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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.  

 

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

krátké ohlédnutí za uplynulým rokem 2011.  

  

 

 

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. 

 

 

 

3. Činnost mateřského centra 

 

MC Pramínek je určeno 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 a inzertní nástěnku  
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 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  

venkovní zahradu s hracími prvky pro děti. Pronajímatelem těchto prostor je 

Dobrovolný svazek obcí Pečecký region.  

 

Vstupné: 

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

zájmové kroužky – 40 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 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. 

 

 

 

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, kterou tvoří předseda,    

            místopředseda a 3 členové sdružení. 

 Předseda – Mgr. Jana Zukerová, místopředseda - Lenka Čechová, členové  

            rady - Mgr. Monika Baštová, Gabriela Vrzalová, Jaroslava Vrzalová. 

 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. 

 

 

 

http://www.praminek.unas.cz/
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6. Co se u nás dělo v r. 2011 
 

Dopolední programy  ( probíhají každou středu od 9 – 12 hod) 

 

Program leden 

 

5.1.    Setkání po vánocích 

12.1.  Hrátky s krtečkem  

19.1.  Zpíváníčko s Míšou 

26.1.  Rytmické a pohybové říkanky      

 

Program únor 

 

2.2.    Divadélko pro děti zahrané maminkami    

9.2.    Tvořeníčko – výroba karnevalových masek  

16.2.  Rytmické říkanky a pohybové hry 

23.2.  Karnevalový rej 

 

Program březen 

 

2.3.    Divadélko pro děti zahrané maminkami  

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

16.3.  Říkadla a pohybové hry 

23.3.  Jarní tvoření – výroba jarních dekorací  

30.3.  Objevuj svět všemi smysly – pojďte spolu s dětmi vyzkoušet různé aktivity,  

          které tříbí smysly                                                                     

 

Program duben 

 

6.4.    Jarní zpíváníčko s Míšou – „Vítání jara aneb vrby se nám zelenají“  

13.4.  Pohybové hrátky a říkadla  

20.4.  Velikonoční hrátky – velikonoční tvoření a hledání čokoládových vajíček     

          v trávě 

27.4.  Divadélko – pohádka o krtečkovi 

 

Program květen 

 

4.5.    Tvořeníčko  – výroba dárku pro maminky k „Svátku matek“ 

11.5.  Objevuj svět všemi smysly – pojďte spolu s dětmi vyzkoušet různé aktivity, které   

          rozvíjí smysly 

18.5.  Výlet do ZOO Chleby aneb pojeďte s námi za zvířátky 

25.5.  Cvičeníčko pro malé neposedy s barevnými míči  

          – cvičení a hry s overbally 

 

Program červen 

 

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

8.6.   Zpíváníčko a hrátky s barevnými míčky  

15.6. Výlet do Poděbrad – doprava individuálně, navštívíme nové dětské hřiště u  

         Labe, krmení kachen a labutí, společný oběd a jízda vyhlídkovým vláčkem 
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22.6. Povídání s R.Fraňkovou na téma„Jak zvládnout konflikty s dětmi“   

 

Červenec – srpen – po dobu letních prázdnin je herna uzavřena 

 

Program září 

7.9. Úklid herny 

14.9. Podzimní hrátky s jablíčkem - soubor her, básniček, cvičení a malování  

21.9. Cvičení pro malé neposedy – cvičení a říkanky s malými balóny 

28.9. Herna uzavřena – státní svátek 

 

Program říjen 

 

5.10.   Dopolední program MC Pramínek se nekoná, v prostorách Vzdělávacího 

           centra Pečecka bude probíhat „Den zdraví“  

12.10. Prezentace na téma „Zdravá káva“ – pozvání pro všechny milovníky kávy, 

           přijďte ochutnat šálek prvotřídní kávy, která Vám nebude překyselovat žaludek  

           a zatěžovat srdce 

19.10. „Jedeme na výlet“ – pohybové hry, písničky a říkanky na téma dopravní  

           prostředky 

26.10. Povídání s R.Fraňkovou na téma„Jak zvládnout konflikty s dětmi“   

           (Mgr. Radka Fraňková, vystudovala FFUK obor pedagogika) 

 
Program listopad 

2.11.   „Na copak dvě ruce máme“ – poznáváme části těla pomocí her a říkadel 

9.11.   Povídání na téma“Vlastní zkušenosti se zvládáním běžných dětských  

           nemocích“  – alternativní léčba, zkušenosti s homeopatiky, vlastní osvědčené  

           recepty, výměna zkušeností mezi maminkami 

16.11. „Objevuj svět všemi smysly“ - pojďte spolu s dětmi vyzkoušet různé činnosti,  

           které rozvíjí smysly  

23.11. Hrátky s krtečkem – divadélko zahrané maminkami, říkanky, hry a vyrábění 

30.11. Adventní tvoření – výroba adventního kalendáře pro děti  

 

Program prosinec 

 

7.12.  Mikulášská nadílka  

14.12.Vánoční besídka – posezení při čaji a ochutnávka cukroví, zdobení stromečku,   

          zpívání vánočních písniček, hra na jednoduché hudební nástroje,  říkanky.  

