Centrum Mateřídouška, Hejnice x MC Křemílek Křemže
Ptá se: Alena Nováková, odpovídá: Alena Nováková

Dívala jsem se na stránky vašeho mateřského centra a moc mě zaujalo, jak moc máme společného.

V obou organizacích na pozicích koordinátorek jsou naše jména Alena Nováková, fungování našich
organizací více jak desetileté, obec, ve které působíme má cca 3 000 obyvatel, vy v jižních Čechách
a my naopak v severních Čechách.
1) Tedy mé první otázky k vám osobně - jak dlouho v organizaci pracujete? Jaké práci,
jakému programu se věnujete nejraději a naopak, co byste ze své práce nejraději
vyčlenila?
Moje zapojení do práce v Křemílku bylo postupné, začala jsem s dcerou do Křemílka chodit
pravidelně hned po otevření centra a postupně jsem nabízela pomoc s výtvarným programem,
cvičením, s akcemi, … A když „zakládající“ maminky odešly do pracovního procesu, vedení centra
jsem převzala. Dá se tedy říct, že v Křemílku pracuji již patnáct let, zpočátku jako dobrovolník při
mateřské a rodičovské dovolené (a to bylo pro Křemílek velmi výhodné období - na mateřskou jsem
nastoupila v roce 2000 a s minimálními pauzami jsem vydržela až do roku 2014), postupně se mi
dařilo získat DPP a nyní jsem již několik let zaměstnancem obce.
Nejraději mám přípravu výtvarného programu a samotné tvoření. Baví mě, jak jsou rodiče
překvapeni, co všechno jejich děti dokážou. A mnohdy jsou svými výtvory překvapeni i dospěláci :-)
A ještě mě hodně baví pořádat velké akce, ať už kulturní nebo sportovní a letní pobyty pro rodiny.
Všechno okolo mateřského centra dělám ráda, asi bych nic nevyčlenila.
2) Jak se vám daří v poměrně malém městě udržet návštěvnost, jsou vaši klienti převážně
místní, nebo dochází i z okolních měst a obcí.
Návštěvnost se nám daří udržet díky různorodému programu, příjemné atmosféře, krásnému
prostředí, jsme takové spíše rodinné vesnické centrum.
Do Křemílka chodí nejen místní, ale i dojíždí z okolních vesniček, bylo i období, kdy k nám jezdili i
z Č. Budějovic. Každého rádi přivítáme, je jedno, odkud přijel.
3) Na jakou akci nebo program byste nás k vám pozvala?
Pořádali jsme úžasnou akci u příležitosti patnáctých narozenin našeho centra. Mezi novými
maminkami se objevila autorka dětské knihy Tonda dobrodruh, aneb Uč se o přírodě, kterou jsme
společně pokřtili. Akce se opravdu vydařila. Autorka Pavla Průšová začala pracovat na druhém dílu
knihy, tak určitě proběhne společný křest a vás srdečně zvu. To tedy bude až za rok. Můžu vás
pozvat na další skvělé akce, které spolupořádáme – Velikonoční neděle na Dívčím Kameni (16. 4.),
Rodina spolu v běhu – závody v orientačním běhu (27.5.) RC závody aneb táta zase frčí (28.5).

Klub Křemílek vznikl v roce 2001 a od té doby je tady pro vzájemné setkávání rodin s malými dětmi.
Nabízíme smysluplné využití volného času, vzdělávací, zábavné, tvořivé a pohybové aktivity pro
děti i dospělé.
Rádi vás uvítáme v příjemném prostředí a přátelské atmosféře mateřského centra Křemílek, kde
můžete s dětmi trávit svůj čas, navazovat nová přátelství, čerpat inspiraci pro výchovu dětí, získat
zkušenosti, nápady a podněty pro svoji rodinu.
www.kremilek-kremze.cz

