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O MATEŘSKÉM CENTRU
Mateřské centrum Klub maminek Balónek byl zaloţen
několika nadšenými maminkami (Mgr. Štěpánky Philippové,
Pavly Baţantové a dalších) a za pomoci MČ Praha 12 a
mnoha jiných institucí, nadací a organizací (Open Society
Fund, NROS, MŠ Studánka aj.) otevřen 9. prosince 1996.
Prostory, ve kterých Klub sídlí, jsou majetkem MČ Praha 12.
Ideou mateřského centra je vytvoření klubu "rodinné
pohody", kde se budou prolínat dvě základní myšlenky vytvoření místa neformálních setkání maminek i tatínků na
mateřské dovolené. Místa, kam se budeme těšit, místa, kde
se naučíme vycházet a stýkat se s lidmi, kteří pocházejí
např. z jiné společenské vrstvy, z jiné kultury, kteří ţijí a
myslí jiným způsobem a praktikují jiné výchovné metody.
Místa, díky kterému mnoho ţen, ale v poslední době i muţů,
po dlouhé době vyjde ze sociální izolace. Důleţitým
aspektem je i moţnost udrţování profesních znalostí
a dovedností
rodičů
cestou
nejrůznějších
klubem
pořádaných kurzů a přednášek.
Druhou nedílnou součástí náplně klubu je zajištění
kaţdodenního bohatého programu pro děti od 0 - 6 let s
důrazem nejen na děti předškolního věku, ale i na ty
nejmenší, jakmile jsou schopny spolupráce. Děti patří do
našeho klubu stejně samozřejmě jako maminky a tatínkové,
proto veškeré aktivity dospělých samotných (jazykové kurzy,
přednášky s odborníky apod.) probíhají paralelně s dětskými
krouţky (viz program)
Širším cílem klubových aktivit je zdravá fungující
rodina. Naším úkolem je umoţnit matkám a otcům na
mateřské dovolené navazovat nové sociální kontakty
a podporovat rozvoj jejich komunikačních a rodičovských
dovedností. Díky pravidelné spolupráci s odborníky (lékaři,
psychology, logopedy) je moţná i včasná prevence
rodinných krizí.
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Klub maminek Balónek je pro své návštěvníky
otevřen kaţdý všední den dopoledne i odpoledne. Krouţky a
kurzy dětí i maminek probíhají denně podle pravidelného
týdenního plánu. Kaţdý měsíc se ještě uskuteční několik
jednorázových akcí - přednášky (z oboru pediatrie,
psychologie, pedagogiky apod.), kurzy a výtvarné večery pro
rodiče a samozřejmě akce pro děti (závody a soutěţe, výlety,
lampiónový průvod, besídky, karneval, keramika, táboráky
apod.)
V prostorách klubu mají rodiče s dětmi k dispozici
hernu, tělocvičnu, sociální prostory, ekoateliér a malou
kuchyňku. Rodiče mohou do klubu přijít jen posedět, pohrát
si s dětmi či si popovídat u kávy. Lze vyuţít knihovnu
s pedagogicko-psychologickou literaturou i stálý bazar
dětských potřeb. Informační nástěnky poskytují kontakty na
organizace podporující rodinu, mateřství a děti. Rodiče se
mohou zapojit téţ do dlouhodobých programů klubu (např.
projekty Dítě není handicap, Perspektivní cesta a Částečné
úvazky)
Na zahradě je zbudováno dětské hřiště, které je
oblíbeno u dětí i maminek z okolí zejména pro svoji čistotu.
V programovém a organizačním zajištění klubu je
základním kamenem široká spolupráce aktivních členů
našeho občanského sdruţení. To se týká jak provozních
záleţitostí (otevírání a zavírání klubu, dohled, úklid), tak
především programové náplně. Nedílnou součástí programu
je i účast kvalifikovaných odborníků, které sdruţení zajišťuje
z vlastních a externích zdrojů.
Balónek je nezisková organizace a všichni, kteří se
podílí na jeho chodu tak činí ve svém volném čase, se svými
dětmi, a bez jakéhokoliv nároku na finanční odměnu.
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Činnost KMB považujeme za důležitou především v
těchto oblastech:
zajištění bohatého každodenního programu pro
děti od 0 do 6 let, s důrazem nejen na děti předškolního
věku, ale i ty nejmenší, jakmile jsou schopny spolupráce.
S touto věkovou skupinou jiné organizace většinou
nepracují. Dětské krouţky probíhají paralelně s aktivitami
rodičů samotných (jazykové kurzy, přednášky odborníků
apod.). Stálá přítomnost rodičů napomáhá lepší aklimatizaci
dětí v kolektivu, a tím usnadňuje nástup dětí do mateřské či
základní školy.
Pomoc při odstranění sociální izolace maminek a
tatínků na mateřské a rodičovské dovolené – KMB jim
nabízí smysluplnou seberealizaci jejich aktivním zapojením
do spoluvytváření klubu. Snahou našeho mateřského centra
je oslovit i matky cizinky, nezaměstnané, s handicapovanými
dětmi apod. KMB jim nabízí nejen široký výběr kurzů
a přednášek, ale především smysluplnou seberealizaci při
spoluvytváření programu klubu a jeho organizačního
zabezpečení.
Smysluplné využití volného času rodin s malými
dětmi, uplatnění profesionálních i získaných zkušeností
maminek a tatínků na MD a RD při činnosti mateřského
centra
Integrace handicapovaných
dětí,
zamezení
vyčlenění rodičů handicapovaných dětí v rámci místní
komunity
podpora výchovných dovedností rodičů, zlepšení
komunikace a vztahů mezi rodiči a jejich dětmi
usnadnění návratu
dovolené na pracovní trh.

