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MC Domeček YMCA Praha X MC Benjamínek Draženov 
Kateřina Friedová se ptá Simony Vroblové Váchalové 
 
 
Milá kolegyně, podle webových stránek Vašeho MC jsem pochopila, že Vaše 
MC je spíše hlídací centrum pro děti bez přítomnosti rodičů. Je to tak?  
Naše MC s ohledem na finanční situaci již čtvrtým rokem nevlastní prostory. 
Zaměřujeme se na preventivní aktivity patologických jevů v rodině, na vzdělávání 
rodičů a akce pro rodiny s dětmi. Pro realizaci využíváme převážně prostor MŠ 
Benjamínek v Draženově, kterou jsme r. 2013 zřídili.  
 
Zkoušeli jste mít v době vzniku otevřenou hernu pro rodiče s dětmi?  
Ano, zkoušeli. Slavnostně nám při stěhování nové prostory otevíral dokonce Jakub 
Smolík, zpěvák pocházející z Chodska. Účast byla obrovská. Následně však bylo 
centrum využíváno minimálně, pokud vůbec, tak převážně při nepřízni počasí. Město 
nás nikterak v činnosti nepodporovalo, a tak jsme byli z finančních důvodů nuceni 
zavřít.  
 
Jak velká je Vaše obec a jak a v jakém roce vznikl nápad otevřít MC?  
Vznik MC je datován 15. 3. 2005. Domažlice, kde má Benjamínek sídlo, mají cca 
10.000 obyvatel.  
 
V jakých prostorách sídlíte? Jak velké a kolik máte k dispozici místností?  
Pro naše aktivity využíváme prostor MŠ Benjamínek, o. p. s. v Draženově (3 
místnosti + kuchyňka) a Jeslí Benjamínek v Domažlicích (1 místnost a kuchyňka).  
 
Jaký je zájem o Vaši službu?  
Zájem veřejnosti v posledním roce roste. Za celou dobu působení našeho MC se zdá 
být největší. Možná proto, že jsem – jakožto předsedkyně – maminkou dětí věku 
7,5,2, a tedy i cílová skupina (rodiče) jsou pro mne heterogenní skupinou, pro kterou 
hledáme vhodné aktivity, navazujeme spolupráci s odborníky z různých odvětví 
(pediatrie, fyzioterapie, psychologie).  Mj. naše MC jako jedno z mála disponuje 
výpůjční knihovnou odborné literatury pro rodiče i studenty souvisejících oborů – 
pedagogiky, sociální práce, výživové poradenství, psychologie, s tématikou péče o 
dítě.  
 
Od roku 2013 máte v provozu MŠ, ta je součástí MC?  
Mateřské centrum (Centrum pro rodinu) Benjamínek, o.s. je zřizovatelem Mateřské 
školy Benjamínek, o.p.s. Díky prostornému interiéru zde pořádá naše MC také 
víkendové vzdělávací akce a semináře pro rodiče a veřejnost (Grnnlaget, Jóga pro 
děti, Montessori v kostce, První pomoc, …) Od září letošního roku spolupracujeme 
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na provozu Dětské skupiny Jesle Benjamíne v Domažlicích 
(www.jeslebenjaminek.cz).  
 
 
Představení Simony Vroblové Váchalové  
 
Jsem předsedkyní Mateřského centra (Centra pro rodinu) Benjamínek, o.s. od roku 
2006. Předsednictví jsem převzala po zakladatelce Petře Mašinové. Mé jméno je 
Simona Vroblová Váchalová, titulem Bc. se neprezentuji, nicméně k mému jménu 
patří díky ukončenému studiu Sociální práce na FeP ZČU Plzeň. 
 
Jsem maminkou tří dětí (Jáchym 7, Filip 5, Simona 2). Pro prvorozeného jsem v roce 
2013 otevřela soukromou Mateřskou školu Benjamínek v Draženově – respektive 
zřizovatelem je naše MC. V dnešní době má školka 20 dětí, což je plná kapacita. 
Od září 2016 jsem vedoucí Dětské skupiny Jesle Benjamínek v Domažlicích. 
 
Mj. od roku 2008 pracuju jako lektorka prevence nezdravých stravovacích návyků pro 
MŠ, ZŠ a širokou odbornou i laickou veřejnost v o.s. STOP PPP, 
www.jakomodelka.cz , jehož jsem zakladatelkou i předsedkyní. 
 
www.skolkabenjaminek.cz 
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