni 1650, 250 88 ýelákovice, 776 705 120
Kontaktní osoba: Michaela Kmjeþová, 326 994 881
E-mail: mctucnak@quick.cz

Máj - ÿeské Budějovice
M-Centrum pro mladou rodinu, A.Barcala 2, 370 05 ýeské BudČjovice
Kontaktní osoby: Jana Voldánová, 385 343 978, 723 941 188
Helena Novotná, 387 435 560
E-mail: mcmajcb@seznam.cz
www.sweb.cz/mc.maj
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KaĀka - Desná
Desná I/245, 468 61
Kontaktní osoba: Vladislava UhlíĜová, 428 384 029
E-mail: peschka@volny.cz

Dobőíšek - Dobőíš
Pastoraþní centrum sv. Tomáše, Na NábĜeží 1650, 263 01 DobĜíš
Kontaktní osoby: Petra ŠtČpová 604 113 125,
Markéta Svobodová 732 881 512, Jana Zajícová 604 630 819
E.mail: jiri.stepo@volny.cz, ladasvob@volny.cz,
jana.zajicova@seznam.cz
www.dobrisek.web.wo.cz/

Kulihrášek - Dubí
CVý Školní nám., 417 01 Dubí
Kontaktní osoba: Iveta Kadlecová, 417 571 464
E-mail: kolllar@volny.cz

MACEF - Frýdlant
Fügnerova 1176, 464 01 Frýdlant v ýechách
Kontaktní osoba D. Majtyková, 482 312 480, E. ýinþurová, 482 312 627
J. Vrabcová 482 311 172
E.mail: daniela.majtykova@centrum.cz

MC Havíőov
ul.J.Seiferta 8, 736 01 HavíĜov
Kontaktní osoba: Ing. Zuzana MalíĜová, 724 167 760
E-mail: : matcentrum@volny.cz, zmalirova@smpas.cz
www.volny.cz/matcentrum

KMD ZvoneĀek - HavlíĀkţv Brod
B. NČmcové 188, 580 01 HavlíþkĤv Brod
Kontaktní osoba: Anna Doleželová, 777 736 068, 569 426 496
E-mail: klubzvonek@seznam.cz

KMC Sedmikráska - Hradec Králové
U Sokola 268, 503 01 Hradec Králové 16
Kontaktní osoba: Jarmila Polanská, 495 612 698
E-mail: mc.sedmikraska@worldonline.cz
www.sedmikraska.wz.cz/
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DráĀek - Hranice
Purgešova 1399, 753 01 Hranice
Kontaktní osoba: Pavla Kotrášová, 642 206 504, 605 146 484
e-mail: p.kotrasova@seznam.cz

KlubíĀko - Cheb
K Nemocnici 8, 350 02 Cheb
Kontaktní osoba: Hana Šnajdrová, 354 436 626
E-mail: mc.klubicko@seznam.cz

POJĐME SI HRÁT - Chomutov
Palackého 3962, 430 01 Chomutov
Kontaktní osoba: Jitka ChouĖová, 396 766 490
E-mail: jitkacha@centrum.cz

Světluška - Jablonec nad Nisou
PobĜežní 9, 466 04 Jablonec nad Nisou
Kontaktní osoba: Zuzana Bímová, 428 382 242
E-mail: zuzabim@atlas.cz

DC SluníĀko - Jesenice
V Lázních 359, 362 42 Jesenice u Prahy
Kontaktní osoba: Tereza Mojžíšová, 605 255 497

KapiĀka - JiĀín
Soudná 3, 506 01 Jiþín
Kontaktní osoby: Jitka Králová, 493 531 682,
Bc. Kamila Kabelková, 493 524 390-1, 777 624 394
E-mail: mckapicka@quick.cz

Mama klub - Chrudim
StrojaĜĤ 846, Chrudim 537 01
Kontaktní osoba: Lada Pecharová, 469 689119
E-mail: pechar.servis@seznam.cz

SluníĀko - Karviná
ýajkovského 2216, 733 01 Karviná Mizerov
Kontaktní osoba: Mgr. Lenka Kalniková
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Rarášek - Klášterec nad Ohőí
DDM Klubíþko, Chomutovská 206, 431 51 Klášterec nad OhĜí
Kontaktní osoba: Veronika Kvisová, 474 376 202
E-mail: mc.rarasek@seznam.cz

