
 

SPOLU U KULATÉHO STOLU  
15. 4. 2010 – 20. 5. 2010 

a  

PŘIJĎTE POBEJT! 

12.  – 15. 5. 2010 

závěrečná zpráva spojených kampaní Sítě MC o. s. 

 

 
Foto: Mateřské a rodinné centrum Sluníčko Havířov o.s. 

 

 

Síť mateřských center letos vyšla vstříc zájmu mateřských center a propojila kampaně Přijďte pobejt! 

a Spolu u kulatého stolu. Obě kampaně mají totiţ podobné cíle. Cílem Dne otevřených dveří (Přijďte 

pobejt!) je představit v rámci Mezinárodního dne rodiny široké veřejnosti, odborníkům, představitelům 

obce, sponzorům a médiím činnost mateřského centra jako sluţbu pro rodinu, která patří do 

infrastruktury obce. Připoutat jejich pozornost tak, aby vedla k navázání či prohloubení vzájemné 

spolupráce. Cílem besed u kulatých stolů je zlepšení a prohloubení spolupráce s představiteli obcí 

a krajů a navázat s nimi komunikaci ohledně místních potřeb jednotlivých center. Letošní volební rok 

rovněţ vybízel i k hlubšímu prozkoumání volebních programů.  

 
 

Závěrečnou zprávu zpracovaly 
text: Zuzana Klinková 

monitorování a statistické údaje: Nadja Juričková 
závěrečná redakce: Rut Kolínská 
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Účastníci kampaně 

 

Letošní ročník obou kampaní proběhl poněkud „netradičně“ – na základě přihlášek a zájmu center 

účastnit se obou kampaní současně, jsme sjednotili kampaně dohromady. Centra se tedy mohla 

zúčastnit buď obou kampaní, anebo si mohla vybrat pouze jednu z nabízených. Do kampaně se 

celkem přihlásilo 42 mateřských center z různých částí ČR.  

 

 

Do sjednocené kampaně Přijďte pobejt! a Spolu u kulatého stolu se přihlásilo 

8 mateřských center ze čtyř částí ČR: 

 

Jihomoravský kraj 

Klub Ratolest při OCH Blansko – Blansko 

 

Královéhradecký kraj 

Mateřské centrum Cvrček – Kostelec nad Orlicí 

MC Hopsáček – Náchod 

 

Moravskoslezský kraj 

Mateřské a rodinné centrum Sluníčko Havířov, o.s. – Havířov, Šumbark 

Rodinné centrum Chaloupka – Ostrava 

 

Praha 

Mateřské centrum Kuřátko – Praha 4, Libuš 

Kulturní a mateřské centrum Barrandov – Praha 5, Barrandov 

Síť MC – Praha  

 

Samostatně do kampaně Spolu u kulatého stolu se přihlásila celkem  

3 mateřská centra ze tří krajů ČR: 
 

Karlovarský kraj 

MC Karlovy Vary – Karlovy Vary 

 

Ústecký kraj 

MC Radka Kadaň – Kadaň 

 

Vysočina 

Třebíčské centrum o.s. – Třebíč 

 

Samostatně do kampaně Přijďte pobejt! se přihlásilo celkem  

31 mateřských center ČR z devíti krajů ČR: 
 

Jihočeský kraj 

MC Klubíčko – Benešov nad Černou  

 

Jihomoravský kraj 

Klub maminek Pohádka – Rousínov  

Centrum Motýlek – Rájec-Jestřábí  

MC Jablíčko – Lysice  
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Moravskoslezský kraj 

RC Klubíčko – Ostrava Bělský Les 

RC – Frýdlant nad Ostravicí  

CPR Sluníčko – Karviná-Nové Město  

 

Pardubický kraj 

RC Pohoda – Ţamberk 

RC Beránek – Choceň  

 

