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Úvodem 
 

Druhý ročník kampaně inspirované mateřskými centry v Libereckém kraji proběhl 
na Mezinárodní den rodiny 15. května 2009. Dveře mateřských center se tak opět ve 
stejný den otevřely veřejnosti, partnerským organizacím, představitelům obce, sponzorům, 
odborníkům a dalším sympatizantům myšlenky mateřských center.  
 

Cílem kampaně je představit mateřská centra jako službu pro rodinu, která 
patří do infrastruktury obce, připoutat pozornost výše zmíněných skupin a navázat či 
prohloubit vzájemnou spolupráci.  

Dveře mateřských center jsou otevřené kaţdý den pro ty, kdo mají zájem podílet se 
na sluţbách pro rodinu, které mateřská centra nabízejí. Den otevřených dveří je určen těm, 
kdo chtějí poznat, jak se ţije v mateřských centrech, i těm, kdo vědí, co mateřská centra 
přinášejí společnosti a rodině, a proto jsou nakloněni spolupráci v nejrůznější podobě.  
 

V letošním roce se ke kampani připojilo 42 mateřských center z celé České 
republiky, závěrečnou zprávu o průběhu kampaně poslalo 38 z nich. 
 
 

Průběh kampaně 
 

Den otevřených dveří byl ve většině mateřských center pojat obdobně. Většinou 
byla pozvána nejen široká veřejnost, ale také významní hosté, nejčastěji zastupitelé obce 
(celkem uvedeno 11x). Návštěvníci měli vstup do centra zdarma a byl pro ně připraven 
různorodý program. Mezi nejčastější aktivity patřily: 

 
 výtvarné a rukodělné dílny, kde si návštěvníci mohli vyrobit drobné dárky, ozdoby 

apod. (18x) 
 ukázky běţného programu MC (18x) 
 divadelní představení (hraná i loutková) a jiná vystoupení (většinou hudební) (9x) 
 výstavy fotografií, dětských obrázků či výrobků (8x) 

 
Na většině dnů otevřených dveří nechybělo občerstvení (často z domácí kuchyně 

maminek), k dispozici byly propagační materiály, návštěvníci mohli také nahlédnout do kronik 
jednotlivých center a vyuţít volné herny. V některých centrech připravili navíc soutěţe pro 
děti, jarmark či speciální program pro rodiče. 
 

Ze statistik vyplývá, ţe dnů otevřených dveří v těch mateřských centrech, která 
zaslala evaluační zprávu, se zúčastnilo 1969 dětí (údaj od 33 MC) a 1628 dospělých (údaj od 
32 MC). Všechny výše zmíněné akce připravilo 176 realizátorů (údaj od 33 MC). 
 
 
Den otevřených dveří v kanceláři Sítě MC 
 

V rámci kampaně Přijďte pobejt navštívili dne 13.5.2009 Síť MC zástupci těchto 
organizací: Rosana voda, Akademie ČTK, Penzion Bílá voda, Harrachov, Business 
Compass, LG & DE Limited - Linguaphone Group (britská firma), Hnutí duha a Crystalis 
voda. Rut Kolínská a Miroslava Vlčková, zástupkyně Sítě MC, představily návštěvníkům 
práci Sítě MC a pohovořily s nimi o budoucí spolupráci. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
Stručně z jednotlivých MC 
 
 
MC Andílci Hrotovice 
MC během dne otevřených dveří navštívili zástupci radnice, 
zástupci mateřské školy a maminky s dětmi, Po krátkém 
pásmu říkanek a písniček a sehrání pohádky O kočičce 
následovalo zapojení všech návštěvníků do děje pohádky a 
účast na výtvarných dílničkách.  Konala se výstava výrobků 
vytvořených ve výtvarných dílničkách a k dispozici byly 
veškeré materiály centra. 

 
 
 

 
 

KMC Barrandov Praha 5 
V rámci dne otevřených dveří si mohli všichni zájemci 
prohlédnout prostory, v nichţ probíhá pravidelný program i 
tematické akce a semináře, seznámit se s širokým 
spektrem činností MC a zúčastnit se některého 
z připravených programů. Všichni návštěvnici si také mohli 
nabídnout z lákavého výběru chutného domácího 
občerstvení. Po celý den se návštěvníkům věnovala a na 
otázky odpovídala koordinátorka centra  i její 
spolupracovnice. 

