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1. Slovo úvodem 
 

Mateřské centrum Pramínek je otevřené všem rodičům, kteří chtějí smysluplně trávit 

čas společně se svým dítětem. Mateřské centrum zahrnuje širokou oblast aktivit a 

činností, které podněcují smyslový a rozumový vývoj dítěte, je ideálním místem 

přípravy na předškolní vzdělávání. Umožňuje rodičům, především pak matkám, 

navazovat nová přátelství, v diskuzích hledat řešení problémů s výchovou, běžnými 

povinnostmi a starostmi a zapojení do přípravy programů pomáhá získat nové 

dovednosti. 

 

Pokud se chcete dozvědět něco více o mateřském centru Pramínek, nabízíme Vám 

krátké ohlédnutí za uplynulým rokem 2012.  

 

 

2. Střípky z historie 

 

 Duben 2006 -  založení  občanského sdružení "Maminky sobě". 

 

 4. května 2006  - podepsán návrh na registraci občanského sdružení, pod  

                  jeho hlavičkou začíná fungovat mateřské centrum Pramínek. 

 

 Září 2006 – zahájení středečních dopoledních programů pro rodiče s dětmi. 

 

 Říjen 2006 – Drakiáda, první větší tématická akce pro celé rodiny. 

 

 Červenec 2007 – první společný týdenní pobyt maminek s dětmi. 

 

 Září 2007 – otevření kurzu Anglické školičky. 

 

 Červen 2008 – Putování za pohádkou – návštěvnost překročila 100 dětí 

 

 Září 2008 – zahájení kroužku Hravé muzicírování. 
 

 Říjen 2008 – zahájení spolupráce se zámkem v Radimi – Lampionová   

                  výprava 
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 2011 zapojení do projektu „Maminky, nebojte se podnikání“ 
 

 Září 2012 Členství v Mas Podlipansko 

 

 

3. Činnost mateřského centra 

 

MC Pramínek je určené všem rodičům, rodinným příslušníkům a dětem bez rozdílu 

věku, rasy a vzdělání. 

 

V rámci svých činností nabízíme: 

  

 tvořivé, hudební a pohybové aktivity pro rodiče a děti 

 odpolední zájmové kroužky 

 divadélka pro děti 

 výlety do okolí    

 besedy a přednášky 

 poradenství – ve spolupráci s odborníky 

 prezentační akce 

 tematické akce 

 letní týdenní pobyt pro rodiny s dětmi 

 knihovničku 

 občerstvení, káva, čaj 

 informační nástěnku, inzerce  

 hernu, kde se nalézá spousta různorodých hraček  

 zázemí pro malé děti , jídelní židličku, lehátko, možnost použít kuchyňku  

 

MC Pramínek sídlí v budově Vzdělávacího centra Pečky, kde využívá přízemní 

prostory, tj. hernu a přilehlé prostory včetně sociálního zařízení, dále má k dispozici i 

venkovní zahradu s hracími prvky pro děti.  

Vstupné: 

dopolední program – dospělí 30 Kč, dítě zdarma, členové MC zdarma 

zájmové kroužky – 40/50 Kč za lekci 

členský příspěvek 250 Kč za rok /členem občanského sdružení se může stát každý, 

kdo souhlasí s jeho stanovami a zaplatí členský příspěvek na daný rok/ 

 

 

4. Členství 

 

Mateřské centrum Pramínek se rozhodlo v roce 2012 ukončit členství v Síti mateřských 

center. Důvodem byl vysoký členský poplatek a malé využívání služeb Sítě. Od 

1.9.2012 je MC Pramínek členem Mas Podlipansko a členstvím pokračujeme ve 

vzájemné spolupráci, která probíhala úspěšně již v minulosti. 
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5. Orgány a pracovní tým o.s.Maminky sobě 

 

 Nejvyšším orgánem sdružení je Shromáždění členů sdružení, tvoří ho všichni   

            členové sdružení. 

 Výkonným a řídícím orgánem je Rada sdružení, jejímiž členy jsou předseda,    

            místopředseda a 3 členové sdružení. 

 Předseda – Mgr. Michaela Brčáková, místopředseda – Mgr. Václav Lebduška,  

            členové rady - Mgr. Jana Zukerová, Daniela Lebdušková a Lenka Čechová. 

 Koordinátorky – Mgr. Michaela Brčáková a Lenka Čechová. 

 Vedení pokladny - Jaroslava Vrzalová. 

 Účetní - Jana Votýpková 

 Správce webových stránek www.praminek.unas.cz  - Jan Dvořák. 