Plzeňský kraj 

MC Beruška – Nepomuk 

RMC Kráčmerka – Domaţlice 

CeDR – Plzeň 

MC Jablíčko – Plzeň 

MC Plzeňské panenky – Plzeň 

Centrum pro rodinu – Plzeň   

RC Vlnka – Plzeň  

SKP Duha – Plzeň  

RC Dráček – Starý Plzenec  

MC Budulínek – Dobřany  

MC – Sušice  

MC Zbiroţský kvítek – Zbiroh  

MC Benjamínek – Domaţlice  

 

Středočeský kraj 

RC Kolečko – Kostelec nad Černými Lesy  

MC Dobříšek – Dobříš  

MC Škvoreček – Škvorec  

MC Kostička – Český Brod  

 

Ústecký kraj 

MC Radka – Kadaň  

MC – Děčín  

 

Vysočina 

Třebíčské centrum  o.s. – Třebíč 

MC Andílci – Hrotovice 

 

Zlínský kraj 

MC Emcéčko – Valašské Meziříčí  

 

                                                         Foto: CPR Sluníčko Karviná 
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Stručné přehledy uskutečněných aktivit jednotlivých center v rámci všech kampaní 

 

Pořadí Přijďte pobejt! a Spolu u kulatého stolu  

Počet 

zapojených

MC 

1. 
Setkání s orgány veřejné správy (např. zastupiteli měst, hejtmany,  

starosty nebo zástupci určitých odborů) 
7 

2. Soutěţe (dopravní tématika s Nadací Besip, olympiáda)  2 

3. Slavnosti (Oslava Dne matek, Zahradní třígenerační slavnosti)  2 

4. Vystoupení: cvičení maminek s dětmi  2 

5. Výstavy (fotografií, „Mé nejoblíbenější hračky“) 2 

6. Tvořivá výtvarná dílna  1 

7. Prezentace, přednášky (společ. Člověk v tísni, MC Kuřátko) 2 

8. Diskuze, miniankety  3 

 

Pořadí Spolu u kulatého stolu  

Počet 

zapojených

MC 

1. 
Setkání s orgány veřejné správy (např. zastupiteli měst, hejtmany,  

starosty nebo zástupci určitých odborů) 
1 

2. Slavnosti (párty, oslavy…) 1 

3. Kulatý stůl (veřejné debaty na téma prorodinná politika, rodina a práce apod.) 1 

 

Pořadí Přijďte pobejt!  

Počet 

zapojených

MC 

1. Ukázka programu centra 17 

2. Výstavy v centrech (pracemi dětí, fotografiemi apod.) 4 

3. Ukázková kronika centra k nahlédnutí veřejnosti 1 

4. Tvořivé dílny (výtvarné, keramické, taneční, „ruční“ aj.) 14 

5. Fotografování 2 

6. Posezení/diskuze a řešení různých problematik (MC, spolupráce atd.) 2 

7. Posezení u kávy nebo u sladkostí 4 

8. Další akce (opékání buřtů, předvádění kosmetiky, body painting, zábavná noc atd.) 10 

 

 

 

Celková statistika kampaní Přijďte pobejt! a Spolu u kulatého stolu v roce 2010 

 

Počet účastníků akcí kampaně Přijďte pobejt! 

 a Spolu u kulatého stolu                                                           

2621 

Počet dětí                                                                                                                                                               1205 

Počet dospělých                                                                                                                                                     1416 
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Průběh kampaně 

Všechna zúčastněná mateřská centra naplánovala své akce v rámci kampaně na měsíc květen, 

zřejmě z důvodu lepšího počasí, které obvykle květen nabízí. Tím, ţe se spojily dvě kampaně v jednu, 

rozšířila některá mateřská centra své programy a do svých prostor pozvala současně jak orgány 

veřejné správy (např. zastupitele měst, hejtmany, starosty nebo zástupce určitých oborů), tak širokou 

veřejnost, pro kterou si připravila zajímavé akce, někdy i za spolupráce s jinou neziskovou organizací.  