maminek
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po

rodičovské

Díky uvedeným skutečnostem se takto vytváří otevřené
společenství - přátelské a neformální místo pro setkávání
rodičů s malými dětmi ze všech sociálních vrstev, které se
mohou vzájemně obohacovat svými zkušenostmi a
společnou prací ve prospěch sebe, svých dětí i celé místní
komunity.

Služby v oblasti podpory rodiny jsou poskytovány dle
následujících typů:
o
o
o
o
o
o
o
o

Pravidelné výtvarné, pohybové a hudební krouţky a
kurzy pro děti do 6 let s rodiči
Ekologická výchova a vzdělávání praxí, vytváření
ekologického povědomí v nejútlejším věku dítěte
Kurzy pro nastávající matky a matky po šestinedělí,
poradna laktační poradkyně
Odborné přednášky a semináře zaměřené na
výchovnou problematiku, zdraví, zdravý ţivotní styl
Půjčovna odborné i zábavné literatury pro rodiče i
děti
Týdenní zimní i letní pobyty pro rodiče s dětmi
Rukodělné a tvůrčí kurzy pro maminky s dětmi i
širokou veřejnost
Jazykové kurzy a kurzy PC pro matky na MD
zaměřené na jejich návrat na pracovní trh
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o

o

o

o

Mimořádné akce jako jsou divadélka, jarmarky,
karnevaly, Mikulášská, oslavy Dne dětí, společné
výlety do ZOO, krmení zvířátek, drakiáda, sportovní
odpoledne, jarní a podzimní burza dětského oblečení
a potřeb
Zajištění péče o dítě v době účasti rodiče na jiné
aktivitě v mateřském centru ( přednášky, kurzy,
semináře ...)
Zajištění příleţitostného hlídání dítěte v době, kdy
rodič vyřizuje své neodkladné záleţitosti vyţadující
nutně nepřítomnost dítěte (lékař,úřady...)
Poskytování informací týkající se rodiny, zdraví, péče
o dítě apod.
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Průměrná denní návštěvnost v jednotlivých měsících a
počet otevřených dnů v jednotlivých měsících

měsíc počet dnů dospělí
leden
18
15
únor
16
17
březen
20
15
duben
22
16
květen
18
16
červen
20
14
červenec
15
11
srpen
17
8
září
22
13
říjen
22
19
listopad
19
20
prosinec
12
22
průměr za rok
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děti
18
23
20
22
23
20
16
12
17
24
23
23
20

v době prázdnin otevřeno pouze dopoledne
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Týdenní program KMB ve školním roce 2007/2008:
Dopoledne