 Lektorka hudebního kroužku Hravé muzicírování - Mgr. Michaela Brčáková. 

 Lektorka Anglické školičky – Petra Lewington. 

 

Při plánování a organizaci tematických akcí se zapojuje větší množství dobrovolníků 

z řad rodinných příslušníků. 

 

 

 

6. Co se u nás dělo v r. 2012 

 

Dopolední programy  ( probíhají každou středu od 10 – 12 hod) 

 

Program leden 

4.1.   Hry s barevným padákem – pohybové hry, říkanky a písničky s                     

         třímetrovým látkovým padákem 

11.1. Zpíváníčko – jednoduché písničky a hra na hudební nástroje 

18.1. Hrátky se sněhulákem – hry, říkanky a tvoření na téma sněhulák 

25.1. Cvičení pro malé neposedy – cvičení s barevnými míčky, pohybové hry,   

         překážková dráha   

 

Program únor 

1.2. Informační schůzka k projektu „Maminky nebojte se podnikání“ 

8.2. Hrátky s barevným látkovým padákem  

15.2. Zpíváníčko – zpívání a hra na jednoduché hud. nástroje 

22.2. Tvoření pro nejmenší – výroba sypaných obrázků z přírodních materiálů 

29.2.   Pirátský karneval – soutěže, tanec a písničky s piráty z MC Pramínek  

 

Program březen 

7.3.      Tvořeníčko pro nejmenší 

14.3.    Cvičení pro malé neposedy – cvičení s barevnými míči a hry s padákem 

21.3.    Zpíváníčko – „Vítání jara aneb vrby se nám zelenají“   

28.3.  „Objevuj svět všemi smysly“ - pojďte spolu s dětmi vyzkoušet různé  

            činnosti, které rozvíjí smysly, budeme skládat, strouhat, přesýpat,  

            zametat, přelévat a další zajímavé činnosti, prostě vše, co děti baví.                                                                

 

Program duben 

4.4. Hody hody doprovody - písničky, říkadla a velikonoční tvoření 

11.4. Hrátky se zvířátky – říkanky a hry na téma zvířátka 

18.4. Tvoření „Pletení z papíru“  

25.4.  Čarodějnické tvoření  - výroba malých čarodějnic z papíru a látek k zavěšení   

            nebo k zápichu 

http://www.praminek.unas.cz/
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Program květen 

2.5.  Zpíváníčko s Míšou – zpívání a hra na jednoduché hudební nástroje 

9.5.  Hrátky s padákem – říkanky a hry s látkovým padákem 

16.5. Divadélko pro nejmenší – divadélko zahrané maminkami  

23.5. Výlet do Poděbrad – pobyt na dětském hřišti u Labe, krmení kačenek,     

            oběd v restauraci s venkovním dětským koutkem, jízda výletním vláčkem.  

30.5. Tvoření – výroba barevné housenky z papíru 

 

Program červen 

6.6. Zpíváníčko s Míšou – zpívání a hra na jednoduché hudební nástroje 

13.6.   Cvičení pro malé neposedy – cvičení a pohyb. říkanky, překážková    

           dráha,tunel 

20.6.   Divadélko pro nejmenší – divadélko zahrané maminkami 

27.6.   Rozloučení před prázdninami – tancování, písničky a sladké občerstvení 

 

Červenec – srpen – po dobu letních prázdnin je herna uzavřena 

Program září 

19.9.  Herna uzavřena 

26.9.  Hrátky s padákem – hry s barevným látkovým padákem 

Program říjen 

3.10.   Tvořeníčko – výroba papírových dráčků na zavěšení nebo do okna  

10.10. Zpíváníčko – zpívání a hra na jednoduché hudební nástroje 

17.10. Cvičení pro malé neposedy – pohyb. hry, cvičení  a překážková  dráha 

24.10. Modelování z balonků – modelování zvířátek z barevných balonků 

31.10. Dýňohrátky – zábavné hry a tvoření na téma dýně  

 

Program listopad 

7.11.   Tvoření z kaštanů – vyrábění z přírodních materiálů 

14.11. Pletení z papíru – tvoření pro maminky, výroba košíků 

21.11. Cvičeníčko pro malé neposedy – cvičení , pohybové hry a překážková dráha 

28.11. Povídání na téma“Děti a jejich výchova“ – povídání s R. Fraňkovou na     

           téma „Děti a jejich výchova aneb jak řešit konflikty“ 

           (Mgr. Radka Fraňková, vystudovala FFUK obor pedagogika) 

 

Program prosinec 

5.12.  Mikulášská nadílka – mikulášské hry a soutěže, tancování a občerstvení  

12.12. Vánoční tvoření s dětmi – tvoření pro nejmenší, materiál zajištěn 

19.12. Vánoční besídka - posezení při čajíku a cukroví, zdobení stromečku, zpívání   

           vánočních písniček, hra na jednoduché hudební nástroje,  říkanky.  