S úředníky se mateřská centra snaţila vyjednávat lepší podmínky „prorodinného balíčku“, tedy vyšší 

dotace pro svou činnost a své projekty, anebo jim přednesla skutečný stav problémů např. 

s nedostatkem míst v předškolních zařízeních pro malé děti či nutnost zvelebovat dětská hřiště ve 

svých regionech. Jednání ve většině případů proběhla úspěšně, státní úředníci nejen, ţe se dostavili, 

ale také „poslouchali“ a byli ochotni navázat komunikaci a přednesené dlouhodobé problémy začít 

postupně řešit.  

Akce pro veřejnost – pro návštěvníky center, v rámci Dnu otevřených dveří, byly i letos rozmanité. 

Účastníci se mohli pobavit pestrou paletou nápadů, od přednášky na téma „Zásady správného 

poutání dětí do sedaček“, výstavy výrobků maminek a jejich dětí, aerobního vystoupení maminek 

s dětmi, moţnosti zakoupit si výrobky z chráněné dílny v Namibii Člověka v tísni, výstavy fotografií, 

besedy a semináře, zahradní mezigenerační slavnosti, přes ankety pro veřejnost na téma „Podpora 

a rozvoj prorodinných sluţeb na území MČ Praha-Libuš“ a další akce jako například opékání buřtů, 

předvádění kosmetiky, malování barvami na tělo a obličej, autogramiáda, přednášky, občerstvení, 

soutěţe, zábavná noc přímo v centru, aţ po „dětskou“ olympiádu, nebo výstavu „Má nejoblíbenější 

hračka“.  

Většina akcí byla samotnými centry hodnocena velmi kladně, plánované akce se zdařily, splnily svůj 

účel – představily alespoň základní poslání činnosti center. Bohuţel očekávání, ţe květen přinese 

pěkné slunečné počasí, nebylo naplněno, a tak nebylo pro nikoho ţádným překvapením, ţe navzdory 

lákavým programům, leckde také dobře komunikovaným na veřejnost, byla účast v některých 

centrech velmi nízká. 

 

Zajímavé postřehy  

Mimo to, ţe samotné programy mateřských center byly „nabité“ nápady, originalitou a měly jeden 

společný cíl, a sice posílit činnost center v jejich místě působení a zároveň se pobavit v kolektivu, 

utuţit přátelské i společenské vztahy. Je velmi zajímavé sledovat, ţe ta centra, která se zúčastnila 

také kampaně Spolu u kulatého stolu, dostala odezvu od představitelů obcí a krajů, kteří si skutečně 

vyhradili čas na setkání při této příleţitosti s „matkami v mateřských centrech“ a řešení záleţitostí, 

které jim jiţ delší dobu leţí na srdci.  

Kromě Dnu otevřených dveří přichystalo mateřské centrum Cvrček z Kostelce nad Orlicí setkání 

se starostkou města. V sobotu 15. května 2010 společně projednávali moţnost vybudování mini hřiště 

na pozemku zahrady centra, vyšší finanční podporu ze strany města pro centrum a moţnou 

spolupráci s odborem sociálních věcí ve smyslu získat jejich praktikantky na občasnou výpomoc. 

Setkání mělo pozitivní dopad, starostka byla nakloněna všem poţadavkům centra a přislíbila 

spoluúčast a podporu. Nechyběla ani akce pro veřejnost - na fotbalovém stadionu byly pro děti 

připraveny soutěţe s dopravní tématikou nebo skákací trampolína. Nadace Besip předvedla zásady 

správného poutání dětí do sedaček. Celé akce se zúčastnili 3 představitelé města, 44 návštěvníků 

a 45 dětí.  
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Mateřské centrum Klub Ratolest z Blanska se nechalo inspirovat svátkem Den matek a uspořádalo 

při jeho příleţitosti jeho oslavu. Akce nesla název „Svátek matek v Ratolesti aneb Jak se ţije rodinám 

na jiţní Moravě“, kde kromě vystoupení maminek s dětmi, nechyběla krátká beseda o rodinné politice 

se zastupiteli města Blansko a zastupiteli Jihomoravského kraje. Závěrem hejtman Jihomoravského 

kraje popřál všem maminkám k Svátku matek a jako pozornost kaţdé věnoval růţičku. Celé akce se 

zúčastnili 4 představitelé města, 60 návštěvníků a 33 dětí. 

