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1. Slovo úvodem 
 

Mateřské centrum - co to vlastně je? Pro někoho možná úplně neznámý pojem, který navozuje 

představu místa, kde se jednou za čas sejde pár maminek při kávě a povídání o dětech a jejich 

děti mezitím zkouší, co všechno vydrží soused, se kterým zrovna zápasí o hračku. Pravda je 

však úplně někde jinde. Mateřské centrum je místo, kde se maminky snaží o smysluplné 

trávení společného času, který prožívají se svým potomkem na mateřské a rodičovské 

dovolené. Mateřské centrum zahrnuje širokou oblast aktivit a činností, který podněcují 

smyslový a rozumový vývoj dítěte. Zároveň je ideálním místem pro přípravu na mateřskou 

školu. Dítě si zde zvyká na přítomnost dalších dětí, učí se komunikovat s vrstevníky a mnoha 

dalším dovednostem.  

 

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

ohlédnutí za uplynulým rokem 2010.  

 

 

                   

             
              

 

 

 

 

 

 



2. Střípky z historie 

 

 Leden 2006 otevření Vzdělávacího centra Pečecka, v rámci těchto prostor vzniká i  

                  dětská herna, ve které jsou hlídány děti po dobu jazykových a počítačových kurzů. 

 

 Duben 2006 aktivnější maminky se rozhodnou využít hernu pro děti a založí   

                  občanské sdružení "Maminky sobě". 

 

 

 4. května 2006 je slavnostně podepsán návrh na registraci sdružení a stanovy  

                  občanského sdružení, pod jeho hlavičkou začíná fungovat mateřské centrum.   

                  Maminky pro své mateřské centrum ještě vymyslí jméno a  MC Pramínek je na       

                  světě! 

 
 
 

                                                                                 

3. Kdo jsme a co je naším cílem 
 

Období, kdy některý z rodičů trvale pečuje o malé děti, často přináší sociální izolaci, ztrátu 

jistoty a důvěry ve vlastní schopnosti. Chceme proto nabídnout rodinám s dětmi prostor 

k setkávání, společným činnostem, vzdělávání a navázání nových přátelství. Zastupujeme 

předškolková zařízení a připravujeme děti na vstup do MŠ. 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 kolí    

 besedy a přednášky 

 poradenství – ve spolupráci s odborníky 

 prezentační akce 

 tématické akce 

 letní týdenní pobyt pro rodiny s dětmi 

 přístup k PC a internetu 

 knihovničku 

 informační nástěnku 

 

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. Pronajímatelem těchto prostor je Dobrovolný svazek obcí Pečecký 

region. Po dohodě se Vzdělávacím centrem využíváme i další místnosti v budově za účelem 

uspořádání větší akce jako např. Karnevalový rej, Mikulášská naruby nebo besedy a 

přednášky. 

 

 



   

 
Foto: Prezentační akce kojenecké stravy Babio                    Foto: herna 

 

 4. Členství v síti 
 

Mateřské centrum Pramínek je členem Sítě mateřských center od 7.9.2006. Síť mateřských 

center poskytuje svým členům řadu výhod. Jednou z výhod je např. poradenství z oblasti 

legislativy, účetnictví a  fundraisingu, nabídka vzdělávacích seminářů a výměna zkušeností a 

informací mezi jednotlivými MC. Síť mateřských center zastupuje zájmy svých členů ve 

spolupráci se státními i nestátními organizacemi a poskytuje podporu a metodické vedení pro 

jednotlivé členy Sítě. 

 Tuto spolupráci hodnotíme od začátku jako pozitivní, maminky z mateřského centra se 

pravidelně účastní vzdělávacích seminářů na různá témata a MC se zapojuje do 

celorepublikových kampaní (např. Masopust 2010). 

 

 

 

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 - Jana Zukerová, místopředseda - Lenka Čechová, členové rady - Monika  

            Baštová, Gabriela Vrzalová, Jaroslava Vrzalová 

 Koordinátorky - Jana Zukerová 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. 