26.12. Herna uzavřena 

 

 

 

Tématické akce 

 

Únor - Karnevalový rej MC Pramínek pro MŠ v Radimi s názvem „ Pod pirátskou 

vlajkou“ - zpívání, soutěže a tanečky, soutěž o nejlepší masku. 
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Duben - 6. čarodějnický rej na  Pičhoře v Dobřichově – zábavné soutěžní odpoledne 

s čarodějkami z MC Pramínek, opékání špekáčků, soutěž o nejoriginálnější 

čarodějnici, zapálení ohně a upálení čarodějnice.  

 

Září - Cesta pohádkovým lesem -  5. výprava do pohádky, akce se konala na zámku 

v Radimi a jeho okolí, děti čekala cesta dlouhá necelé 2 km, na cestě potkávaly 

pohádkové bytosti a plnily různé úkoly, v závěru získal každý odvážlivec odměnu a 

došlo i na opékání špekáčků. Kulturní program při akci - divadélko Anička, malování 

na obličej, výtvarná dílna. 

 

Listopad - 5. lampionová výprava  – děti v doprovodu rodičů přišly převlečené 

v maskách strašidýlek. Lampionový průvod  je zavedl do zámecké zahrady v Radimi 

plné svíček, kde na malé odvážlivce čekalo plnění úkolů s pomocí pohádkových 

postaviček.  

Prosinec -   Mikulášská besídka – hry, soutěže, tancování a mikulášská nadílka. 

 

    

Foto: Karnevalový rej 

    

Foto: Čarodějnický rej 
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Foto: Pohádkový les 

 

    

 

Foto: Lampionová výprava 
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Výlety   

 

23.5. - výlet do Poděbrad – pobyt na dětském hřišti, krmení kačenek a ryb, společný 

oběd a jízda výletním vláčkem. 

 

Odpolední zájmové kroužky 

 

Anglická školička 

       Anglická školička je určena dětem ve věku 4– 7 let, probíhá celoročně kromě letních 

prázdnin, cílem je seznámení dětí s angličtinou hravou formou prostřednictvím 

písniček, básniček, pohybových her a  výtvarných dovedností. Kroužek vede již 

čtvrtým rokem lektorka Petra Lewington, výuka probíhá ve dvou skupinách 

začátečníci a pokročilí. 

         

       Hravé muzicírování  

 

Kroužek Hravé muzicírování je pravidelná odpolední aktivita pro děti nově již od 2,5 

let. Formou her se snaží rozvíjet schopnosti a dovednosti  především hudební, ale i 

osobnostní, aby měly děti usnadněný vstup do školy a ZUŠ. Děti, které jej navštěvují 

několikátým rokem se učí základům hry na flétnu a prvkům hudební nauky. Prioritním 

cílem je získání vztahu k aktivnímu provozování hudby, k rodinnému muzicírování.  

 

V roce 2012 proběhly dvě vystoupení pro veřejnost:  

 

 účast na dobročinné akci Rozsvícení vánočního stromě v Dobřichově 

 

 vánoční koledování v kostele sv. Václava v Pečkách 

 

Letní týdenní pobyt na horách 

 

Srpen – týdenní letní pobyt v Albrechticích pro rodiče a děti, tentokrát na téma rytíři 

a princezny, celý týden děti plnily různé úkoly, sjížděly řeku a podnikaly s rodiči výlety. 

 

 

Ostatní aktivity 
 

MC Pramínek podalo žádost o dotaci k Mas Podlipansko do projektu Leader – Fische 

3 na opravu fary v Dobřichově. Vzhledem k množství žádostí se nám nepodařilo 

dotaci získat.  

 

    
 

Foto: dopolední program                         Foto: Mikulášská nadílka 
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7. Jak hodnotíme r. 2012 

 

Uplynulý rok hodnotíme převážně pozitivně, neboť se zvýšil počet navštěvujících 

rodičů s dětmi, ale především se do přípravy a vedení programů zapojily nové 

maminky a zvýšil se i jejich zájem o celkové fungování MC. 