 

Kulturní a mateřské centrum Barrandov z Prahy naplánovalo 

akci „Přijďte pobejt aneb Den otevřených dveří“ na pátek 14. 

května 2010 od 9h do 15h. Kvůli nepřízni počasí však museli 

část programu zrušit, takţe se konala pouze ukázka cvičení 

maminek s dětmi, výtvarná dílna pro výrobu větrníků 

a prezentace o působení společnosti Člověk v tísni v Namibii 

s moţností zakoupit výrobky z chráněné dílny. Bohuţel, centrum 

Barrandov bylo jediným, kam se nedostavil nikdo z pozvaných 

zástupců městské části, hlavního města Prahy a ministerstva. 

Proto se představitelky centra rozhodly, ţe se v příštím roce z důvodu změny na komunální úrovni 

(podzimní volby) zaměří spíše na představení a navázání kontaktu s novými představiteli, Den 

otevřených dveří uţ v tomto pojetí spíše pořádat nebudou. Celé akce se zúčastnilo 14 návštěvníků 

a 7 dětí.  

 

Mateřské a rodinné centrum Sluníčko o.s. z Havířova uspořádalo hned několik akcí v rámci 

projektu „Spolu, ne vedle sebe“ realizovaného statutárním městem Havířov. Ve svém programu 

nabídlo např. výstavu fotografií na téma rodina doplněnou dětskými kresbami, Neformální diskusi 

„Proč to kdysi šlo a teď to nejde?“ rodičů se seniory o partnerských vztazích, anebo Zahradní troj 

generační slavnost, kde se soutěţilo v disciplínách přišívání knoflíků či přibíjení hřebíků. Restaurace 

Tříska Havířov sponzorsky věnovala hlavní cenu pro vítěznou rodinu Zahradní slavnosti. Sluníčko 

navázalo uţší spolupráci se zástupci odboru školství a kultury města Havířov s příslibem dalších 

společných mezigeneračních aktivit. Spolupráce se výrazně zlepšila, výsledkem jsou společně 

organizované akce. Mimo jiné bylo výsledkem jednání převedení správy dětského koutku zřízeného 

Magistrátem města Havířova v jeho prostorách pod centrum Sluníčko. Celé akce se zúčastnili 

4 představitelé města, 186 návštěvníků a 162 dětí.  

 

Hlavním zájmem mateřského centra Kuřátko z Prahy bylo navázat komunikaci se zástupci obce 

MČ Prahy Libuš. Proto připravili pro návštěvníky a další obyvatele této části Prahy mini-anketu na 

otázku „Podpora a rozvoj prorodinných sluţeb na území MČ Praha-Libuš“. Anketa byla připravena 

i vyhodnocena ve spolupráci se zástupci MČ Praha Libuš, následně pak byla vedena diskuze nad 

jejími výsledky. Úspěšnost lze vyvodit z toho, ţe byl naplánován termín další schůzky na podzim 

2010. A jakými tématy se anketa zabývala? Rodinná politika v regionu, úroveň místního časopisu, 

zájem rodičů o další vzdělávání pro dospělé na území MČ, zájem o zřízení „předškoláky“ za podpory 

MČ Praha Libuš. Prezentace činností centra na Dni otevřených dveří byla bohuţel nízká kvůli 