 
MC Budulínek Vimperk 
V MC Budulínek pořádali dopoledne volnou prohlídku MC a hernu pro všechny příchozí a následně 
pak kosmetickou party pro předem přihlášené. V rámci volné prohlídky zodpovídali veškeré dotazy a 
seznámili příchozí s nabídkou programů. V rámci kosmetické party byla moţnost získat informace o 
péči o pleť a líčení, pro prvních pět přihlášených nalíčení kosmetičkou. Odpoledne bylo připraveno 
herní odpoledne a volná prohlídka MC. 

 
 

MC Cirkus Praha Čakovice 
Po celý den bylo MC otevřeno pro veřejnost, v dopoledních 
hodinách bylo pro rodiče s dětmi připraveno divadelní 
představení. Po něm proběhlo setkání rodičů se zástupci 
města, sponzory a dobrovolnicemi z MC.  V odpoledních 
hodinách byli všichni pozváni do tvořivé dílny, na závěr se 
pak konal venkovní jazzový koncert pro všechny 
kolemjdoucí. 

 
 

 

RC Domeček Třebechovice pod Orebem 
Den začínal ukázkovou aktivitou ze cvičení kojenců, 
v polední pauze byla připravena výtvarná dílna. Všichni 
hosté shlédli výstavu fotografií z akcí Domečku a výstavu 
výrobků dětí i maminek ze zájmových krouţků. 
K nahlédnutí byla kronika, rozdávaly se letáčky, kaţdý 
návštěvník obdrţel drobné dárky. Odpoledne hosté shlédli 
aroma-masáţe kojenců a proběhly také ukázkové hodiny 
pohybových her a angličtiny pro děti. 

 
 
 
 
 
 
 



  

 

 

RC Dráček Starý Plzenec 
Do prostor RC byli pozváni významní partneři centra, kteří 
si prohlédli prostory a přislíbili další podporu RC. 
Připraveno bylo pohoštění a představen byl průřez 
programem pro děti do tří let. Odpolední program se konal 
na místním dětském hřišti. Na začátek bylo připraveno 
grilování buřtů , po občerstvení následoval program pro 
děti a jejich rodiče. Přišli i lidé, kteří normálně na akce RC 
nechodí a dorazili i tatínkové bez maminek se svými dětmi.  

 

 

 
 
 

MC Heřmánek Olomouc 
MC Heřmánek připravilo v rámci Dne otevřených dveří 
bohatý dopolední program (Den krásy s Mary Kay, tančení 
„první krůčky v rytmu tance“, představení didaktických, 
rehabilitačních  a cvičebních pomůcek). Kromě toho si 
mohly děti pohrát, rodiče jen tak v klidu posedět u dobrého 
čaje a nakoupit na památku výrobky dětí a maminek. Přišel 
i pan fotograf, který zájemcům udělal rodinné fotografie. 
Program byl zakončen vernisáţí výstavy prácí ţáků ZŠ 
Holice - Rodina očima dětí. 

 

RC Chaloupka Ostrava 
Zahájení akce proběhlo uvítáním a proslovem paní Edity 
Kozinové a informacemi o činnosti centra a o všech 
projektech. Dále hovořil pan starosta na téma potřebnosti 
RC, poděkoval za jeho činnost a slíbil i nadále RC 
podporovat. Pro děti pak byly připraveny soutěţe a kdo 
splnil všechny úkoly včetně výroby hraček z ekologicky 
šetrného materiálu, byl odměněn. Všichni mohli ochutnat 
malé občerstvení, které připravily maminky. 