Odpoledne
15:30 Hrátky s němčinou pro
rodiče s dětmi cca
od 2 let

Pondělí 10:00 Sportováníčko***

Úterý

Středa

9-12 Dopoledne vyhrazené
pro těhotné maminky a
miminka 0 - 1 roku s
nepravidelným programem
10:00 Rytmika pro děti

15:30 Hrajeme si na přírodu*

**

16:30 Cvičení pro maminky
15:30 Rytmika v angličtině

9:00 Sportovně relaxační
masáţe pro dospělé
Čtvrtek

Pátek
Sobota

pro děti od 3 let a jejich

10:00 Kurzy dotykové terapie rodiče **
a masáţí dětí
10:00 Výtvarný krouţek

**

10:45 – 12:45 Plavání dětí
oo
s rodiči

Týdenní program KMB ve školním roce 2008/2009:
Dopoledne

Pondělí

Úterý

Středa

Odpoledne

10:00 Výtvarný krouţek pro
nejmenší
(1,5-3 roky)**
9-12 Dopoledne vyhrazené
pro těhotné maminky a
miminka 0 - 1 roku s
nepravidelným programem
10:00 Břišnění pro maminky
a miminka
9:30 - 10:30 Rytmika pro
maláčky (1 – 2 roky)**
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14:00 – 15:00 Znakování
s batolaty
16:00 – Výtvarný krouţek pro
větší děti
(3 - 7 let)**
13:00 – 15:00 Plavání dětí
s rodiči **
15:30 - Sportováníčko**
14:30 – 15:30 Znakování
s batolaty

17:30 - Sebeobrana pro kluky
a holky od 4 let***
10:30 - 11:30 Rytmika pro
středňáky ( 2 - 4 roky)**

Čtvrtek

Pátek

Sobota

19:00 Sportovně relaxační
masáţe pro dospělé
19:30 Břišnění pro maminky

9-12 Dopoledne vyhrazené
15:30 – Hrajeme si na přírodu
pro těhotné maminky
- ekokrouţek pro nejmenší (3
a miminka 0 - 1 roku
– 7 let) *
s nepravidelným
programem
9:00-9:45 hudební kurzy
YAMAHA Robátka (pro děti 4
m. -1,5 roku)
10:00-10:45 hudební kurzy
YAMAHA – První krůčky
k hudbě (pro děti 1,5 -4 roky)
11:00-11:45 hudební kurzy
YAMAHA– První krůčky
k hudbě (pro děti 1,5 -4 roky)
11:30 – 13:30 Plavání dětí
s rodiči **

*krouţek je realizován s finančním přispěním Magistrátu hl. m. Prahy
**krouţek je realizován s finančním přispěním MČ Praha 12
***krouţek je realizován s finančním přispěním MČ Praha 4

Otevírací doba klubu ve školním roce:
Po – Pá:

9.00 – 12.00

Otevírací doba během prázdnin:
Po, Stř, Pá
9:00 – 12:00
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15.30 - 17.30

SEZÓNNÍ AKCE
Leden - lyţařsko-relaxační pobyt rodin z KMB ve Zdobnici
v Orlických horách
Únor -

Kurz výuky masáţí dětí a dotykové terapie
Kurz vázání babyšátků
Masopustní karneval s divadelním představení pro
děti
„Aby děti nestonaly“ – přednáška

Březen - Kurz výuky masáţí dětí a dotykové terapie
Kurz vázání babyšátků
Přednáška Dr. Paucové - klinické psycholoţky na
téma „Psychologie dítěte“
Přednáška Občanského sdruţení HoSt
Ekologická dílna pro děti - Sejeme osení
Ekologická dílna pro děti - Pleteme pomlázky
Sluníčkový den s rytmikou a s výtvarnou dílnou –
pojďte s námi přivítat jaro
Ekologická dílna pro děti - Zdobíme velikonoční
vajíčka
Bazar jarního a letního oblečení včetně charitativní
sbírky pro Kojenecký ústav v Krči