špatnému počasí. Celé akce se zúčastnili 2 představitelé města, 2 návštěvníci a 2 děti.  
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                                                             Mateřské centrum Chaloupka o.s. z Ostravy uskutečnilo 

svoji akci v pátek 14. května 2010 pod názvem „Přijďte pobýt 

aneb den otevřených dveří“. Děti soutěţily v olympiádě 

v teoretické části zručnosti a logických dovedností 

a pohybové části. Rodiče hlasovali pro „Mou oblíbenou 

hračku“ na výstavě svých vlastních hraček z dětství, které si 

s sebou do centra přinesli. Pozvánku přijal místostarosta 

obvodu pan Kuřec a paní ředitelka školky, kde centrum sídlí, 

a úspěšně se podařilo předjednat vybrané problematické 

otázky. Celé akce se zúčastnilo 20 návštěvníků a 18 dětí. 

 

V mateřském centru Hopsáček z Náchodu v rámci Spolu u kulatého stolu měli přátelské setkání 

s místostarostou a členkou zastupitelstva. Také další akce, které centrum naplánovalo, proběhly 

úspěšně. Kaţdé akce se zúčastnilo 80 návštěvníků a přibliţně polovina dětí. 

 

V Plzeňském kraji připravila letos mateřská centra společně tak zvané Plzeňské slavnosti rodiny, 

kterých se zúčastnilo 13 center: 

Rodinné a mateřské centrum Kráčmerka a mateřské centrum Benjamínek uspořádalo 

Domaţlické slavnosti rodiny, kde probíhala rodinná klání pro rodiče a prarodiče, vyrábění Stromu 

ţivota, dále se promítaly filmy s prorodinnou tématikou, zaměřené na rodiče na RD, problematiku 

nezdravých stravovacích návyků, s tematikou kojení a porodu, anebo beseda s klinickou 

psycholoţkou, fyzioterapeutkou a homeopatickou Mgr. Vendulou Polsterovou. Mateřské centrum 

Budulínek uspořádalo Dobřanské slavnosti rodiny, na kterých přichystali výtvarnou dílnu, potěšili 

pohádkou „O Budulínkovi“ a vystavili hračky babiček a prababiček. Mateřské centrum Beruška 

zorganizovalo Nepomucké slavnosti rodiny – vystoupila taneční skupina Mirája s orientálními tanci, 

proběhla kadeřnická show a děti si zaskákaly na nafukovacím hradu. Mateřské centrum Medvídek 

pojmenovalo své slavnosti jako Sušické slavnosti rodiny, na kterých děti malovaly křídou na chodník, 

soutěţily a na harmoniku hrál Ladislav Pohořelý. Všichni si pochutnávali na domácích moučnících od 

maminek a babiček. V mateřském centru Zbiroţský kvítek proběhly na Zbiroţských slavnostech 

rodiny zábavné soutěţe (např. štafety, stavění stanu), ale také prezentace samotné činnosti centra. 

Bolevecké slavnosti rodiny uspořádala společně tato centra – Centrum dětí a rodičů, MC Duha, MC 

Jablíčko, MC Vlnka - Motýl o.s., MC Plzeňské panenky, Centrum pro rodinu Vinice a RC Dráček 

Starý Plzenec. Pohádkový Kašpárek představil dětem šest představení v podání dětských 

divadelních souborů (divadélko Strašidílko, Cedrýskovo divadélko, divadlo Dráček, divadlo ŠUS, 

Cirkus Ţebřík, divadlo Mimotaurus). V tvůrčích dílnách děti tvořily jednoduché výrobky na téma 

pohádky a jejich hrdinové. 

 

V prostorách mateřského centra Škvoreček ve Škvorci uspořádali Den otevřených dveří. 

Dopolední část „Přijďte si vyzkoušet, jak u nás můţete trávit svůj volný čas“ byla věnovaná 

maminkám s dětmi do 6 let. MC navštívily také děti z MŠ a ZŠ Škvorec, které si v centru zacvičily při 

říkankách a písničkách. V odpolední části „Přijďte se podívat, jak to u nás chodí“ prezentovalo 

centrum svou činnost zástupcům obce, veřejným institucím a spolkům, médiím, sponzorům 

a zájemcům z řad veřejnosti. Pozvání přijali také starosta a zastupitelé obce Škvorec, ředitel ZŠ 

Škvorec a za sponzory ředitel Sanatoria Topas s.r.o.  
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Mateřské centrum Dobříšek v Dobříši se připojilo ke  

kampani Přijďte pobejt! uspořádáním akce ke Dni rodin. 