 

Tohle je náš pracovní tým. Aktivně se však do dění MC Pramínek zapojilo během roku i 

několik dalších dobrovolníků nejen z řad maminek, a to převážně při organizaci větších 

jednorázových akcí. 

 

 

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


6. Co se u nás dělo v r. 2010 

 

 

Dopolední programy  ( probíhají každou středu od 9 – 13 hod) 

 

 

Program leden 

 

6.1.         Tvoření  –  sněhuláci a  sněhuláčci 

13.1.       Lednové zpíváníčko  -  písničky, říkadla a pohybová cvičení 

20.1.       Výlet do Vodního světa v Kolíně.            

27.1.       Zimní tvoření –   papírové vločky  

 

 

Program únor 

 

3.2.         Říkanky a pohybová cvičení pro nejmenší 

10.2.    Tvoření s Jarčou „Barevné ručičky“ /malování  prstovými a vodovými barvami/ 

            17.2. Zimní zpíváníčko -  písničky, říkadla a pohybové hry   

24.2. Karnevalový rej MC Pramínek - „ Pod pirátskou vlajkou“   

        

       

Program březen 

 

3.3. Tvoření s Janou - „ Veselé magnetky “ - výroba jednoduchých tvarů, kytiček,         

zvířátek z materiálu moosgummi 

10.3.   Minidivadélko zahrané maminkami 

17.3.         Březnové zpíváníčko 

24.3. Beseda a povídání s dětskou psycholožkou Růženkou Bucharovou na téma: „Vše co   

vás zajímá okolo dětí „ (osobnost dítěte, výchovné potíže, sourozenecká rivalita 

apod.) 

31.3.      Velikonoční tvoření s Monikou - dětské tvoření: výroba velikonoční dekorace 

z papíru  - kuřátka, zajíčci, atd., maminky: výroba velikonoční výzdoby, s sebou 

přinést proutěný  korpus, květináč,  drátek, zbytky velikon. výzdoby,  které lze 

použít na věnec jako mašle, kytičky, vajíčka, apod. 

 

 

Program duben 

 

7.4. Zpíváníčko              

14.4.       Minidivadélko pro nejmenší zahrané maminkami 

21.4.       Jarní tvoření -  dekorace z papíru jako kuřátka, zajíčci, kytičky apod. 

28.4. Příprava na čarodějnický rej - společná výroba čarodějnice k upálení na  

čarodějnickém reji  

 

 



Program květen 

 

5.5. Jarní tvoření -  narcisky z krepáků a papírových obalů na vajíčka jako dárek pro 

maminku ke Dni matek 

12.5.    Zpíváníčko  pro nejmenší 

19.5.    Výlet do Poděbrad : plavba výletní lodí Krále Jiřího z přístaviště na Zámeckém    

             nábřeží na soutok Labe a  Cidliny 

26.5.    Minidivadélko zahrané maminkami 

 

 

Program červen 

 

9.6.      Minidivadélko zahrané maminkami 

16.6.    Veselé tvoření  

23.6.    Zpíváníčko – písničky a hra na jednoduché nástroje 

            Prezentační akce: „Jak získávat peníze z běžných nákupů zpět.“ 

30.6.    Rozloučení s Pramínkem před prázdninami          

 

Červenec – srpen – po dobu letních prázdnin je herna uzavřena 

 

Program září 

 

1.9. Setkání po prázdninách - malé občerstvení pro maminky a děti, volná herna bez   

      Programu. 

8.9.      Výlet do Kolína  - návštěva Vodního světa, dále možnost návštěvy dopravního hřiště   

            v areálu od 12 h /možnost zapůjčení dětských šlapacích motokár/, návštěva dětského   

            hřiště za areálem u nemocnice.  

