Ptá se: Jana Cinková, Centrum pro rodinu M.E.D., Semily
Odpovídá: Jana Čechová, MC Hvězdička Benešov u Prahy

1. Máte krásný a bohatý program, kdo ho tvoří a kolik se vás na jeho realizaci podílí?
Máme dvě stálé zaměstnankyně mateřského centra na plný úvazek: Blanku Škorpovou a Martinu
Götzovou. To jsou dvě neskutečně energické dámy, pozitivní, přátelské a navíc organizačně zdatné. Vedle
nich spolupracujeme se zhruba 10-12 lektorkami kroužků a kurzů. V prostorách Hvězdičky umožňujeme i
dalším organizacím i jednotlivcům, aby zde organizovali své aktivity. Martina s Blankou jsou také hnacím
motorem většiny akcí. Jsme moc rádi, že s námi zůstávají členky Hvězdičky, které ji před 14 lety zakládaly,
a i když už mají děti velké, stále se zapojují, například v divadelních pohádkových představeních, která pro
děti a rodiče připravujeme. Pomáhají nám i dobrovolníci z řad rodičů, kteří Hvězdičku navštěvují. Je však
pravda, že abychom mohli fungovat v takovém rozsahu jako nyní, museli jsme se profesionalizovat. Mít
stálý a kvalitní tým, který Hvězdičku řídí.

2. Zaznamenali jsme vaši výzvu na podpis petice. Jaká je současná situace a jak se vám daří s
městem jednat?
Na vlastní kůži jsme vyzkoušeli, že politika je zrádná věc. Naše mateřské centrum mělo podporu vedení
města Benešova, které nám za zvýhodněný nájem poskytovalo prostory pro tělocvičnu. S nástupem
nových lidí na radnici se situace obrátila. Nájem nám zvýšili na komerční. Vedle toho dříve oboustranně
přínosná spolupráce vázne, samotná komunikace je problematická. Skoro ze dne na den jsme se stali
černou ovcí. Velké zklamání nám přinášelo to, že lidé z vedení města nechtěli, nebo nedokázali pochopit,
na jakých principech mateřská centra fungují. A myslím, že to nechápou dodnes. Opustili jsme městské
prostory a od září budeme s naší tělocvičnou fungovat v nově pronajatých komerčních prostorách. Bereme
to jako osvobozující krok, abychom se mohli soustředit na naši práci a nemuseli věnovat energii do
neustálého dohadování s radnicí. Třeba časem až hlavy vychladnou, budeme schopni navázat na dříve
funkční spolupráci. Každopádně jsme rádi, že jsme se do naší revolty s peticí pustili. Že není nutné se
ohýbat, jak shora fouká. Těší nás, že lidé v Benešově nás podpořili (sešlo se nám přes 900 podpisů).

3. Vaše centrum je krásné prostorné a úžasně vybavené. Jakým způsobem financujete chod
centra?
To je všechno relativní. Většina věcí v centru je různě poskládaná z darů včetně staršího nábytku a
vybavení do herny i tělocvičny. Nejrůznější úpravy se snažíme dělat svépomocí, a když je něco
náročnějšího, jako třeba pokládka koberců, přemlouváme řemeslníky, aby nám vyšli s cenou vstříc.
Finanční prostředky na chod centra jsou z dotací (především MPSV) a pak z příjmů od uživatelů, částečně
také z darů. Stále počítáme každou korunu, ale to myslím známe všichni v mateřských centrech.

Mateřské centrum Hvězdička
V Mateřském centru Hvězdička se už čtrnáctým rokem snažíme vytvářet prostředí pro lidi, kteří to, že mají
děti, berou jako dar, a chtějí čas s nimi trávit aktivně. Chtějí se rozvíjet, společně vzdělávat, realizovat,
bavit, navzájem si pomáhat a hlavně nacházet nová přátelství a nové impulsy. Náš záběr už dávno
přesahuje základní vymezení služeb a aktivit pro maminky na mateřské a rodičovské dovolené, ale
oslovujeme celé rodiny i širší benešovskou veřejnost. Snažíme se lidi vytáhnout ven ze svých domovů a
něco aktivně společně dělat. V roce 2016 jsme nabídli několik nových programů. Za všechny zmiňme téma
uplatnění žen na trhu práce a tak zvaný work-life-balance. Ve spolupráci s Úřadem práce v Benešově jsme
uspořádali besedu, realizovali průzkum mezi maminkami, nabídli poradenství. Ukázalo se, že maminek se

toto téma skutečně hodně dotýká, což se potvrdilo i velkou účastí na akcích. Letos jako novinku chystáme
ve spolupráci s organizací RUAH sérii besed na téma tzv. sandvichové generace. Budeme se snažit
poskytnout základní poradenství rodičům, kteří se na jedné straně starají o své děti, zároveň však nesou
zodpovědnost i za své vlastní stárnoucí rodiče, kterým chtějí pomáhat. I toto ovlivňuje život rodiny – dnes
stejně tak jako v minulosti.

Jana Čechová
Jedna se zakladatelek MC Hvězdička a od samého začátku fungování centra též jeho předsedkyně.
V současné době řeší především finance, granty, administrativu, komunikaci a personální řízení. Práci
s dětmi a rodiči už dávno ráda přenechala jiným. Vedle činnosti v mateřském centru se profesně věnuje
oblasti marketingu. V posledních šesti letech je členkou zastupitelstva města Benešova. Aktivně se
zapojuje i do dalších regionálních projektů, nejčastěji prostřednictvím organizace Posázaví, o.p.s.

Web: www.hvezdicka.info
Facebook: @MCHvezdicka