 
 

 

MC Jablíčko Jablonec nad Nisou 
Pozvánka do MC Jablíčko měla formu venkovní akce, která 
se konala na náměstí před radnicí. Na děti i rodiče čekalo 
mimo jiné: ukázka bezbariérového autobusu, mobilní 
dopravní hřiště, rozdávání balónků, soutěţe pro děti, 
malování na chodník, hromadné tanečky atd. Účast byla 
veliká – 800 dětí + jejich doprovod, organizátory navíc 
potěšila návštěva krajského radního 
 

 
 

Klub K2 Praha 10 
Klub K2 oslavil 15. května své 4.narozeniny. Program uvnitř zahrnoval hudební dílničku 
(muzicírování), malování na obličeje, výrobu piráta a panenky, narozeninový dort, předávání dárků, 
klauny, balónky a maňáskové divadlo. Pro nepříznivou předpověď počasí byl zrušen venkovní 
program (skákací hrad a trampolína). 
 

 
 
 
 
 



 

MC KAROlínka Trutnov 
Na den otevřených dveří v MC KAROlínka byly pozvány 
kromě široké veřejnosti i pracovnice z městského úřadu, s 
 kterými MC spolupracuje. Samotný program se skládal 
z ukázky programu - zpívání s kytarou. Podařilo se tak 
uspořádat milé setkání s lidmi, kteří MC znají, ale nikdy 
nebo dlouho zde nebyli. 

 
 
 

 
 
 

RC Klíček Dobrovice 
Den otevřených dveří začal přivítáním všech rodičů a 
rozdáním dárkových balíčků všem dětem. Byly otevřeny 
dvě rukodělné dílny – Výroba skleněných šperků a 
Scrapbooking. Připraveno bylo i občerstvení a prezentace 
ekologicky šetrných prostředků na úklid domácnosti. Dětem 
i rodičům byla samozřejmě k dispozici i herna a celé RC 
bylo vyzdobeno obrázky dětí z MŠ. Program byl zakončen 
loutkovým divadlem a vystoupením malých břišních 
tanečnic. 

MC Klubíčko Benešov nad Černou 
V prostorách MC Klubíčko přivítali na den otevřených 
dveří řadu milých hostů: paní starostku, ředitele ZŠ, paní 
knihovnici. Vzácným hostem byl ilustrátor dětských kníţek 
Vladimír Janda, který účastníkům vyprávěl nejen 
o vodnických povídkách, ale i o kampani o chování 
dnešních dětí. Ve výtvarné dílně si děti vyrobily papoušky, 
jiné dováděly v herně. Nechybělo vystoupení dětí, den byl 
zakončen opékáním buřtů. 

 
 
 

 

MC Klubíčko Horní Cerekev 
Návštěvníci dne otevřených dveří měli moţnost shlédnout 
výuku angličtiny pro nejmenší, společně si zazpívat, 
zatančit, vytvořit krásné motýly a vyrobit různé drobnosti z 
těsta. Program byl obohacený ochutnávkou zdravé výţivy. 
Součástí dne otevřených dveří byla i putovní výstava „Jak 
se ţije v mateřských centrech“ a výstava výrobků dětí i 
maminek z MC. 

 
 

KMC Knoflík Praha 9 
V KMC Knoflík nechybělo v den otevřených dveří Divadlo a 
dorazil i kouzelník Ríša. O páté si dali čaj zástupkyně MC 
s představiteli obce – pány místostarosty. Během celého 
odpoledne mohli návštěvníci vidět prostory a nabídku 
centra, dveře komunitního kompostéru se otevřela a mohli 
se informovat o projektu, nabídnout si malé občerstvení, 
zapsat se do mailing listů centra a vytvořit svůj dílek 
obrazu Prahy  9. 

 
 

 



  

 

 

 
 

 

MC Koblížek Nový Bor 
MC Koblíţek mělo otevřeno celý den své prostory a v nich 
pořádalo dopolední výtvarnou dílničku a odpolední loutkové 
divadélko. Byla uspořádána fotografická výstava z akcí a 
k nahlédnutí byla kronika. Celý den byl v MC průvodce, 
který uváděl návštěvy. 

 
 

RC Kolečko Kostelec nad Černými lesy 
Na den otevřených dveří v RC Kolečko byli pozváni jak 
členové, tak hosté - spřátelené instituce, média, zástupci 
města i kraje a v neposlední řadě i sponzoři. V RC se 
zastavila paní starostka, která činnost centra slovně 
podpořila. Příchozí maminky měly moţnost si se svými 
dětmi vyzkoušet dopolední Hrátky s batolátky, v 
odpoledním bloku proběhly jiţ tradiční Zpívánky. Pro hosty 
bylo připraveno malé pohoštění. 