Návštěvníci nahlédli do dopoledních výtvarných i hudebně 

dramatických programů v herně i dílně MC. V nabídce byl 

také záţitkový seminář „Rodina jako dţungle – ţivot v rodině 

je jako cesta dţunglí – někdy krásný a fascinující, jindy 

nebezpečný a plný nástrah“, kde se hovořilo o nástrahách, 

výzvách, závislostech a propojenosti v rodinném ţivotě. 

Odpoledne se prezentovaly celorepublikové kampaně 

Národní sítě Zdravých měst Ing. D. Smrčinové. Sešlo se 17 

zástupkyň MC Středočeského kraje, které sdílely problémy, zkušenosti i moţnosti společných 

projektů. Úspěch měla putovní výstava „Jak se ţije v mateřských centrech Středočeského kraje aneb 

MC jako sluţba rodině“.  

 

Ani v dalších mateřských nebo rodinných centrech nezaháleli a vytvořili poutavé a lákavé 

programy pro všechny, kteří do center přišli.  

 

V mateřském centru Andílci v Hrotovicích (foto nalevo) proběhla 

výstava portrétů Michala Kalendy a obrazů Lenky Jaré - 

maminky, která navštěvuje MC, a také ukázková cvičební hodina 

s overbally.  

Centrum pro rodinu Sluníčko z Karviné vytvořilo rodinám 

s malými dětmi prostředí, kde strávili krásné odpoledne při 

společném soutěţení, malování a dovádění za doprovodu 

vynikajícího občerstvení. Závěrem proběhlo malování obrázků 

dětem na obličej nebo ruku známého ilustrátora Adolfa Dudka 

s autogramiádou.  

Ve Valašském Meziříčí otevřelo mateřské centrum Emcéčko 

své brány široké veřejnosti.  

Rodinné centrum Klubíčko v Ostravě představilo jednotlivé 

tvořivé dílny a odpoledne vyhradilo tatínkům s dětmi.  

V mateřském centru Klubíčko z Benešova nad Černou se opékaly buřtíky, vyráběly originální 

deštníky, oslavily narozeniny malé Terezky a rodiče s dětmi strávili v centru „dobrodruţné spaní“ ve 

spacákách.  

Mateřské centrum Kostička z Českého Brodu zlákalo několik nových maminek, které se přišly do 

centra podívat, svým programem, ve kterém promítali ukázky z kurzů angličtiny a prezentovali své 

aktivity. Probíhaly zápisy do kurzů angličtiny a do keramického krouţku. Ve výtvarné dílně děti 

vyráběly stonoţky. Kaţdý příchozí si mohl prohlédnout rozsáhlé kroniky sdruţení, přečíst výroční 

zprávu za rok 2009 nebo shlédnout práce dětí.  

V Lysicích si mateřské centrum Jablíčko přichystalo Den otevřených dveří s ukázkami tvorby 

z výtvarných dílniček, fotek z minulých akcí a výtvarnou dílničku.  

Mateřské centrum Motýlek z Rájce-Jestřábí nabídlo pod názvem „Chvíli se zastavme 

a naslouchejme“ dílničku plstění z ovčí vlny.   
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Klub maminek Pohádka z Rousínova nazval svůj program „Za dveřmi je pohádka“ a poskytl tak 

veřejnosti moţnost zúčastnit se programu herny se zpíváním, cvičením, volnou hrou a výtvarné 

dílničky.  

Rodinné centrum Pohoda v Ţamberku pozvalo veřejnost do prostor svého centra, aby prezentovalo 

svoji bohatou činnost. 