Duben - Kurz vázání babyšátků
Závody odstrkávadel, kol, koloběţek
Oslavy Dne země
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Přednáška MUDr. M. Rárové na téma "První pomoc
a co dělat kdyţ...",
Kurzy výuky masáţí dětí a dotykové terapie
Čarodějnice – výtvarná dílna, divadelní představení
pro děti, táborák s opékáním špekáčků, s hudebním
doprovodem skupiny Marná snaha
Květen – Světový týden respektu k porodu – týden plný
přednášek a prezentací
Oslava Dne maminek
fotosoutěţ na téma "Nebojte se ukázat bříško " a
„Maminka/tatínek a miminko (novorozeně)“
Přednáška o baby masáţích a aromaterapii
Beseda s pí. Alenou Vávrovou – Klub osvojitelů –
náhradní rodinná péče
Prezentace firmy Medela – potřeby pro těhotné a
kojící maminky
Prezentace firmy Hero
Prezentace babyšátků a látkových plen
Beseda s dulou a laktační poradkyní
Kurz výuky masáţí dětí a dotykové terapie
Výlet do ZOO parníkem
Den dětí – oslava Dne dětí na téma princové a
princezny
Bambiriáda 2008 - spoluorganizátor za Síť MC
Červen – Kurzy výuky masáţí dětí a dotykové terapie
Přednáška MUDr. M.Němcové na téma
„Komunikace, sebevyhoření
Keramická dílna pro kaţdého
Kurz vázání babyšátků
Společný výlet do ZOO parníkem – pojeďte s námi za
zvířátky
Výtvarná dílna - Vyrábíme tričko na prázdniny
Veselé odpoledne plné zábavy s Kravičkou a jejím
kouzelným brčkem
Prázdniny jsou tu - táborák na rozloučenou se
školním rokem – odpoledne s drobnými soutěţemi,
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táborák se společným opékáním špekáčků,
s hudebním doprovodem skupiny Marná snaha
Kurz vázání babyšátků
Červenec a srpen – Kudy z nudy aneb prázdninové akce v
Klubu maminek Balónek - díky grantu MČ Praha 12
po celé prázdniny probíhaly v centru výtvarné dílny.
Září – Úklid KMB, příprava na otevření, drobné opravy
Kurz výuky orientálních břišních tanců – pro maminky
s miminky a batolátky (3m – 24m) v šátcích a pro
těhotné
Kurz výuky orientálních břišních tanců
Skákací hrad od Modré pyramidy - rodinní finanční
poradci poradili a děti si zatím vesele zaskákali
Kurz vázání babyšátků
Vítejte po prázdninách – táborák na přivítanou odpoledne s drobnými soutěţemi, táborák se
společným opékáním špekáčků, s hudebním
doprovodem skupiny Marná snaha
Valná hromada KMB
Říjen – Závody odstrkávadel, kol, koloběţek
Kurzy výuky masáţí dětí a dotykové terapie
Přednáška na téma: „Jím zdravě, ţiju hravě“
Podzimní výtvarná dílna - Podzimní věnce
Bazar podzimního a zimního oblečení a potřeb pro
děti včetně charitativní sbírky pro Kojenecký ústav
v Krči
Kurz vázání babyšátků
Dýňování v Balónku - výroba Halloweenských dýní,
po setmění průvod s dýněmi kolem centra
Listopad – Drakiáda na pankrácké pláni
Přednáška na téma: „Voda – víte co pijete
Kurz vázání babyšátků
Kurz výuky masáţí dětí a dotykové terapie
Podzimní výtvarná dílna - vázání adventních věnců a
vánoční jarmark
Adventní průvod světel
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Prosinec - Mikulášská nadílka
Vánoční výtvarná dílna
Vánoční setkání aktivních maminek
Valná hromada KMB

