
 
RC Beruška Strakonice x MC Lidičky Lidice 
Ptá se: Petra Staňková, odpovídá: Petra Radová 
 

1. Měli jste někdy nouzi o návštěvníky? Jakým způsobem získáváte nové? 

To, zda máme či nemáme nouzi o návštěvníky, jsme řešili spíš zpočátku. Návštěvník měl pro nás v tu dobu 
dva zásadní významy - vejít v podvědomí lidí (zejména obyvatel naší obce a obcí okolních) a zároveň jsme 
vítali každou materiální pomoc (ať už, byť symbolické, vstupné nebo dar), která pomohla alespoň pokrýt 
náklady na uskutečňované akce. Obojí souviselo s tím, že jsme si potřebovali "vytvořit jméno" a zároveň 
centrum udržet provozuschopné. Momentálně již máme celkem jasnou představu o tom, kam chceme 
směřovat a v jakém rozsahu chceme fungovat - stěžejní jsou pro nás v tuto chvíli již tradiční lokální akce 
(Předvelikonoční hraní, Kouzelný slunovrat, Lidického Moto GP, Mikulášská besídka atp.), které navštěvuje 
vcelku stabilní počet návštěvníků z Lidic a blízkého okolí, takže v povědomí jsme :-) Noví návštěvníci se o 
nás dovídají spíše z doporučení některých našich stávajících návštěvníků a v souvislost s registrovanou 
dětskou skupinou, kterou provozujeme - občas někdo najde i naše internetové stránky, ale internet ani 
sociální sítě nejsou zdrojem, na který bychom se spoléhali.  

2. Vedete vaše centrum dobrovolnicky nebo máte nějakou odměnu? Máte více zaměstnanců? 
 
Centrum je vedeno dobrovolnicky, dobrovolníci nám také pomáhají se zajištěním nejdůležitějších akcí. Jsou 
to lidé, kterým nemusíme vysvětlovat, že nás to všechno sice baví, ale i tak je to velmi náročná práce, kterou 
nemůžeme zvládnout ve třech lidech, když ještě navíc máme svá stálá zaměstnání :-) V dětské skupině 
Lidičkové je to jinak, ta má oddělené financování - podařilo se nám získat prostředky z evropských dotací, 
takže ředitelka a chůvy jsou zaměstnanci a je jim vyplácena měsíční mzda. Ta se sice poměrně dost liší od 
tržních platů, nicméně i to je pro nás velkou satisfakcí. Momentálně má dětská skupina Lidičkové 5 
zaměstnanců, Mateřské centrum Lidičky nemá zaměstnance žádného. 
 
 

3. Jak propagujete Vaše centrum? Máte inzerci zdarma? 
 

Jediná "inzerce" zdarma, kterou využíváme, je náš Lidický zpravodaj, kde každý měsíc zveřejňujeme náš 
program a pozvánky na akce. K propagaci využíváme i nástěnky v naší obci a po domluvě s příslušnými 
zastupiteli i nástěnky v pár okolních obcích. Dříve jsme občas využívali i inzerci zdarma v tištěném médiu 
Náš region, ale protože již chceme mít spíše menší lokální akce komunitního charakteru, od tohoto způsobu 
jsme upustili. K propagaci využíváme i naše internetové a facebookové stránky. Ale hlavně o našem centru 
mluvíme a říkáme i našim návštěvníkům, aby o něm mluvili :-) 

  

www.mclidicky.cz 

www.facebook.com/MCLidicky/ 

 

 

Představení Petry Radové a MC Lidičky 

Jmenuji se Petra Radová a jsem jednou ze zakladatelek Mateřského centra Lidičky v Lidicích. Když jsme 
společně s Irenou Přibylovou a Terezou Bublíkovou centrum v roce 2011 zakládaly, ani ve snu nás 
nenapadlo, že se nám podaří vybudovat a provozovat organizaci, která bude důležitou a nepostradatelnou 
součástí naší obce. V současné době se zaměřujeme na práci s dětmi od jednoho roku (především 
prostřednictvím naší registrované dětské skupiny Lidičkové), na zájmové kroužky pro předškolní děti 
(intenzivně spolupracujeme s místní mateřskou školou) a na jednorázové tradiční akce, při kterých se schází 
nejen lidičtí obyvatelé.  
 

http://www.mclidicky.cz/
http://www.facebook.com/MCLidicky/


 
 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


