Montessori Vlašim x Jablíčko – centrum pro rodinu Jablonec nad Nisou
Ptá se: Kateřina Rybníčková, odpovídá: Martina Zemanová
1. Co se vám při plánování a přípravě oslav nejvíce osvědčilo a co byste nám třeba doporučili?
Oslavu 10. výročí jsme se rozhodli vzít pevně do rukou a nejen tím podpořit PR Jablíčka, ale i si oslavy
náležitě užít, což se nám podařilo . Posledních pár let se nám ustálil skvělý tým nadšených žen, které jsou
odbornice každá v naprosto rozdílné oblasti: PR a marketing, výtvarná oblast, diplomacie a organizační
dovednosti, které má každá z nás. Z původní myšlenky oslavy jednodenní se stal týden plný oslav a akcí,
kterými jsme potěšili naše návštěvníky v různé dny i časy. Na webových stránkách je z oslav mnoho zpráv i
fotek a pravdou je, že i my jsme se inspirovali v jiných centrech. Inspiraci stejně jako sdílení považuji za
potřebné, nemluvím o kopírování, sama si ale myslím, že stejně žádnou akci nikdy neuděláte stejně jako
jinde .-). Důležitý okamžik oslav bylo setkání s představiteli města, kraje a partnery Jablíčka. Podařilo se, že
nás přišel podpořit pan náměstek Svoboda, který byl zrovna jmenován na pozici radního na kraji, dále paní
poslankyně Pastuchová, pan primátor Baitl, který se mnou otevíral šampaňské šavlemi pod vedením
sommeliera z domu vína. Bylo to důstojné ukončení oslav, po kterých jsme si pěkně oddychli  Doporučení
je mít dobrý plán a vědět, co od oslav chceme. Pro koho oslavu děláme a co jsme schopni a ochotni
zvládnout. Nás bylo zhruba 6 v přípravném týmu a měli jsme co dělat .
2. Prozradíte mi, v čem spočívala vaše profesionalizace a kdo, nebo co, je vám v procesu největší
oporou?
Jablíčko jsem převzala na konci roku 2012. S podporou kamarádek jsme začaly postupně od důkladného
úklidu přes zajištění nového nábytku a vybavení centra po nové webové stránky a Facebook. A tady je klíčová
osoba, která je naštěstí dodnes v našem týmu. Lenka Pileková je ona PRistka a markeťačka, která zajišťuje
vizualitu a propagaci. Vytvořila nám šablonu propagačních letáčků, které připravuje pro všechny akce a letáky
jsou zdánlivě stále stejné a přesto jiné, pokaždé navodí tu správnou atmosféru. Celá profesionalizace je o
dobrém týmu a stále jsme na cestě . Také jsme pořídili služební auto, které jsme na náklady města nechali
polepit logem.
V roce 2015 jsme změnili stanovy podle NOZ a aktuálních potřeb spolku a od roku 2014 připravujeme výroční
zprávu metodou SRS. Vypadá profesionálně a máme zde prostor pro sdělení přínosů naší práce jednotlivcům
i společnosti.
3. Moc se mi líbí nápad s půjčovnou stolních her. Jaké jsou vaše zkušenosti s touto službou?
To je dobrá otázka. Hry máme dlouhodobě půjčené, některé darované od návštěvníků centra. Před lety jsme
se snažili o pravidelné setkávání u deskových her, ale velký úspěch jsme nezaznamenali. Postupně si hry
návštěvníci půjčovali domů, brali jsme je na pobytové akce, a jak to tak bývá, sem tam něco chybí, je rozbité
a nikdo neví, jak se to mohlo stát. Nabídka tedy stále je, ale naše kapacita nestačí na dozor. Je to obdobné
jako s knížkami, ty ještě ke všemu nemůžeme půjčovat domů (asi naštěstí) protože nemáme na půjčování
licenci. Centrum „půjčujeme“ (pořádáme) na oslavy narozenin, takže vše uhlídat nejde.

Přání pro Jablíčko:
Děkuji za odpovědi a přeji mnoho sil do další práce a spoustu radosti z ní. Kateřina Rybníčková
Představení předsedkyně Bc. Martiny Zemanové:
Jsem maminka dvou báječných dcer, které vychovávám sama. Musím tedy ustát roli ředitelky jak v práci, tak
i doma. Je to náročné a občas si říkám, že to dál nemůžu zvládnout, ale protože vím, že na nic nejsem sama,
vždycky to dál jde . Při rodičovské jsem si doplnila vzdělání a zaměřila se na vysokou školu regionálního
rozvoje, což mi velmi usnadňuje práci v Jablíčku. Získala jsem přehled například v oblasti managementu,
ekonomiky a personalistiky. Práce s lidmi je pro mě zajímavá, ale také velmi náročná. Být všude milá a
vstřícná a zároveň myslet na sebe a svojí rodinu je někdy – vždycky nejtěžší úkol. Aby mě tolik nebolela
záda, zavedla jsem v centru jógu, abychom byly spokojené ženy, pořádám den žen pro naše jablíčkové
aktivky (maminky, které v centru pomáhají). Ráda čtu, jezdím na výlety a mám moc ráda legraci.

Představení Jablíčka – centra pro rodinu:
Jablíčko – centrum pro rodinu (dříve pod názvem Mateřské centrum Jablíčko) bylo založeno v prosinci 2006
s cílem nabídnout dětem a maminkám na mateřské dovolené aktivní trávení volného času. V lednu 2007
zahájilo občanské sdružení svou činnost ve Spolkovém domě v Jablonci nad Nisou ul. E. Floriánové.
Dopoledne je zpestřeno nabídkou přednášek pro rodiče na téma vývoj dítěte, výchova, zdravá výživa,
finanční gramotnost, psychologie, kosmetická poradna a jiné. Odpolední kroužky a výlety jsou pak pro celé
rodiny, děti cca do 6ti let – ale ani starší neodmítáme. Vítaní jsou také prarodiče či další příbuzní mající rádi
děti. Odpoledne probíhají kromě zájmových a vzdělávacích kroužků pro děti a rodiče i besedy, semináře,
workshopy…
http://www.centrumjablicko.cz

Rok 2016 - oslavy výročí

Rok 2017 příměstský tábor

FB- Jablíčko - centrum pro rodinu z.s.

Rok 2017 - MDŽ

Rok 2010 – pobytová akce pro rodiny