Dětský svět - Lanškroun
Vanþurova 49, 563 01 Lanškroun
Kontaktní osoba: Marcela Fišerová
E-mail: mclanskroun@seznam.cz

SIC (Setkávací a informaĀní centrum) - Liberec
Havlíþkova 173/12, 460 06 Liberec 7
Kontaktní osoba: Jana Sikorjaková, 482 737 701, 605 232 678
E-mail: sicliberec@seznam.cz
www.sweb.cz/sicliberec

MC Litomyšl
Ropkova 51, 570 01 Litomyšl
Kontaktní osoba: Petra Benešová, 461 612 625, 607 605 720
E-mail: pbenesova@centrum.cz

Empatie - Lysá nad Labem
ýSA 1630, 289 22 Lysá n. L.
Kontakt: Šárka DvoĜáková, Zuzana Faldusová, 325 552 355, 604 139 869
E-mail: empatielysa@seznam.cz

Konvikt - Mladá Boleslav
Havlíþkova 589/40, 293 01 Mladá Boleslav
Kontaktní osoba: Ivana Kolínová, 326 724 093
E-mail: nada.kafkova@email.cz

Pojđte si k nám hrát - Most
CVý v MostČ, M.Rybalka 1020, 434 01 Most
Kontaktní osoba: Ivana Lhotáková, 476 126 600, 476 123 742, 606 835 687
E-mail: program@cvcmost.cz

RC Myšák - Neratovice
VojtČšská 1219, 277 11 Neratovice
Kontakt: 607 842 881, 723 589 614
E-mail: rc_mysak@volny.cz
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Svítání - Nymburk
o.s. Vítej, maminko!, Karla ýapka 1968, 288 02 Nymburk
Kontaktní osoba: Markéta Literová, 325 514 674, 777 845 302
E-mail: mc_nymburk@wo.cz
www.svitani.webpark.cz

KlubíĀko - Olomouc
U Kovárny 2, 779 00 Olomouc
Kontaktní osoba: Hana Valová, 685 233 776
E-mail: ha.val@centrum.cz

SluneĀnice - Olomouc
Mlþochova 7, 771 00 Olomouc
Kontaktní osoba: KateĜina Kratochvílová, 776 701 676
E-mail: katerina101@post.cz

Pohádka - Pardubice
Rumunská 90, 530 12 Pardubice
Kontaktní osoba: Leona Ježková, 466 262 230, 608 518 405
E-mail: leona.jezkova@seznam.cz

Kvítek - Písek
MČstský areál, vila 06, Sedláþkova 472, 397 01 Písek, 382 217 372
Kontaktní osoba: Bohuslava Nejedlá, 605978094
E-mail: mc.kvitek@tiscali.cz

CeDR - Plzeł
1.ZŠ, Západní 18, PlzeĖ
Poštovní adresa: Smrková 403, 330 18 Zruþ-Senec
Telefon: 606 436 704, 377 825 172
E-mail: cedr.plzen@seznam.cz
www.lesyco.cz/cedr

MC Poděbrady
Rodina a dítČ, o.s., Karla ýapka 1113, 290 01 PodČbrady
Kontaktni osoba: Lucie Slauková, 603 863 623, 325 616 406
E-mail: podebrady@materskacentra.cz
www.materskacentra.cz/podebrady
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MC Na PoőíĀí - Praha
YMCA Praha, Na PoĜíþí 12, 110 00 Praha 1
Kontaktni osoba: Ilona Horáþková, 724 214009
E-mail: soki.horacek@tiscali.cz
www.materskacentra.cz/naporici

RKC Nová Trojka - Praha
Jeseniova 19, 130 00 Praha 3, tel.: 607 644 978
E-mail: zatrojku@volny.cz

DomeĀek - Praha
YMCA Praha, Modletická 1401, 149 00 Praha 11 - J.M., 267 915 115
Kontaktní osoba: Erika Oberfalcerová, 272 940 288
E-mail: tirbazar@tiscali.cz, mcdomecek@volny.cz
www.rodina.cz/mc/domecek

KM Balónek - Kamýk
Ke Kamýku 686/2, 142 00 Praha 4 - Kamýk, 241 712 071
E-mail: mcbalonek@centrum.cz, l.kourimska@centrum.cz
http://zpravodaj.praha12.cz/vyveska.asp?id=585