15.9.    Sladké tvoření - výroba cukrových hradů a domečků, pomůcky zajištěny. 

22.9.    Prezentace dětské kosmetiky, výživy a koj. potřeb (Sebamed, Humana atd.) – možnost   

            vyzkoušení, vzorečky zdarma, každý dětský účastník obdrží dáreček od MC Pramínek,   

            program pro děti – veselé omalovánky. 

29.9.    Básničky a říkadla - jednoduché říkanky a pohybové hry pro nejmenší. 

 

 

Program říjen 

 

6.10.    Program v herně se nekoná, z důvodu akce Den zdraví, kterou pořádá Vzdělávací  

            centrum Pečecka, bližší info na letácích a též na webu VCP. 

13.10.  Prezentace firmy Lyoness: “Z každého nákupu peníze zpět“ – věrnostní slevová karta  

            Lyoness zdarma pro každého. 

20.10.  Minidivadélko – divadélko zahrané maminkami z MC Pramínek. 

27.10.  Halloweenské tvoření – výroba strašidelných dekorací na téma Halloween  

            /zapichovátka do květináčů, dekorace do oken./ 

 

 



Program listopad 

 

3.11.      Výroba podzimních strašidýlek z přírodního materiálu. 

10.11.     Prezentace knih nakladatelství ADVENT ORION  - tematika knih zdravotně   

               osvětová, výchovná, psychologická, dětská a duchovní.   

               Program pro děti -  zpíváníčko. 

              17.11.     Státní svátek-  herna uzavřena. 

 24.11.     Minidivadélko zahrané maminkami - čertovská pohádka. 

 

 

Program prosinec 

 

1.12.       Mikulášská nadílka - pozvánka pro všechny malé Mikuláše, čertíky a andílky.   

8.12.       Předvánoční  tvoření –  výroba vánočních přáníček, materiál zajištěn. 

               Prezentační akce kosmetiky a zdraví LR  - představení výrobků LR kosmetiky. 

15.12.     Předvánoční ladění - zpívání koled, posezení  při čaji a cukroví. 

22.12.     Vzdělávací centrum uzavřeno. 

 

 

Tématické akce 

 

24.2. Karnevalový rej MC Pramínek s názvem „ Pod pirátskou vlajkou“ - zpívání, 

soutěže a tanečky, soutěž o nejlepší masku, dortové pohoštění pro děti....to vše s pirátkami 

z MC Pramínek, karneval se uskutečnil v prostorách Vzdělávacího centra Pečky. 

 

30.4.    4. 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. Heslo „Neváhej a přileť na koštěti mezi nás“. 

 

26.6.      Putování za pohádkou – pro velký úspěch jsme uspořádali v pořadí již třetí výpravu 

do pohádky, akce se konala na Pičhoře v Dobřichově , 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.  

 

17.10    Drakiáda – tato akce se stává již tradicí, pátý ročník Drakiády se konal opět na 

Pičhoře. Tentokrát nám počasí přálo a draci létaly proklatě vysoko. Pro děti byla připravena 

dračí stezka, kde vyplňovaly dračí hádanky, dále soutěž o nejhezčího doma vyrobeného draka 

a nejoriginálnějšího draka, opékání špekáčků, výstava vyrobených dráčků. Samozřejmě 

nechyběly ani odměny pro všechny malé účastníky.    

 

3.11.   Lampionová výprava do zámecké zahrady – děti v doprovodu rodičů přišly 

převlečené v maskách strašidýlek. Lampionový průvod  je zavedl do zámecké zahrady, kde na 

malé odvážlivce čekalo plnění úkolů s pomocí pohádkových postaviček. Po skončení akce se 

uskutečnila pro zájemce večerní prohlídka zámku Radim. 

 

 

 

 



   
 

Foto: Čarodějnický rej                                          Foto: Pohádkové putování 

 

 
 

Foto: Lampionová výprava 

 

                                                
 

                                               Foto: Karnevalový rej 



Odpolední zájmové kroužky 

 

 

Anglická školička 

       Anglická školička je určena dětem ve věku 2,5 – 6 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 druhým rokem 

Lektorka Petra Lewington, výuka probíhá ve dvou skupinách začátečníci a pokročilí. 