Velký zájem rodičů byl především o programy Objevujeme svět všemy smysly, 

Cvičeníčka a besedy s odborníky na téma Děti a výchova. Narostl zájem rodičů a 

dětí o odpolední kroužky Angličtinka a Hravé muzicírování. Na velké tematické akce 

(Čarodějnice, Pohádkový les, Lampionová výprava) dorazil rekordní počet dětí a 

rodin, což nás ujišťuje o potřebnosti konání těchto akcí ve zdejším regionu. 

Díky dotaci městyse Pečky se podařilo doplnit další hudební nástroje pro děti, 

zakoupit nový radiomagnetofon,  výtvarný materiál na vyrábění a kvalitní hračky od 

Lego Duplo. 

Vyhodnocení dotazníkového šetření se nemohlo provést pro nedostatek 

navrácených dotazníků. 

 

Nezdařilo se nám získat možnost větších prostor z důvodu zamítnutí dotace na 

rekonstrukci fary v Dobřichově.  

 

 

8. Co plánujeme v roce 2013? 

 

Hlavním cílem pro rok 2013 je udržet činnost MC, nabízet stále atraktivní program. 

Plánujeme: 

 souvislý blok besed s psycholožkou (1xměsíčně) 

 větší množství výletů 

 zachovat oblíbená cvičeníčka a zpíváníčka 

 uspořádat opět všechny tradiční tematické akce, nalézt k nim nový 

doprovodný program 

 rozšířit kroužek Hravé muzicírování (3 hod/týden) 

 vytvoření nových webových stránek (na stránkách se v současné době již 

pracuje) 

 nabídnout rodičům službu hlídací koutek 
 

MC se bude pravděpodobně stěhovat do nových prostor, které mu byly nabídnuty v 

Dobřichově, výhodou je větší místnost a možnost využívat ji celotýdenně. Z tohoto 

důvodu plánuje rozšířit i nabízené služby na hlídací koutek pro děti.  

 

 

 

9. Spolupráce a poděkování 

 

Naplňovat poslání a zajistit fungování celého MC by nebylo možné bez finančních 

prostředků, sponzorů a dobrovolníků. Vaší podpory si velmi vážíme a uvědomujeme 

si, že bez ní by naše mateřské centrum nemělo šanci fungovat a dále se rozvíjet. 

 

Za finanční podporu děkujeme: 

Město Pečky 

Obec Dobřichov 

Obec Radim 

Spol. Energo Final 
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Za věcné dary děkujeme:  

MAS Podlipansko 

prodejna Bala Radim 

 

Za podporu a spolupráci děkujeme: 

DSO Pečecký region 

Vzdělávací centrum Pečecka 

MAS Podlipansko 

SDH Dobřichov- zajištění bezpečnosti a dohledu při venkovních akcích 

manželé Dotlačilovi zámek Radim - poskytnutí zámecké zahrady na akci Pohádkový 

les a Lampionový průvod 

p. Kozák - poskytnutí elektrického proudu na akce 

 

Děkujeme všem dobrovolníkům, kteří se podílejí na organizaci našich akcí a 

programů, a to za jejich ochotu a elán, konkrétně Janě Zukerové, Ivetě Markové, 

Monice Baštové, Jaroslavě Vrzalové, Jirkovi Čechovi, Václavu Lebduškovi, Martinu 

Vrzalovi, Martině Růžičkové, Daně Řehákové, Ivě Nedomové, Gábině Dufkové, 

Honzovi Brčákovi, dědovi od Jarči, Míše Medlíkové, Gábině Vrzalové, Janě 

Izavčukové, Danče Kynclové a všem ostatním, na které jsme zapomněli. 

Zároveň poděkování zaslouží i jejich partneři a rodiny za podporu a pomoc. 

Současně děkujeme všem ostatním, kteří jakýmkoliv způsobem přispívají k fungování 

našeho centra. Velké díky patří lektorkám našich kroužků, kteří se starají o aktivní vyžití 

našich dětí. Poděkování také patří naší účetní - Janě Votýpkové, správci webu Janu 

Dvořákovi a pokladní Jaroslavě Vrzalové. 

Díky, že nás podporujete a jedete v tom s námi . 

 

 

 

 

 

 

10.Slovo závěrem 

 

 

Motto k zamyšlení: 

„Lidské štěstí, to je taková šňůrka, na kterou navlékáme malé korálky, taková malá 

štěstí - čím jsou drobnější a čím je jich víc, tím je to jejich štěstí větší.“ 

 

Jan Werich 
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Zpracovaly:    Mgr. Michaela Brčáková a Lenka Čechová  

Foto: Archiv MC Pramínek 

 

 

 

                  

 

               
 

Michaela Brčáková                                                            Lenka Čechová  