 
 

 

RC Koloběžka Praha - Běchovice  
Akce byla koncipována jako klasický den otevřených dveří, 
na kterém si mohli zájemci prohlédnout prostory RC a 
informovat se (jak v rozhovoru se zaměstnanci RC, tak z 
letáků) o nabídce centra. Pro návštěvníky bylo připraveno 
malé občerstvení a volná herna. Obojí rádi vyuţili. Akce 
byla inzerována v místních zpravodajích a na nástěnkách. 

 
 

MC Kopretina Čáslav 
Při přípravě Dne otevřených dveří v Čáslavi byl připraven článek do místních novin, dále plakátky pro 
nepravidelné či nové návštěvníky a osobní pozvánky pro V.I.P. účastníky.  Pozváni byli starosta i 
místostarosta, místní zastupitelé a pracovnice odborů ve městě. Během Dne otevřených dveří byla 
z kapacitních důvodů uspořádána pouze ukázková hodina angličtiny. 
 
 
 

MC Kostička Český Brod 
V MC Kostička připravili výstavu fotografií a prací dětí z 
jednotlivých krouţků. Návštěvníci měli k dispozici veškeré 
propagační materiály, kroniky a také aktuální výroční 
zprávu. Pro děti byla připravena výtvarná dílna, ve které 
vyráběly papírová sluníčka. V průběhu dne přivítali v MC 
Kostička maminky, které se do regionu přistěhovaly, i ty, 
které ve městě bydlí, ale dosud nevyuţily sluţeb MC. 
Zavítal do něj i místostarosta. 
 
 
 
 
 



 

 
 
MaRC Krůček Svitavy 
Celý den otevřených dveří byl ve Svitavách zakončen podvečerem s Mary Kay a pracovní večeří 
členek a členů. Akce byla úspěšná co do návštěvnosti dětí ze školek, centrum navštívily i nové 
maminky. Z města přišla paní místostarostka, tisková mluvčí a vedoucí sociálního odboru a vedoucí 
prevence kriminality. Podařilo se je informovat o některých nových plánech a byly domluveny dvě 
konkrétní akce.  
 
 

MC Kvítek Písek 
Kampaň Přijďte pobejt probíhala v Písku celý týden. Byla směrována na širokou veřejnost a hlavně na 
představeni MC novým maminkám, které by chtěly MC navštěvovat. Byly pořádány výtvarné dílny pro 
nejmenší, zpívánky, cvičení pro nejmenší. V tomto týdnu zároveň probíhal týden respektu k porodu a 
v MC byl promítán film „Orgasmic birth“, na který měly maminky vstup zdarma. 
 
 
 

Centrum Mateřídouška Hejnice 
Centrum Mateřídouška pokračovalo ve výrobě svého 
rodinného vlaku, které započalo vyrábět v roce 2008. 
Společné dílko mělo ukázat, jak důleţitá jsou mateřská 
centra a jejich společná cesta a kolik rodinek v tomto roce 
přibylo. Po celý den byly prostory Mateřídoušky otevřené 
pro klienty, členy a širokou veřejnost. Nechyběl ani výlet do 
Dělnického domu, kde rodiče s dětmi strávili část dne na 
hřišti s moţností velkého vyţití.  

 
 
 
 

 

CPR M.E.D. Semily 

V Semilech proběhly v rámci kampaně dvě akce. První, s 
názvem „zaHRAda“, se konala v areálu památkově 
chráněné dřevěnky a zahrádky. Na programu bylo čtení v 
rámci kampaně Celé Česko čte dětem, tanečky a hry, 
vystoupení flétnového souboru a společné zpívánky jarních 
moravských písní. Druhou akcí byl klasický Den otevřených 
dveří s ukázkou pravidelného programu. 
 

 
 

 
MC Sušice – Medvídek 

V Den otevřených dveří byl v MC Medvídek vstup zdarma: 
Pro návštěvníky byla připravena prohlídka prostor MC, 
ukázka prací Kreativního krouţku a výstava fotek z činnosti 
MC. Nechyběla kronika MC ani malé občerstvení. 

