
RC Klásek, Lutín x RC Beruška Strakonice 
Ptá se: Lucie Migalová, odpovídá: Ing. Petra Staňková 

 

1.      Jaká je vaše největší akce, na kterou jste pyšní a kolikátý ročník již běží? 

Máme spoustu velkých a organizačně náročných akcí. Ojedinělou akcí, na kterou jsme pyšní, jsou 
Závody kočárků - Strollering. Letos organizujeme 2. ročník. Loni tato akce zaznamenala velký úspěch, 
bylo to velmi příjemné nedělní odpoledne. Závodí všechny generace – děti, rodiče, prarodiče. Jedna 
z našich dobrovolnic je lektorkou strolleringu, díky tomu je pro nás organizace jednodušší. 

 
2. Máte vymyšlenou nějakou aktivitu či akci, kterou byste rádi zrealizovali, ale z nějakých 
důvodů to nelze? 

Všechny plánované akce se nám daří zorganizovat. Nyní plánujeme vytvořit Bosý chodník. Problémem 
jsou finance, ale myslím, že díky dobrovolníkům se plán vydaří. Město nám vychází vstříc, ale financovat 
ho nemůže. 

 
3.  Hlásí se vám maminky ke spolupráci v centru samy nebo je musíte přemlouvat? 

Byly doby, kdy jsme trpěly nedostatkem dobrovolnic. V současné době zaznamenáváme velký příliv 
aktivních maminek, které se samy hlásí jako dobrovolnice. Jsem za to moc ráda, přináší s sebou novou 
energii a nápady. Máme velmi dobrou a početnou partu pomáhajících maminek. 

 

Představení RC Beruška Strakonice: 

Rodinné centrum Beruška je místo pro celou rodinu, jak děti, maminky, tatínky, dědečky, babičky, ale taky 
pro těhotné ženy a budoucí tatínky. Nabízíme způsob, jak s dětmi trávit svůj čas smysluplně a 
zábavně v příjemné atmosféře našeho centra, ale i vzdělávat se v oblasti výchovy, vývoje dítěte, rodinných 
financí a mnoho dalších. Díky seminářům, workshopům, besedám, poradnám, sociálnímu prostředí, lásce k 
dětem i k sobě samým jsme centrum, které může být domovem, školou, útočištěm, bezpečným místem pro 
setkávání, sdílení, tvoření, hraní, inspiraci a podporu. 

Velké DÍKY patří dobrovolnicím - maminkám, které svou práci dělají s otevřeným srdcem a i díky nim 
je program dostupnější. 

 
 

Představení Petry Staňkové: 

V Mateřském centru (před 2 lety přejmenováno na Rodinné centrum) působím 9 let, od narození prvního 
syna. Zpočátku jsem se zapojovala jako dobrovolnice, později jsem měla funkci místopředsedkyně a před 
cca 4lety jsem převzala centrum po Jitce Vápeníkové a působím jako předsedkyně centra. Práce v centru 
mě baví. Líbí se mi, že v Berušce pomáhají holky podobně smýšlející. Máme výbornou partu, která se stále 
rozrůstá. Baví mě i administrativní činnost, i když zajistit pro centrum finance chce pevné nervy, trpělivost a 
velkou zodpovědnost. Mrzí mě, že v Berušce není jedna stálá placená síla, jsme závislí pouze na dotacích a 
nemáme jistý příjem.  Období bez příjmu v Berušce kompenzuji vlastním podnikáním, takže moje náplň života 
je velmi pestrá:-)  

http://www.rcberuska.cz/ 
http://www.facebook.com/RCBeruskaStrakonice 

http://www.rcberuska.cz/
http://www.facebook.com/RCBeruskaStrakonice


 

 

 



 

 

 

 