Rodiče a děti Kadaně (RADKA o.s.) uspořádalo několikadenní akci v rámci kampaně Přijďte pobejt!. 

Pestrý program sdruţení obohatilo o výstavu „Ţenská práva jsou lidská práva aneb kampak, 

panenko?“, oslavu narozenin Květňátek, výtvarnou dílnu ke Dni matek, prezentaci kosmetiky Avon 

společně s líčením maminek a rodinné fotografování.  

Mateřské centrum Rákosníček v Děčíně ukázalo masáţ dětí a kojenců, manipulaci s kojencem 

a znakování s batolaty. Návštěvníci se mohli zapojit do ukázkové hodiny hudební školičky Yamaha 

class.  

Rodinné centrum Beránek v Chocni před vchod umístilo tablo s fotkami z akcí, dovnitř pověsilo 

velké fotky z akcí, vystavilo výrobky dětí a děti zdolávaly překáţkovou dráhu a vyráběly dárky.  

 

Rodinné centrum Kolečko ve Frýdlantu nad Ostravicí otevřelo své prostory všem klientům 

i novým členům, rodinám a dalším případným zájemcům. Připraveny byly ukázky z činností a aktivit 

centra, účastníci si mohli prohlédnout prostory, vyrobit dárečky, zacvičit si nebo i zazpívat či vyuţít 

jiné zábavy.  

Rodičovské centrum Kolečko v Kostelci nad Černými lesy připravilo programy Pro nejmenší 0-2 

roky (hraní, zpívání, tancování), Poznávání – pro děti 3-6let (zábavnou formou se děti učily poznávat 

lidské tělo a jeho funkce).  

 

 

Foto: MC Beruška Nepomuk 
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Přijďte pobejt! aneb Den otevřených dveří v kanceláři Sítě MC 

 

Jiţ tradičně se 13. května otevřely veřejnosti i dveře kanceláře Sítě MC. Tentokrát byl program cíleně 

zaměřen na problematiku integrace cizinců. Pozvání k diskusi přijaly: Mgr. Andrea Plačková 

z Oddělení migrace na MPSV, Mgr. Dana Moree z Katedry studií občanské společnosti FHS UK, 

Tatevik Badoyan, koordinátorka mateřského centra Měsíční houpačka v Ivančicích a Helena 

Dluhošová, která zastoupila náměstkyni ministra vnitra Mgr. Lenku Ptáčkovou. Síť MC byla 

zastoupena členkami prezidia Rut Kolínskou a Miroslavou Vlčkovou, krajskou koordinátorkou 

Romanou Baborovou a zaměstnanci kanceláře: Klárou Vlkovou, Nadjou Juričkovou a Zuzanou 

Klinkovou.. Kolem stolu se diskutovalo o zkušenostech s integrací cizinců v mateřských centrech 

a moţnostech spolupráce s oběma ministerstvy v dané oblasti. Nabídky poznat blíţe práci kanceláře 

Sítě MC vyuţila jen Barbora Zálohová z MC MUM v Horních Počernicích, máme však naději, ţe 

příště můţe být počet zájemců hojnější.      

 

 

 

Hodnocení kampaně 

 

Obecně se dá soudit, ţe většina center byla spokojena s kvalitou svého programu, se sehraným 

organizačním týmem a se zájmem o účast ze strany představitelů obcí a krajů. Většina center dostala 

šanci, prostor a moţnost vést debatu na konkrétní téma s pozitivním závěrem, kterým byla většinou 

ochota ze strany obce začít spolupracovat na konkrétní problematice.  

Návštěvnost center uţ tak uspokojivá nebyla, především s ohledem na nepříznivé počasí, které tou 

dobou „řádilo“ Českou republikou, coţ většina center uvádí jako „něco, co neočekávali a byli tím 

překvapeni“, nehledě na to, ţe u mnohých center tím byla ovlivněna návštěvnost aţ k nulové účasti 

ze strany veřejnosti. Mnohá centra ale nad počasím „vyzrála“ a své venkovní akce přesunula do 

vnitřních místností budov.  

