
Ptá se: Lucie Trubačová, Centrum Generace Jablonec z.s. 

Odpovídá: Pavlína Neudertová, Centrum Motýlek, Rájec-Jestřebí 

1. Vaše programová nabídka je úžasná, zaujaly mě i prázdninové aktivity, například rodinné 
pikniky. Jaká je účast na akcích pro rodiny, co je "tahákem", že se rodiny akcí účastní?  

Tahákem pro účast na rodinných prázdninových piknicích je změna (nová akce), krásné letní počasí, nízká 
cena, dobré jídlo pro všechny :), vhodný termín, známí, dostupnost místa konané akce. Letos jsme uspořádali 
již dva letní dopolední pikniky za hojné účasti především maminek s malými dětmi. Můžeme však konstatovat, 
že na naše akce dochází čím dál vice tatínků, což dříve zvykem nebývalo. Důvody vidíme v tom, že se je 
snažíme programově nalákat (např. závody RC modelů, ukázka vojenské techniky), navzájem je 
seznamujeme a usilujeme o to, abychom byli chápáni jako Centrum pro celé rodiny, nejen pro maminky 
(tatínky)  na rodičovské dovolené.   

2. Mateřská centra jsou financována takzvaně patchworkově, daří se vám získávat finanční 
prostředky od firemních a individuálních dárců? Případně v jakém procentuálním poměru?  

Finanční prostředky od individuálních dárců se nám daří získávat v zanedbatelném procentuálním poměru. 
Na jednorázové akce či příměstské tábory získáváme od sponzorů spíše věcné dary. Nejvíce finančních 
prostředků získáváme od města Rájec-Jestřebí. Jeho podpora je, ve všech směrech, nadstandardní a za to 
jsme našemu městu vděční. 

3. V mnoha MC se řeší nedostatek zájmu nové generace o převzetí vedení center, jaká je 
situace u Vás? Vnímají vaše návštěvnice centrum více jako službu, za kterou si zaplatily, 
nebo jako komunitní prostor, kde se mohou zapojit a realizovat?  

 Centrum Motýlek navštěvují stále nové a nové maminky, avšak těch, které se zapojí do jeho činnosti, je 

minimum (za prostor pro realizaci tedy Motýlek považován spíše není). To to minimum je ale zatím pro chod 

Centra dostačující. Dobrovolníky pro organizaci akcí nacházíme především mezi našimi rodinnými 

příslušníky, kamarády a studenty. Nedomnívám se ale, že by nás návštěvníci považovali pouze za placenou 

službu. Snažíme se být otevřeným a příjemným prostorem pro všechny generace, kde se mísí pohyb, učení, 

tvoření, zábava, zážitky, přátelství, sounáležitost…  Pravidelné účasti stálých návštěvníků a konstantní 

zapojení nových je pro nás pozitivní zpětnou vazbou, která, doufejme, dokazuje, že se nám naše předsevzetí 

daří plnit.  

Celému týmu Centra Motýlek přejeme ať se i nadále daří :-) Centrum Generace Jablonec z.s. 
 
 
Centrum Motýlek 
Centrum Motýlek, z.s. zahájilo svojí činnost v roce 2009. Naším prostorem pro setkávání jsou dvě klubovny 
v sokolovně města Rájec-Jestřebí. Mezi naše pravidelné aktivity patří množství kroužků s různým zaměřením 
– např. Cvičení pro rodiče s dětmi, Mažoretky, Angličtina v MŠ, Šikulky, Notičky. Od nového školního roku 
připravujeme Divadelní kroužek a kroužek Atletiky. Během roku pořádáme mnoho jednorázových akcí – 
besedy, dílničky, výlety, zábavné akce pro celé rodiny. O jarních a letních prázdninách organizujeme 
oblíbené příměstské tábory. 
 
 
Pavlína Neudertová. 
Do Centra Motýlek jsem v roce 2012 s tehdy dvouměsíčním synem začala docházet na Cvičení pro rodiče 
s dětmi, které mě nadchlo nejen programem, ale také úžasným přístupem lektorky paní Jany Sedlákové 
(která je jedním z tahounů našeho spolku). Postupně jsem se 
zapojila do jeho činnosti jako lektorka cvičení pro děti, koordinátorka jednorázových aktivit a 
koordinátorka spolku. Pracuji jako obchodní referentka. S manželem, který je mi při práci pro Centrum 
podporou, vychováváme dva syny – 3 a 5 let. Mezi naše zájmy patří jakýkoliv pohyb, aktivní trávení času s 
našimi dětmi, práce na domě a gaučink. 
 
Web: www.centrum-motylek.cz 
Facebook: centrum motýlek 

http://www.centrum-motylek.cz/


 

 

   