 
 
 



  

 

 

 

CPR Náruč Turnov 
Den otevřených dveří uspořádali v Turnově v rámci Týdne 
rodiny. Maminky, které centrum navštívily, si mohly vyrobit 
scrapbook a odnesly si tak pěkný dárek v podobě fotek v 
rámečku. V dílně strávily 2 hodiny, zatímco si děti hrály. 
Celý Týden rodiny se povedl, včetně závěrečné jízdy 
parním vlakem na pohádkový les v dobových kostýmech 
z dob parních vlaků. 

 
 

MC Pampeliška Březnice 
Na den otevřených dveří byli pozváni všichni ti, kdo v MC 
nebyli, ale i ti, kdo jej znají dobře. Pozvány byly i 
spřátelené mateřské školy. Vstup do MC byl v tento den 
zdarma. Děti z divadelního krouţku z vedlejší obce 
sehrály krátkou pohádku určenou nejmenším dětem Vařila 
myšička kašičku. Na závěr pak děti z Březnice na oplátku 
zazpívaly a zarecitovaly svým kamarádům. Součástí 
programu bylo občerstvení z kuchyní maminek. 

 
 
 

 
 

MC Permoníček Jílové u Prahy 
Během celého dne se návštěvníci dozvídali, jak naše MC 
funguje a jaké aktivity nabízí. K dispozici byla kronika i 
dokumentace z pravidelných kurzů, děti hojně vyuţívaly 
moţnosti vyzkoušet si všechny hračky, které v herně jsou. 
Všichni příchozí byli informováni formou letáčku o 
stávajícím programu, plánovaných akcích a moţnosti 
zapojení se do fungování centra. Odpolední část pak 
zpestřila zajímavá módní přehlídka, líčení či ošetření 
pokoţky rukou a předprodej vstupenek na divadelní 
představení. 

 
 

RC Pexeso Zbraslav 
RC Pexeso představilo v rámci kampaně své nové 
prostory, ještě před rekonstrukcí. Kromě hravého a 
tvořivého odpoledne proběhlo i několik akcí, které 
směřovaly k výběru finančních prostředků na vybavení 
nového Pexesa. Na akci vystoupil místní pěvecký sbor, 
objevili se i zástupci obce a ostatních neziskových 
organizacích působících na Zbraslavi. Děti měly moţnost 
vyuţit trampolínu a výtvarnou dílnu. V rámci programu 
proběhlo opékání buřtů, letní muzicírování a ukázková 
hodina hravé angličtiny.  
 
 

 

RC Pohoda Žamberk 
Během dne otevřených dveří měli všichni návštěvníci 
moţnost  prohlédnout si prostory herny, výtvarné dílny, 
Klubu bez klíče (volnočasové zařízení pro děti a mládeţ), 
podívat se do kronik a seznámit se s činnostmi, které pro 
děti, mládeţ i dospělé centrum připravuje. V dopoledních 
hodinách se především děti mohly zapojit do programu 
„Zpívám si a tancuju“, namalovat obrázek nebo si jen 
pohrát v bazénku s kuličkami. Organizátory velice potěšila 
také návštěva dětí a učitelů ze Speciální školy Ţamberk. 



 

MC Pumpkin Česká Lípa 
V České Lípě probíhala akce na náměstí centru města. MC 
Pumpkin chtělo všem ukázat, kdo jsou a co dělají - 
k dispozici byly zpracované sešity s důleţitými informacemi 
a fotkami, letáky i program MC.  Nechybělo občerstvení se 
zaměřením na zdravou stravu. Děti si mohly hrát 
s modelínou a také pro ně byly připravené hry. Po celou 
dobu se akce účastnila herečka Dáša Čemusová z Divadla 
Úsměv, která byla převlečena za kašpárka a děti skvěle 
bavila. Několik výstupů měla děvčata ze ZŠ Špičák, která 
hrála na flétny. 
 