SPOLUÚČAST NA VELKÝCH PROJEKTECH
(SPOLUFINANCOVANÉ ESF)
1. Projekt „Dítě není handicap“ - partner v projektu společně
s Kulturním centrem Barrandov, sdruţením „Na
houpacím koni“, Sítí MC v ČR, společností Tempo
training & consulting s.r.o., společností Rentel a Asociací
rovných příleţitostí- tvorba e-learningového kurzu pro
rodiče, kteří se chtějí navrátit do zaměstnání, a
komunikačního
portálu
pro
Síť
MC
www.ditenenihandicap.cz - začátek projektu 1.4.2006,
konec 31.3.2008
2. Projekt „ Perspektivní cesta“ - partner v projektu společně
s Kulturním centrem Barrandov, společností Tempo
training & consulting, Institutem rozvoje podnikání s.r.o.,
Českým svazem ţen, Národním vzdělávacím fondem,
personálními agenturami MAJORA a MaxiJOB vzdělávací projekt pro rodiče hledající zaměstnání,
vzdělávání probíhá v mateřských centrech včetně KMB,
KMB zajišťuje v jeho průběhu hlídání dětí. Začátek
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projektu
1.1.2007,
www.perspektivnicesta.cz

konec

30.6.2008

-

3. Projekt „Praxe & Práce“ - vzdělávací projekt společnosti
Education Gallery a Sítě MC v ČR - maminky z
mateřských center se zúčastňují vzdělávání a pracují
jako poradkyně pro ostatní maminky v MC a jako
koordinátorky dalšího vzdělávání - začátek projektu
1.1.2006, konec 30.6.2008 - www.praxe&prace.cz
4. Projekt "Sdílené úvazky jako nástroj aktivní politiky
zaměstnanosti" – partner v projektu společně se Sítí
mateřských center – snaha o zvýšení podílu sdílených
úvazků a dalších alternativních forem pracovního poměru
na trhu práce. Tento projekt je spolufinancovaný
Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem
České republiky - začátek projektu 1.12.2007, konec
31.8.2008 - www.mcbalonek@centrum.cz
5. Rekvalifikační kurz pro pracovní činnost „Daňová
evidence“ – vzdělávací kurz pořádaný společností
Tempo Training & Consulting, který probíhal v prostorách
KMB, který i současně zajišťoval hlídání dětí účastnic.
Kurz 2x 54 vyučovacích hodin 16.-27.6.2008
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VLASTNÍ PROJEKTY (SPOLUFINANCOVANÉ MČ PRAHA 4,
MČ PRAHA 12, MHMP)
1. Oslava Dětského dne – jiţ 5 let konající se projekt ve
spolupráci s některými drobnými podnikateli na Praze 4 a
12
2. Týdenní ozdravně-výcvikový lyţařský pobyt pro rodiny s
dětmi ve Zdobnici v Orlických horách - kaţdoročně –
leden nebo únor
3. Bambiriáda 2008-prezentace organizací zabývajících se
volnočasovými aktivitami dětí-spoluorganizátor za Síť MC
v ČR-květen 2008
4. Kulturní akce Klubu maminek Balónek – dlouhodobý
projekt pod záštitou MČ Praha 12 - pravidelné krouţky
(výtvarný, divadélko pro nejmenší, krouţek rytmiky pro
děti), jednorázové akce (besídky, výtvarné a keramické
dílny, výroba drobných dárků a dekorací, návštěvy
divadelních představení nebo besedy).
5. „Houpu se, šplhám a skáču - vše co umím ukáţu“ projekt dovybavení tělocvičny pro předškolní děti
6. EKO-BALÓNEK 2007/08“ – dlouhodobý projekt
ekologické výchovy v praxi pod záštitou MHM Prahy
7. Projekt „Kudy z nudy“ – škola výtvarných technik pro
rodiče a jejich děti v průběhu školních prázdnin 2008.
Ve spolupráci s MČ Praha 12
8. Projekt „Dovybavení dětského hřiště herními prvky
určenými pro děti předškolního věku“ - projekt
ekologického hřiště pod záštitou MHM Prahy
9. Projekt „Podpora kvalitního trávení volného času
rodin s dětmi“ – mzdové prostředky na lektory
odborných krouţků pod záštitou MHM Prahy
10. Baby Club - vytvoření sociálního zázemí pro těhotné
ţeny, ţeny v šestinedělí a matky s novorozenci a
kojenci - projekt pod záštitou MČ Praha 12
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FINANČNÍ ZPRÁVA, ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ
Struktura příjmů KMB v roce 2008:

