
Ptá se: Lenka Balogová, RC Radovánek, Heřmanův Městec 

Odpovídá:  Šárka Zemánková, RC Motýlek, Velké Opatovice 

 

1) Líbí se mi váš záběr činností. Zajímalo by mě, o jaké programy máte v současné době největší 
zájem? Který program vás nejvíce naplňuje smysluplností? 
V současné době je největší zájem o lekce plavání, které organizujeme v místní základní škole. Je to 
sezónní záležitost a jsme závislí na tom, kdy je bazén v provozu a kdy jsou volné termíny pro naše 
kurzy. Ty probíhají už několik let a je o ně velký zájem. Plavou jak malá batolátka, tak i větší děti. Již 
několikátý rok pořádáme i příměstské tábory. V letošním roce byl o tuto službu nebývale velký zájem. 
Nabídka se rozšířila o další termín, který bude zřejmě velmi brzy zaplněn.  
  
A který program nás nejvíce naplňuje smysluplností? Asi ten, na který přicházejí opakovaně maminky 
s dětmi, tedy ty, pro které bylo naše rodinné centrum primárně určeno. V současné době bohužel 
pociťujeme úbytek této cílové skupiny. Částečně je to malou porodností v našem regionu a zřejmě i 
nezájmem mladých maminek o naši nabídku. Což je velká škoda. 
 

2) Daří se vám aktivovat a zapojovat tatínky? Do jakých programů se zapojují?  
Tatínci se zapojují velice málo. Na pravidelné aktivity typu Hrátky s batolátky nebo Cvičení s Motýlkem 
chodí výhradně maminky. Tatínky se nám daří zapojovat pouze při organizacích velkých akcích pro 
širokou veřejnost. Pravidelně organizujeme masopustní karneval, dětský den, svatomartinský 
lampionový průvod apod. Tam bychom se bez jejich pomoci neobešli.  
 

3) Jako osobu odpovědnou za shánění financí a dobrých kolegů na činnost centra by mě 
zajímalo, zda máte u vás v centru stálé a placené pracovníky, kolik vás v týmu je? Nebo to 
všechno zvládáte v rámci dobrovolné činnosti rodičů?    
Náš spolek je založen čistě na dobrovolné práci bez nároku na odměnu. Placení jsou jen lektoři pro 
kurzy plavání, příměstské tábory a výuku angličtiny. Všechny další aktivity a pořádání větších akcí je 
pouze na bázi dobrovolnosti. Snahu našich dobrovolníků se snažíme odměňovat formou slev a 
volných vstupů na naše akce. V "akční skupině" je cca 20 žen, které se různě zapojují do dění spolku. 
Hnacím motorem je již několikátým rokem Eva Živná, která zajišťuje velkou agendu a organizaci 
téměř všeho. Žádosti o dotace a granty mám na starosti většinou já. Náš tým se bohužel moc nemění. 
Rádi bychom přivítali nové nadšence, ale těch je bohužel jako šafránu. 
 

 

Rodinné centrum Motýlek 

Rodinné centrum Motýlek oficiálně vzniklo v roce 2011 a bylo původně určeno pro malý okruh maminek a 
jejich děti. Díky velkému záběru aktivit a poměrně velkému zájmu získalo prostory pro svou činnost v budově, 
která je ve vlastnictví obce. Ta je naším velkým podporovatelem. Svými aktivitami se snažíme nabídnout 
zázemí,  kde mohou děti a rodiče nebo prarodiče aktivně trávit svůj společný čas, setkávat se a komunikovat 
s druhými, účastnit se tvořivých programů, vzdělávat se, odpočinout si a nabrat nové síly a inspiraci v 
každodenní péči o děti.  
Kromě volné herny nabízíme aktivity pro rodiče a děti (pohybové, výtvarné, hudební, taneční, rukodělné). 
Dále pak vzdělávací kurzy pro rodiče (jazykové, výchova dětí apod.), přednášky a besedy na různá témata. 
Naše činnost se neomezuje pouze na program v prostorách centra, ale pořádáme také akce ve městě a 
v přírodě.   

Několikátým rokem v našem centru působí Klub seniorů. Schází se 2x do měsíce a nabízí aktivizační 
program pro danou cílovou skupinu. 

Jsme zapojeni do charitativní spolupráce s organizací Kola pro Afriku a společně s místní farností 
organizujeme sbírku jízdních kol. V posledních dvou letech jsme se  mimo jiné zapojili i do akce s názvem 
Ukliďme Česko.  

 
 



Šárka Zemánková, DiS. 

Jsem zakládající členkou našeho centra a v roce 2013 jsem se stala jeho předsedkyní. Mám čtyři děti, díky 
kterým jsem se začala zajímat o volnočasové aktivity pro děti a snažím se o zpestření kulturního života v 
naší obci.  Pracuji jako aktivizační pracovník v chráněném bydlení.  

 

Web: www.rcmotylek.cz   

Facebook: Rodinné centrum Motýlek 
 

Zpívaná pohádka dětí O dvanácti měsíčkách            Naše akční skupina 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Masáže kojenců                                       Deskohraní 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.rcmotylek.cz/


 

Výtvarné tvoření                                                   Vítáme prázdniny 

 