 

 
 
 
 

MC Radka Kadaň 
Akce začala oslavou narozenin dětí narozených v květnu, 
odpolední dílna batikování a savování pak byla pojata jako 
dárek pro maminky k jejich svátku. V průběhu celého dne byli 
k dispozici dva fotografové a fotili společné rodinné fotky. 
Následující den proběhlo slavnostní otevření druhé etapy 
hřiště, pozvání přijali zástupci Města, regionálních médií, 
sponzoři, klienti spolupracujících organizací i běţní 
návštěvníci MC. Některé z maminek se účastnily soutěţe „O 
nejlepší buchtu“. Kampaň ukončil kurz Sebeobrany pro ţeny. 

MC Rákosníček Děčín 
Během dne otevřených dveří v MC Rákosníček byl pro 
maminky připraven jarmark, líčení a výrobky kosmetické 
firmy Avon. Součástí programu byly i masáţe dětí a 
kojenců s názornou ukázkou. Pro návštěvníky bylo 
přichystáno malé občerstvení, zástupkyně MC průběţně 
podávaly informace o MC a aktivitách, které chystají 
v příštím školním roce. 

 
 
 

 

Klub Ratolest Blansko 
Dopoledne probíhalo cvičení rodičů s dětmi a výtvarná 
dílna Šikulky. Rodiče s dětmi si mohli přijít zacvičit nebo 
vyrobit z vlnkového  papíru krásné výrobky. Rodiče s dětmi 
si přišli posedět u kávy či čaje a jen tak si pohrát 
s hračkami. Odpoledne probíhala prezentace pěti firem, 
které nabízejí výrobky pro rodiny. Pozvaná byla i bytová 
designerka, se kterou mohli rodiče konzultovat úpravu 
svých bytových prostor. 

 
 

MC Rodinka Jilemnice 
V MC Rodinka bylo moţné se během Dne otevřených 
dveří zúčastnit běţného programu. Navíc byly rozdávány 
a prodávány různé výrobky. 

 



  

 

 

MC Rolnička Liberec 
Den otevřených dveří proběhl v rámci obvyklého setkání maminek s dětmi. Maminky si zde mohou 
popovídat, navazovat nová přátelství a odpočívat u kávy. Během setkání proběhl program s názvem  
„Muzikanti“, ve kterém se děti učí se zábavnou formou rytmu a pohybu. Pozvání na Den otevřených 
dveří přijaly tři pracovnice libereckého magistrátu, které odcházely pozitivně zaujaty prací MC.  
 
 

 
 

 
 
MaRC Sluníčko Havířov 
V provozní době bylo centrum otevřeno pro veřejnost a 
vstup byl zdarma. Pro kaţdé dítě byla připravena drobná 
motivační odměna, pro dospělé káva a občerstvení. Pro 
zástupce Statutárního města Havířova a partnerských 
organizací byla připravena prezentace činnosti centra a 
ukázka aktivit. Celý den probíhala výstava fotografií ze 
ţivota centra, ukázka prací dětí i rodičů z výtvarných 
krouţků.

 

RC Vlnka Plzeň 
V rámci kampaně proběhla prezentace činnosti a nabídky 
sluţeb RC Vlnka formou výtvarné dílny ve stánku na akci 
Bolevecké slavnosti. Lektorka RC připravila pro děti 3 
výrobky – kašpárka s pohyblivými končetinami, bubínek pro 
dědečka z pohádky Budulínek a kouzelnou rybu. Všem 
zájemcům, kteří stánek navštívili, byly poskytnuty 
propagační materiály a informace o činnosti RC. 
 

 
 
 

Závěrem 
 

Na závěr jeden milý citát (vybraný z obdrţených evaluačních zpráv) jako podpora a 
inspirace nejen pro další ročníky kampaně... 
 
„Překvapilo nás, jak jednoduché setkání u kávy změní vztah člověka k člověku. A jak je třeba 
chválit a chválit. Položit srdce na dlaň. Dveře se pak otevírají samy od sebe. Komunikace 
přes e-mail rozhodně nestačí, i když se bez ní neobejdeme.   
Takže jen více „dnů otevřených dveří“ a věta: „Přijďte pobejt“ ať zní při pozvání kohokoliv a 
kdykoliv po celý rok.“ 

za MC KAROlínka Trutnov 
Šárka Linková           
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Závěrečnou zprávu zpracovala 
Lucie Plešková 

koordinátorka kampaně 
lucie.pleskova@materska-centra.cz 
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