          !! Pozor, soutěž o nejchutnější vánoční cukroví,  odměna pro vítěze.  

21.12. a 28.12  Vzdělávací centrum uzavřeno, program v herně se nekoná.  

 
 

Tématické akce 

 

Únor - Karnevalový rej MC Pramínek s názvem „ Veselí klauni“ - zpívání, soutěže a 

tanečky, soutěž o nejlepší masku, dortové pohoštění, karneval se uskutečnil 

v prostorách Vzdělávacího centra Pečky. 

 

Duben - 5. čarodějnický rej na  Pičhoře v Dobřichově – zábavné soutěžní odpoledne 

s čarodějkami z MC Pramínek, opékání špekáčků, soutěž o nejoriginálnější 
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čarodějnici, zapálení ohně a upálení čarodějnice.  

 

Září - Cesta pohádkovým lesem-  4. 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. 

 

Říjen - Drakiáda – 6. ročník Drakiády se konal opět na Pičhoře. Děti čekala „Stezka 

dráčka Soptíka“, dále soutěž o nejhezčího doma vyrobeného draka a 

nejoriginálnějšího draka, opékání špekáčků, výstava vyrobených dráčků. Odměny 

pro všechny účastníky.   

 

Říjen - 4. lampionová výprava – děti v doprovodu rodičů přišly převlečené 

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

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

postaviček. Po skončení akce se uskutečnila pro zájemce večerní prohlídka zámku 

Radim. 

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

 

 

      
 

    

Foto: Pohádkový les 

 

 

http://www.praminek.unas.cz/fotky/11-09-Pohadkovy_les/---P0022.htm
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Foto: Lampionová výprava 
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Foto: Drakiáda 

 

    

    

Foto: Čarodějnický rej 

 

 

Výlety   

 

2.4. - výlet na zámek Loučeň na akci „Hledání pokladu princezny Almérie“  

 

18.5. Výlet do ZOO Chleby aneb pojeďte s námi za zvířátky 
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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 třetím 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 2011 proběhlo několik vystoupení pro veřejnost:  

 

 spolupráce s Lidovým souborem Máček v projektu Jarmark na festivalu Ráj na 

zemi v Sadské organizovaný občanským sdružením Život je hra, to samé na 

závěrečném vystoupení 

 účast na dobročinné akci Rozsvícení vánočního stromě v Dobřichově 

 vánoční vystoupení v kulturním domě v Pečkách organizovaný ČKA 

 vánoční koledování v kostele sv. Jana Nepomuckého v Cerhenicích 

 

 

 

    
 

Foto: Hravé muzicírování 

 

 

 

 

http://www.praminek.unas.cz/fotky/11-04-Tvoreni/---Z0018.htm
http://www.praminek.unas.cz/fotky/11-04-Tvoreni/---Z0018.htm
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Letní týdenní pobyt na horách 

 

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

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

 

     
 

Foto: Letní dovolená Albrechtice 
 

 

Ostatní aktivity 
 

Zapojení do projektu „Maminky nebojte se podnikání“ – v rámci MC proběhla dvě 

informační setkání k projektu, tento projekt byl pro maminky zdarma a byl o něj velký 

zájem. Projekt realizovalo o.s. Veselý čertík. 

 

 

http://www.praminek.unas.cz/obrazky/letaky/podnikejte11.pdf
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7. Jak hodnotíme r. 2011 
 

 

Jaké problémy jsme řešili?  

 

Velkým problémem je malé zapojení aktivních maminek do vedení dopoledních 

programů, ačkoliv zájem o ně neklesá a návštěvnost je uspokojivá, veškeré 

plánování a realizace činností je pouze na koordinátorkách. Uvítali bychom větší 

spolupráci z řady rodičů. Domníváme se, že propagace je z naší strany dostačující. 

 

Dalším problémem je omezená kapacita herny vzhledem k činnostem centra. Při 

pořádání větších tematických akcí v zimním období nemáme k dispozici vhodné 

prostory. 