         

 

        Hravé muzicírování  

Hravé muzicírování je hudebně dramatický kroužek pro děti od 3 let, probíhá celoročně    

kromě letních prázdnin, náplní kroužku je zpívání písniček, hraní na jednoduché nástroje,   

tanečky a rytmické hry. Pro tento kroužek se podařilo získat dotaci od nadace Via, byly 

zakoupeny Orffovy hudební nástroje. Kroužek vede úspěšně od září 2008 lektorka Michaela 

Brčáková. Děti z kroužku se pravidelně účastní veřejných vystoupení jako např.: 

 

- vystoupení na akci “Jak se žije v MC Středočeského kraje, aneb MC jako služba rodině“ 

- rozsvícení vánočního stromu v Dobřichově 

- vánoční koncert v kostele v Pečkách 

 

 

Ostatní aktivity 

 

 22.5.  spoluúčast na akci "Jak se žije v MC Středočeského kraje, aneb MC jako služba 

rodině“, Řepařská drážka Kolín – putovní výstava fotografií z archivu mateřských center 

Středočeského kraje. Tuto akci pořádaly mateřská a rodinná centra z okresu Kolín, MC 

Pramínek se podílelo na přípravě této akce. Vystoupení dětí z různých mateřských center, 

divadélko, výtvarná dílna, soutěže pro děti a jízda mašinkou. 

 

 

Partnerství 

 

MC Pramínek je partnerem projektu: 

 

„Péče o dědictví – rekonstrukce jižního průčelí sokolovny Velim“ – projekt bude 

realizován za předpokladu získání finanční dotace z grantového programu LEADER. 

V případě realizace projektu bude MC nápomocné při propagaci, spolupráce s TJ Sokol 

Velim, možnost využívání prostor Sokolovny pro své kace. 

 

 „Dobřichovské schody od křížku ke kostelu“ – partnerství k přípravě a realizace akce, 

žádost o finanční prostředky od MAS Podlipansko, zavázení ke spolupráci při realizaci 

projektu, MC provede s dětmi výsadbu sukulentů na opěrné suché zídky a připraví kulturní 

program při kolaudaci.  

 

„Zahrada živá“ - cílem projektu bylo vybudování dětského hřiště jako víceúčelového 

prostoru na pozemku bývalé školní zahrady, který bude sloužit nejen škole a družině, ale také 

partnerům projektu a i dalším obyvatelům města. 

 

 



Letní ozdravný pobyt na horách 

 

Červenec – týdenní letní pobyt v Albrechticích pro rodiče a děti, tentokrát na téma piráti, 

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

 

 

 

   

 

Foto: letní pobyt Albrechtice 

 

 

 

 

7. Jak hodnotíme r. 2010 
 

Psaní výroční zprávy je pro nás určitým ohlédnutím a tečkou za rokem 2010 a dává nám 

příležitost vrátit se k pozitivním zážitkům, které nám dobrovolná práce v mateřském centru 

přinesla a zároveň si uvědomit, kolik úsilí a času se za tím skrývá. 

Velký ohlas vzbudilo pokračování hudebně - dramatického kurzu Hravé muzicírování, kde 

poptávka převyšuje kapacitu kroužku. Úspěšně si v tomto roce vedl i kroužek Anglické 

školičky, kde v září  došlo k rozšíření na dvě skupiny dětí.  Rodiče pozitivně hodnotí úroveň 

kroužků a kvalifikaci  lektorek, zároveň oceňují i příznivou cenu za lekci, která je v porovnání 

s okolní nabídkou podstatně nižší. Návštěvnost dopoledních programů byla v roce 2010 

různorodá,  v závislosti na skladbě a výběru zvolených programů. Největší nárůst 

návštěvnosti jsme zaznamenali u tématických akcích probíhajících v přírodě, proto bychom 

rádi tímto směrem pokračovali i v roce 2011.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Statistika návštěvnosti v roce 2010 