Příjmy

Kč

Obecní dotace a granty:
Hl.m.Praha
MČ Praha 12
MČ Praha 4
Síť MC-Částečné úvazky
Tempo-Perspektivní cesta
Členské příspěvky
Přijaté úroky
Příjmy z vlastní činnosti
Trţby za prodej sluţeb
Ostatní příjmy

22.000,70.000,10.000,364.917,186.672,2.300,475,18
315.699,50
22.650,6.025,-

Celkem

1.000.738,60

%
2
7
1
36
19
0
0
32
2
1

100%

Struktura výdajů KMB v roce 2008:

Výdaje

Kč

Mzdy
Odvody
Materiál a DHIM
Nájemné
Energie, vodné a stočné
Provozní reţie:
Telefonní poplatky
Poštovné
Ostatní provozní reţie
Poplatky
Ostatní náklady:
Penále
Čl. příspěvky Síti MC

Celkem

40
10
19
6
14

28.370,1.068,63.210,9.187,50

3
0
6
1

1.458,1.000,-

0
0

977.148,90
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%

391.789,100.331,189.493,58.500,132.742,40

100%

FUNDRAISING V ROCE 2008
Název projektu
Kult. akce pořádané
KMB
Sociální grant – Baby
Club - vytvoření
sociálního zázemí pro
těhotné ţeny, ţeny v
šestinedělí a matky s
novorozenci a kojenci
Zajištění provozu a
sportování nejmenších
v KMB - energie
Kudy z nudy –
prázdninové výtvarné
dílny
Houpu se, šplhám a
skáču - vše co umím
ukáţu (projekt
dovybavení tělocvičny
pro předškolní děti)
Mzdové prostředky na
odborné lektory

Projekt Částkou
Termín
podpořil
realizace
MČ
25.000,- Kč Leden-prosinec
Praha
2008
12
MČ
30.000,- Kč Leden-prosinec
Praha
2008
12