 

Co se nám podařilo v roce 2011? 

 

V roce 2011 se nám podařilo obměnit skladbu dopoledních programů pro větší 

atraktivnost. 

 

 zařazení prvků Montessorri pedagogiky pod názvem: “ Objevujeme svět všemi 

smysly“ 

 zařazení cvičení pro děti na overballech 

 cvičení a hry s látkovým padákem 

 úspěšné besedy s odborníkem na témata z oblasti výchovy a rodiny :  

„ Jak zvládat konflikty s dětmi“  

 

Díky dotaci Města Pečky jsme zakoupili nové dřevěné hračky a kuchyňku, 

rehabilitační míče na cvičení s dětmi, látkový padák a prolézací tunel. 

 

Mateřské centrum Pramínek a jeho akce byly zmiňovány v regionálním tisku „Náš 

Region“ a v „Pečeckých novinách.“ 

 

Provedli jsme dotazníkové šetření za účelem zjištění spokojenosti návštěvníků se 

skladbou dopoledních programů a jejich očekávání. 

 

Kroužky Hravé muzicírování a Anglická školička stále pokračují a je o ně velký zájem. 

Pozitivně je rodiči hodnocena úroveň a dostupná cena. 

 

Tematické akce jsou již tradicí a stoupající návštěvnost svědčí o velkém zájmu a 

potřebě pořádání těchto aktivit v pečeckém regionu.  
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Foto: Hrátky s padákem                                   Foto: Mikulášská nadílka 

 

 

8. Co plánujeme v roce 2012? 

 

Hlavním cílem pro rok 2012 je udržet činnost MC a nalézt dostatečný počet aktivních 

rodičů, kteří se budou snažit o stálý chod centra a  případné rozšiřování nabídek a 

služeb pro celou rodinu.  

Zatraktivnit nabídku dopoledních programů, aby se stále rošiřoval počet 

navštěvujících rodičů s dětmi. Nabídnout takový program, aby se mohli zapojit 

mladší i starší děti. Zajistit dostatečný počet besed s odborníky. 

Rádi bychom v tomto roce pořádali všechny velké tématické akce, které se již staly 

tradicí. 

Vzhledem k zájmu rodičů a dětí o odpolední kroužky, hledat možnosti o zvýšení jejich 

kapacity, případně otevřít nové zájmové kroužky. 
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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 

 

Za věcné dary děkujeme: 

Egmont ČR  

MAS Podlipansko 

Váš outlet – značkový výprodej v Pečkách 

Potraviny U radnice Pečky 

 

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 v Dobřichově 

 

Děkujeme všem maminkám, které se podílejí na organizaci našich akcí, a to za jejich 

ochotu a elán, konkrétně Ivetě Markové, Monice Baštové, Jaroslavě Vrzalové, Mi-

chaele Roškotové, Ivě Nedomové, Gabriele Vrzalové, Pavle Karafiátové, Nele, Mar-

tině Růžičkové, Janě Sukdolákové  a dalším.  

Zároveň poděkování zaslouží i jejich partneři a rodiny za podporu a pomoc, takže 

děkujeme Václavu Lebduškovi, Jiřímu Čechovi, Honzovi Brčákovi, dědovi od Jarči, 

Davidu Nedomovi, celé rodině Brčákových, Martinu Vrzalovi, Martinu Markovi za do-

konalou spolupráci při těchto akcích.  

Současně děkujeme všem dalším dobrovolníkům, kteří jakýmkoli způsobem přispívají 

k fungování našeho centra. Velké díky patří lektorkám našich kroužků, které 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 . 
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10. Slovo závěrem 

 

Motto k zamyšlení: 

 

 „Život dítěte je plnohodnotný jedině tehdy, když dítě žije ve světě hry, pohádky, 

hudby, fantazie a tvořivosti. Bez toho je jen zvadlý kvítek.“   

/autor neznámý/ 

 

 

Možná, že MC je jedna z možností, jak dětem takový svět vytvořit, nebo se o to 

alespoň pokusit. Děkujeme Vám za čas, který jste věnovali čtení této zprávy a třeba 

se někdy potkáme, možná v Pohádkovém lese, na Lampionové výpravě nebo u nás 

v herně.   

 

 

                                  
 

                                Foto: Letní dovolená Albrechtice 

 

 

 

 

Zpracovali:    Mgr. Jana Jetenská, Lenka Čechová, Mgr. Michaela Brčáková 

Foto: Archiv MC Pramínek 

 