Kaţdé z center však odvedlo kus dobré a vysilující práce a proto má většina z nich, i navzdory 

občasných překáţek a náhlých nutných změn v programu, dobrý pocit a je se svou kampaní 

spokojeno. 

Například: 

Klub maminek Pohádka v Rousínově hodnotí celou přípravu akce i včetně propagace jako 

uspokojivou, nicméně i tak se jim dostavilo velmi málo nových účastníků, coţ ovšem nemá ţádný vliv 

na kaţdodenní vysokou návštěvnost centra. Stejné pocity mají i v mateřském centru Motýlek – 

nových účastníků přišlo velmi málo, i přesto, ţe akce měla hojnou návštěvnost.  

Naopak jako dobrý povaţovalo mateřské centrum Kuřátko výsledek mini-ankety, kterou připravili ve 

velmi krátkém čase a která měla i přesto velkou zpětnou vazbu. To ale nemění nic na tom, ţe si 

centrum uvědomuje, jak je důleţité, aby neustále motivovali rodiče k tomu, aby měli aktivní zájem 

o to, co se děje v jejich obci a v centru, a vyuţívali moţností, které obec nabízí.  

Ostravské rodinné centrum Klubíčko povaţuje za úspěch, ţe se rodiče zdrţeli od ráno do večera, 

do příštího ročníku si vzali předsevzetí – přilákat více tatínků. Jako velmi pozitivní hodnotí své PR 

aktivity Mateřské centrum Kostička, protoţe jejich dobré PR přilákalo zatím nejvíce zájemců za 3 roky 

pořádání této akce a dobře připravené prezentace programů a činností se setkaly s uznáním 

a zájmem.  
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Rodiče a děti Kadaně (RADKA o.s.) měli úspěch, jelikoţ se všechny jejich plány uskutečnily bez 

jediného „zádrhele“, proto se chtějí účastnit kampaní Sítě MC i v budoucnu, protoţe to povaţují za 

dobré zviditelnění svého centra.  

Poučeni zkušenostmi z letošního průběhu uţ některá centra plánují, jak příští rok kampaň lépe 

připravit: 

Mateřské centrum Cvrček by rádo pro příští ročník kampaně vyuţilo jiných, lepších prostor, nejlépe 

v centru na náměstí. Mateřské centrum Ratolest si do příště zajistí lepší a kvalitnější akustiku 

a rodinné centrum Chaloupka zintenzivní svou činnost při propagaci celé kampaně. Mateřské centrum 

Andílci dokonce chtějí osobně zatelefonovat a pozvat místní novináře.  

 

 

Závěrem… 

Závěrečné zprávy jednotlivých mateřských center potvrzují, jakou roli sehrávají pro své okolí. Nejen, 

ţe mateřská centra poskytují své prostory jako útočiště pro maminky s dětmi, kde všichni společně 

mohou „růst a rozvíjet se dál“, mateřská centra povýšila, v tom dobrém slova smyslu, na patrony 

hájící zájmy a práva rodin, občanů a celé společnosti ţijící v krajích nebo obcích, kde tato centra 

působí.  

 

Všem zúčastněným mateřským centrům, která pro zlepšování podmínek ţivota rodin a celé 

společnosti svými aktivitami v letošní spojené kampani přispěla, vřele děkujeme.  
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Fotografie akcí z jednotlivých center 

      

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Foto (zleva doprava): 1. RC Crček – Kostelec nad Ohří , 2. MaRC Sluníčko – Havířov, 

                                             3. RC Klubíčko – Ostrava, 4. Třebíčské centrum – Třebíč,  

                                             5. MC Kráčmerka – Plzeň, 6. Rodiče a děti Kadaně - Kadaň (Výstava – Ţenská práva) 

 