MČ
Praha
12
MČ
Praha
12
MČ
Praha 4

5.000,- Kč

MHMP

22.000,- Kč Leden-prosinec
2008

Leden-prosinec
2008

10.000,- Kč Červenecprosinec 2008
10.000,- Kč Leden-prosinec
2008

SPONZORSKÉ DARY VĚNOVANÉ KMB V ROCE
2008
Mladá fronta, a. s.
Nakladatelství SUN s. r. o.
Pekárny Odkolek, a. s.
pekárna Kabát
pekárna Irenka - Irena Zemanová
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hudební skupina Marná snaha
Ikea Praha, pobočka Zličín
Avon
Portál s.r.o.
Agentura GATE
Egmont ČR, s. r. o.
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PLÁNY NA DALŠÍ ROK
Děti odrostli, je na čase posunout se o kousek dál. Proto
v prosinci Valná hromada rozhodla o změně vedení
mateřského centra. Některé z nás ve vedení zůstaly a budou
se i nadále, i kdyţ omezeně, o centrum stále starat.
I nadále však platí - všechny naše dosavadní aktivity
bychom rádi udrţeli a ještě je více rozšířili, tak aby naše
prostory byly plně vyuţity kaţdý den od rána do večera a
naši uţivatelé byli plně spokojeni. Rádi bychom zavedli ještě
více vzdělávacích kurzu, seminářů a programů pro rodiče
s hlídáním dětí i pro celé rodiny. Proto jiţ od podzimu se
pokoušíme zajistit lektory nejen odborných seminářů, ale i
lektory jazyků.
V roce 2009 budeme i nadále spolupracovat se Sítí MC
v ČR, i nadále se zúčastňovat jejích kampaní, opět se podílet
jako spoluorganizátor na praţské Bambiriádě. Navázaná je i
spolupráce s ostatními mateřskými centry nejenom v Praze,
ale i po celé ČR.
Od září letošního roku není naše centrum z důvodu
nedostačujících nabídek zapojeno v ţádném partnerském
projektu. Tuto situaci bychom rádi v příštím roce změnili a do
některého projektu se zapojili.
Rádi bychom také udrţeli a ještě více rozšířili spolupráci
s místními organizacemi a setkávali se s nimi na projektech,
které v centru budou probíhat.
Svým programem chceme ještě více oslovit i tatínky a
přizpůsobit harmonogram našich akcí tak, aby se i oni více
zapojili do našich řad a trávili více času se svými rodinami.
Bohuţel jsme opět nezískali grantovou dotaci MPSV a
proto centrum stále stojí před finanční nejistotou, zda
neustálé zvyšování cen a téměř ţádné dotace nebudou pro
naše centrum zničující. Výsledky dotací z MPSV by měly být
známy na konci ledna 2009 a proto nezbývá jen doufat, ţe
se na nás tentokrát štěstí usměje. Vţdyť naše centrum se
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svojí 12ti-letou historií a popularitou by místní komunitě
opravdu chybělo.

STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCI
Hana Špitálníková – předsedkyně výboru KMB
Jitka Škrabalová - úetní
Jitka Vondráková – pokladní
Ing. Lenka Procházková
RNDr. Jitka Soukupová PhD.
Ing. Martina Kavanová
Eva Lencová
Kamila Weberová
Edita Tylová
Eliška Vernerová
Renata Sušková

Spolupracovnice
Bára Bartáková, Renata Bílková, Jana Blahušová, Olga
Codlová, Lenka Dvořáková, Marie Hauserová, Iva
Chládková, Eliška Issa, Ivana Ječná, Martina Koubová,
Renata Löwingerová, Veronika Pecková, Irena Placerová,
Klára Prokopová, Jindřiška Radová, Radka Sochorová,
Lenka Strouhalová, Lenka Švecová, Olga Vlčková, Marie
Vopalecká, Renata Ţůrková, Lenka Kouřimská, Radka
Sochorová, Katka Machková
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PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme všem našim návštěvníků, novým i těm
„stálicím“ za jejich neutuchající zájem o naše centrum i jeho
projekty a akce. Dodávají nám tak energii a chuť do další a
náročnější smysluplné práce.Bez nich by to opravdu nešlo.
Další poděkování patří spolupracujícím organizacím a
sponzorům za jejich štědré dary.
Mé osobní největší poděkování z celého srdce patří
všem aktivním maminkám a tatínkům, těm kteří jiţ několik let
s vytrvalostí přicházejí se stále novými nápady a dolaďují a
vylepšují běţný týdenní program i naše tradiční akce, snaţí
se o stálé rozvíjení se naší organizace a o zaplnění volného
času rodin s dětmi. Děkuji i těm, kteří zcela nezištně a
nesobecky přicházejí s odvahou do našich řad a s novou
energií a ochotou se podílejí na chodu centra. Všichni dávají
ostatním svůj volný čas, kousek sebe. Těm patří mé uznání
a obdiv.
S poděkováním nezapomínám i na naše manţele,
partnery a tatínky našich dětí. Někteří nám pomáhají v centru
s opravami a údrţbou, se stěhováním, s letáky.
Jsou
schopni vzít na sebe podobu Mikuláše a čerta nebo nám
s kytarou zpříjemní některou naši akci. Někteří se aktivně
zúčastňují jako doprovod dětí a zapojují se i do rodinný her.
Děkujeme i těm, kteří „jen“ tolerují aktivity a zapojení svých
ţen v Mateřském centru. Aktivních tatínků je stále více a
z toho máme všechny opravdu velkou radost!

V Praze dne 1.4.2009
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