Pravidelné dopolední programy / středa  9 - 13 hod / 

  Dospělí Děti Celkem 

Leden 34 43 77 

Únor 55 64 119 

Březen 39 48 87 

Duben 44 53 97 

Květen 31 37 68 

Červen 41 48 89 

Červenec 0 0 0 

Srpen 0 0 0 

Září 51 55 106 

Říjen 42 47 89 

Listopad 48 56 104 

Prosinec 37 45 82 

Celkem 422 496 918 

 

Tématické akce 

 

Karnevalový rej – 24 dětí  

Čarodějnický rej – 76 dětí  

Putování za pohádkou – 96 dětí 

Drakiáda – 62 dětí 

Lampionová výprava – 140 dětí 

 

 

 

8. Co plánujeme v roce 2011? 

 
 seznámení s Montesorri metodou  a její aplikace při dopoledních programech 

 zařadit do nabídky dopoledních programů pravidelná cvičení s hudbou pro   

                  nejmenší 

 rozsáhlejší propagaci MC (spolupráce s regionálním tiskem) 

 zachovat stávající tématické akce pro celé rodiny 

 rozšířit nabídku besed s odborníky dle zájmu rodičů 

 

 

 



9. S kým spolupracujeme a komu děkujeme 

 
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 

Váš outlet – značkový výprodej v Pečkách 

Josef Tichý - Trinity 

 

Za věcné dary děkujeme: 

Egmont ČR  

Váš outlet – značkový výprodej v Pečkách 

KKcomp. – prodej a servis PC Pečky 

Potraviny p. Křepelová Pečky 

Potraviny U radnice Pečky 

Potraviny Chotutice p. Holý 

Lázně Poděbrady 

MAS Podlipansko 

 

 

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 

p. Kozák - poskytnutí elektrického proudu na akce 

 

Opravdu velké díky patří všem maminkám, které se dobrovolnicky a s nadšením podílely a 

podílejí na chodu MC Pramínek. Moc děkujeme za pomoc při pořádání tematických akcích 

především Ivetě Markové, Monice Baštové, Michaele Brčákové, Gabriele Vrzalové, Jaroslavě 

Vrzalové, Michaele Roškotové, Ivě Nedomové, Janě Sukdolákové, Janě Kuchařové a dalším. 

Dále chceme poděkovat i ochotným tatínkům, kteří s námi zorganizovali tématické akce pro 

celé rodiny. Takže děkujeme Václavu Lebduškovi, Jiřímu Čechovi, Antonínu Roškotovi za 

dokonalou spolupráci při těchto akcích. Z řad malých pomocníků děkujeme Martinu Vrzalovi 

a Martinu Markovi. 

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 

 

Co nám přinese rok 2011 ještě úplně nevíme, ale je prakticky jisté, že se opět naše sdružení 

posune někam dál. Zájem maminek o mateřské centrum neklesá a to je pro nás určitý závazek 

udržet fungování mateřského centra na stejné nebo vyšší úrovni jako v roce 2010. Jistě to 

nebude jednoduché, ale žádná opravdu dobrá věc se neobešla bez pořádné práce a řady obětí. 

Pokud se však v našem sdružení najde dost lidí ochotných přiložit ruku k dílu a zříci se v 

rámci podpory rodiny trochy toho osobního pohodlí, jsou vyhlídky mateřského centra 

Pramínek i do budoucna velmi dobré. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Motto na závěr: 

 

 

„Děti neznají ani minulost, ani budoucnost a - co nám dospělým se stává zřídka - užívají 

přítomnost.“ 

 

Jean de La Bruyère 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zpracovali:    Mgr. Jana Jetenská,  Lenka Čechová 

Foto: Archiv MC Pramínek 

 

http://citaty.net/autori/la-bruyere-jean-de