Kuőátko - Praha
Mezi Domy 373, 142 00 Praha 4 – Libuš
Kontaktní osoba: Eva Chlumcová, 261 911 939, 604 114 446
E-mail: mc-kuratko@wz.cz

KMC Barrandov
Werichova 981, 152 00 Praha 5, 251 816 686
Kontaktní osoby: Z. ěezáþová 251 819 182, 776 089 049
I. Sveykovská 251 818 876
E-mail: kmc@centrum.cz
www.rodina.cz/mc/barrandov

Klub dvojĀat a víceĀat - Praha
Werichova 948/5, 152 00 Praha 5
Kontaktní osoba: Klára Rulíková, 251 680 151, 602 144 206
E-mail: dvojcata@atlas.cz
www.dvojcata.cz
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Prokţpek - Praha
Komunitní centrum sv. Prokopa, V HĤrkách 1292/8, 155 00 Praha 5
Telefon: 235 516 903, 721 635 689
E-mail: mail@centrumButovice.cz, marta.ptackova@worldonline.cz

MÁTA - Praha
Arabská 681/20, 160 00 Praha 6
Kontaktní osoba: Karla Rampasová, 224 324 630
E-mail: rampasovi@volny.cz

SluníĀka - Praha
o.s. Centrum Harmonie a Fantazie
Sokolovna Suchdol, Za sokolovnou 440, 165 00 Praha 6
Kontaktní osoba: Iveta Nováþková, 220 922 162
E-mail: iveta.nov@volny.cz
www.slunicka.ic.cz

KM KlubíĀko - Praha
YMCA Praha, Vlþkova 1067, 198 00 Praha 9 - ýerný Most
Kontaktní osoba: Marie Nováková, 604 605 694
E-mail: novakpm@volny.cz
http://praha.ymca.cz/klubicko

o.s. MUM - Praha
Mezilesí 2058, 193 00 Praha 9, 281 926 727
Kontaktní osoba: Jaroslava Schmidtová, 732 748 715
E-mail: mum.centrum@volny.cz

MC Klánovice
Medinská 481, 190 14 Praha 9 – Klánovice
Kontaktní osoba: Jitka Dlasková, 604 315 231
E-mail: mcklanovice@centrum.cz
j.dlaskova@email.cz

Mateőídouška - Praha
Kubátova 1/32,102 00 Praha 10 - HostivaĜ
Kontaktní osoba: Emilie Strejþková, 271 750 548
E-mail: botic@ecn.cz
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MC Prostějov
DvoĜákova 5, 796 01 ProstČjov
Kontaktní osoba: Jitka Zapletalová, 723 436 339
E-mail: jitka.zapletalova@centrum.cz

SluníĀko - Pőerov
Želatovská 12, 750 00 PĜerov, 581 201 553
Kontaktní osoba: MUDr. Andrea Dutková, 581 210 855
E-mail: mcslunicko@volny.cz
www.eprojekt.cz/slunicko

Matylda - Pőíbram
Školní ul. 129, 261 01 PĜíbram VIII
Kontaktní osoba: Lenka Eisenretchová, 732 979 412
E-mail: mc.matylda@seznam.cz

Rožálek - Roztoky u Prahy
Kontaktní osoba: PaedDr. KateĜina Gotschalková, 220 910 913, 607 225 840
E-mail: gotschalk@volny.cz

PetrklíĀ - SedlĀany
Sedlecká 570, 264 01 Sedlþany
Kontaktní osoba: Simona Englová, 304 822 028
E-mail: simonae@atlas.cz
www.volny.cz/mcsedlcany

ÿtyőlístek - Staré Město
Finská þtvrĢ 2018, 686 03 Staré MČsto
Kontaktní osoba: Lenka Pleváková, 572 542 216
E-mail: radka.tomkova@seznam.cz

Radost - Tábor
DČkanská 302, 390 03 Tábor
Kontakt: 381 257 624 (Cheiron T), 381 235 096
606 908 358 (koordinátorka)
E-mail: cheiront@volny.cz, kblahova@volny.cz
http://freedimension.cz/cheiront

33

Maják - Tanvald
U školky 579, 468 41 Tanvald, 483 394 734
Kontaktní osoby: MUDr. Jitka Michalíková
Ing. KateĜina Preusslerová 737 761 659
Email: m.c.majak@email.cz, m.katerina@email.cz

