RC Srdíčko Žďár nad Sázavou x Nové Město nad Metují
Jana Kamarádová, DiS., se ptá Mgr. Andrei Krákorové z MC Na zámečku
1. Kolik lidí se ve Vašem centru podílí na provozu? Jsou všichni součástí týmu?
Na provozu našeho centra se podílí 2 lidé – já jako ředitelka společnosti a moje kolegyně Věra
Plíhalová, která je spolu se mnou zakladatelkou centra již od roku 2004. V jakémsi neformálním
týmu fungují další dobrovolnice z řad maminek, které pomáhají při různých akcích, při vykonávání
denních služeb, při tvoření vzdělávacích programů apod. Aktuálně se nám daří lákat mladší
maminky ke spolupráci, což nás moc těší, jelikož jsme již zralé ženy po čtyřicítce a cítíme se trochu
vyčerpané. Nedávno jsme zlákali mladou maminku k psaní nového projektu pro MC a další 2
maminky k vedení nových programů. Hurá!
2. Zaujala nás Vaše poměrně široká nabídka výuky angličtiny pro nejmenší děti - Baby´s
best start - 5 - 11 měsíců. Jak výuka probíhá a jak se Vám v praxi osvědčila? Co se
takto malé děti vlastně učí?
Program Helen Doron Angličtina pro děti jsme začali nabízet před 3 lety. Samotný program pro
miminka a batolátka je velmi specifickým programem ucelené nabídky výuky pod značkou Helen
Doron pro děti od 5 do 22 měsíců a jeho úspěšnost u takto malých dětí se opírá o velkou spolupráci
s rodiči přímo na hodině. Rodiče s dětmi si 45 minut užívají hrátek, písniček, říkanek výlučně
v anglickém jazyce pod vedením vyškoleného a zkušeného lektora. Důležitou součástí a klíčem
k úspěchu je pravidelný poslech nahrávek rodilé angličtiny doma, doporučuje se 2x denně poslech
1 CD. V praxi se tato výuka osvědčuje skoro nejlépe ze všech nabízených programů – děti jsou od
útlého věku vystaveny perfektní angličtině a velmi brzy rozumí základním pokynům – podobným,
které přirozeně dostávají i v mateřském jazyce. Momentálně máme 6 takto malých studentíků a již
po půl roce děti skvěle reagují na Come here, put it in, take it out, show me a cat, a dog…, touch
your nose, wave good bye a tak dále. Některé aktivně opakují vše, co se učíme, některé dokonce
samostatně pojmenovávají co je na obrázku. Ti úplně nejmenší – do 1 roku si hodinu nesmírně
užívají a stimulují jazykové centrum ve svém mozku k tomu, aby se pro ně cizí jazyk stal přirozeným
prostředkem komunikace – blíží se tak bilinguálním dětem. Stručně řečeno, hodiny s nejmenšími
jsou prostě úžasné a zpětná vazba je okamžitá. Více se můžete dozvědět na www.helendoron.cz
Momentálně u nás běží 7 kurzů HD Angličtiny a studuje u nás 35 dětí ve věku od 8 měsíců do 8 let.
3. Mezi Vaše programy patří také tzv. Herní klub. Jak funguje a je to vyhledávaná součást
Vaší nabídky?
Bohužel s Herním klubem již tak úspěšní nejsme. Začali jsme před pár lety s myšlenkou sdružovat
rodiny, které rády hrají deskové hry a pravidelně jsme organizovali herní sobotní nebo nedělní
dopoledne. Můj manžel je totiž vášnivý hráč deskových a karetních her a vlastní jich obrovské
množství. Výhodou bylo, že sám vysvětloval rodičům i dětem herní pravidla a mohlo se tedy celkem
rychle hrát. Deskové hry jsme i půjčovali k vyzkoušení a poté objednávali se slevou k prodeji.
Manžel ale změnil práci a nemohl již o víkendech herní dopoledne organizovat a tím se postupně
klub začal rozpadat. Realizace akce totiž stojí i padá s organizací jednoho člověka. Momentálně
uvažujeme o oživení, ale nejspíš pod hlavičkou jiné organizace. V MC uvažujeme o nabídce
Čtenářského klubu a Anglického klubu, uvidíme, co se podaří v komunitě prosadit a udržet.
Krátké představení Andrey Krákorové a MC Na zámečku:
Myšlenkou založení mateřského centra jsem se začala zabývat od roku 2002, kdy se mi narodilo
druhé dítě. Často jsem cestovala do Prahy za kamarádkou a tam navštěvovala různá mateřská
centra a kluby. Zde jsem měla skupinku 4 maminek, ve které jsme se společně navštěvovaly a tak
když jsem objevila 1 volnou místnost přímo na novoměstském zámku, neváhaly jsme a MC bylo
v roce 2005 na světě. Od té doby vedeme centrum společně s mou kamarádkou z dětství víceméně
ve dvou lidech a nabízíme program 4-5 dní v týdnu. Druhým rokem fungujeme v nových prostorách

vedle zámku, kde si užíváme luxusu o 3 místnostech, vlastní koupelně a tolik potřebného skládku
materiálu. Je to stále velmi atraktivní místo, přímo v historickém centru města. Naším mecenášem
je majitel zámku, který nám prostor poskytuje zdarma. Naše nabídka na dopoledne se radikálně
nemění, ale s novými prostory jsme byli schopni nabídnout hodně odpoledních i víkendových
programů – aktuálně nabízíme 5x týdně kurz Jóga pro rodiče, i s hlídáním dětí, 1x týdně těhotenské
cvičení, 2x týdně cvičení dětí s fyzioterapeutkou, 7x týdně kurzy Helen Doron Angličtina pro děti,
Montessori dílničky. To vše nám přináší zisk, kterým můžeme dotovat dopolední nízkoprahový
provoz herny. Při nutnosti transformace občanského sdružení jsme zvolili možnost stát se obecně
prospěšnou společností a jsme za to vděčni. Organizaci můžeme efektivně řídit a pod touto
hlavičkou se nám poměrně snadněji získávají finance. Máme výbornou spolupráci s krajem, městem
a místními firmami a musím otevřeně říci, že jméno naší neziskovky má dobré jméno. Trochu jsme
poslední dobou trpěli nedostatkem aktivních mladých maminek, ale v posledních měsících se to
snad obrací a maminky o skoro 20 let mladší se začínají ozývat s nápady. Jsem vděčná za to, že
existuje Facebook, neboť ač nejsem příznivcem sdělování pocitů na sociálních sítích, propagační
sílu má FB neuvěřitelnou a právě díky živému profilu jsme neustále v kontaktu s mladší generací
rodičů. Ať žije komunitní život, ale bez moderních médií už to nelze. Práce v MC mě ohromně
naplňuje, obzvláště mé sociální cítění, mám prostě pocit, že nežiju jen pro sebe a svou rodinu a
něco tu po mně zůstává a je to vidět a je to potřebné. Jsou chvíle, kdy jsem v MC více času než je
zdravé, ale tak už to mám v životě nastavené. Snad spolu s Věrkou v MC i zestárneme a otevřeme
přidružený klub seniorek 
www.mcnazamecku.net FB www.facebook.com/mcnazamecku/