Větrník - Teplice
pĜístavek Domu s peþovatelskou službou Novoveská 3107, Teplice
o.s. Nová Ves, Javorová 3028, 415 01 Teplice
Kontaktní osoba: Hana Uhríková, 417 578 589
E-mail: hankau@centrum.cz; iva.reichova@seznam.cz
freemailová schránka: mc.teplice@seznam.cz

KAROlínka - Trutnov
Náchodská 359, Trutnov 54101
o.s. obþanské sdružení KARO, BojištČ 15, Tutnov 54101
Kontaktní osoba: Bc. Klára BorĤvková, 499 732 952, 603 814 396
E-mail: mckarolinka@volny.cz, klara.boruvkova@quick.cz
www.volny.cz/oskaro

CPR NÁRUÿ - Turnov
Na SboĜe 79, 511 01 Turnov
Kontaktní osoba: Mgr. Petra Vlková, 723 266 172
E-mail: peg.poradna@quick.cz

Motýlek - Týnec nad Sázavou
Okružní 520, 257 41 Týnec nad Sázavou
Kontaktní osoba: M. Krejþíková, ZboĜený Kostelec 70, 257 41 Týnec n.S.
317 704 887, 728 485 227
E-mail: v.krejcik@quick.cz

Medvídek - Ústí nad Orlicí
Špindlerova 1167, 562 01 Ústí nad Orlicí
Kontaktní osoba:Iva Paukertová, 465 526 160, 603 865 411
E-mail: medvidek@seznam.cz
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EMCÉÿKO - Valašské MeziőíĀí
SkláĜská 599, 757 01 Valašské MeziĜíþí
Kontaktní osoba: Zita Konviþná, 651 615 604
E-mail: mc.valmez@atlas.cz

RybiĀka - Varnsdorf
Sociálné-pastoraþní a informaþní stĜedisko
Starokatolické církve "Communio"
Tyršova 1232, 407 47 Varnsdorf
Kontaktní osoba: Martina Solloch, 412 370 764, 603 101 461
E-mail: communio@tiscali.cz

Rodinka - Velké MeziőíĀí
OstrĤvek 288/2, 594 01 Velké MeziĜíþí, 777 183 388
Kontaktní osoby: KateĜina Urbánková, 608 130 094, katka@urbnci.cz
Jitka Šþerbová, 732 536 682, jitkascerbova@seznam.cz
Elen Sejrková, 608 754 953, elen.sejrkova@tiscli.cz
e-mail: rodinka.materske@centrum.cz

DC Pohádka - Votice
MČstský úĜad, Komenského nám. 700, 259 01 Votice
Kontaktní osoba: Marcela Martínková, 608 969 270
E-mail: pohadkavotice@seznam.cz, marci.mc@volny.cz

Kopretina - Vrchlabí
DDM Pelíšek Vrchlabí, Chelþického 111, 54301 Vrchlabí
Kontaktní osoba: Majka Kubátová, 499 421 295, 723 815 373
E-mail: ddm.pelisek@tiscali.cz
www.vrchlabi.cz/ddmpelisek (podstránka MC Kopretina)

SluníĀko - Vsetín
Rokytnice 425, 755 01 Vsetín
Kontaktní osoba: Pavla Fojtíková, 571 611 694, 605 765 192
E-mail: mc-vsetin@seznam.cz
http://sweb.cz/mc-vsetin/

Radost - Vyškov
DĤm dČtí a mládeže, BrnČnská 7, 682 01 Vyškov
Kontaktní osoba: Zuzana Opluštilová, 602 580294, 517 342 596
mcradost@seznam.cz
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Maceška - Znojmo
Pražská 80, 669 02 Znojmo
Kontaktní osoby: Dagmar Entlerová: 515 228 294, 723 454 091
Jana Zdražilová: 515 261 508, 603 108 972
Lucie Cvaková: 515 244 560
E-mail: rc.maceska@volny.cz
http://home.tiscali.cz/rcmaceska

Mateőské centrum Pohoda - Žamberk
Kostelní 913, Žamberk 564 01
Kontaktní osoba: Ing. Dana Hubálková, 465 614 449
E-mail: pohoda@c-mail.cz

_______________________________________________________

Sít mateőských center v ÿeské republice
Široká 15
110 00 Praha 1
Tel.: 222 316 407
e-mail: rut@sitmc.org, lucie@sitmc.org
www.materskacentra.cz
IþO: 26 54 51 36
ÿ.ú. 51- 0888700287/0100
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