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O MATEŘSKÉM CENTRU
Mateřské centrum Klub maminek Balónek bylo zaloţeno několika nadšenými
maminkami (Mgr. Štěpánka Philippová, Pavla Baţantová a další) a za pomoci MČ Praha
12 a mnoha jiných institucí, nadací a organizací (Open Society Fund, NROS, MŠ
Studánka aj.) otevřeno 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.
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, dýňování, besídky, karneval, táboráky
vč. dětského dne apod.)
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.
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
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si s dětmi či si popovídat u kávy. Lze vyuţít knihovnu s pedagogicko-psychologickou
literaturou i stálý bazar dětského oblečení aj. potřeb. Informační nástěnky poskytují
kontakty na organizace podporující rodinu, mateřství a děti.
Na zahradě je vybudováno dětské hřiště, které je oblíbeno u dětí i maminek z okolí
zejména pro svoji čistotu.
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Činnost KMB povaţujeme za důleţitou 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 maminek po rodičovské dovolené na pracovní trh.
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Služby v oblasti podpory rodiny jsou poskytovány dle
následujících typů:
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
Kurzy vázání babyšátků, masáţe dětí a znakování
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
Mimořádné akce jako jsou divadélka, karnevaly, Mikulášská, oslavy Dne dětí, společné
výlety do ZOO, botanické zahrady, 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.

Průměrná denní návštěvnost a počet otevřených dnů v jednotlivých
měsících:
počet
měsíc
dnů
leden
20
únor
15
březen
22
duben
21
květen
19
červen
22
červenec*
15
srpen*
14
září
17
říjen
21
listopad
20
prosinec
14
průměr za rok

dospělí
16
22
17
19
19
16
11
8
12
21
19
22

děti
18
26
18
22
23
18
16
14
13
25
24
26

17

20

* v době prázdnin otevřeno od 10:00 do 15:00
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Týdenní program KMB ve školním roce 2008/2009:
Dopoledne (9:00 – 12:00)

Odpoledne (15:30 – 17:30)

14:00 – 15:00 Znakování s batolaty
10:00 – Šikovný brouček – Ekologicko 16:00 – Výtvarný kroužek pro větší děti
Pondělí
výtvarný krouţek pro nejmenší (1,5 – 3 roky) **
(3 – 7 let)**
Dopoledne pro miminka – herna pouze pro
miminka a batolata do 1 roku!!!
Úterý

10:00 – kurzy výuky orientálních břišních
tanců – pro maminky a maminky s miminky a
batolátky (3m – 24m) v šátcích, vhodné i pro
těhotné

14:00 – 15:00 Znakování s batolaty
17:30 - Sebeobrana pro kluky a holky od
4 let
9:30 – 10:15 - Rytmika pro děti (0 – 2 roky)**
19:30 – 20:30 – Kurzy výuky
Středa 10:15 – 11:00 - Rytmika pro děti (2 -4
orientálních břišních tanců – pro
roky)***
maminky
20:00 – nepravidelné výtvarně relaxační
večery pro maminky
15:30 – Hrajeme si na přírodu – Eko
krouţek pro větší děti (3 – 7 let)*

Čtvrtek 10:00 – Sportováníčko (2 – 4 roky)***
9:00 – 9:45 - YAMAHA Class - hudební kurzy
YAMAHA Hudební školy – Robátka
10:00 – 10:45 - YAMAHA Class - hudební
kurzy YAMAHA Hudební školy – První
Pátek krůčky k hudbě
11:00 – 11:45 - YAMAHA Class - hudební
kurzy YAMAHA Hudební školy – První
krůčky k hudbě
–
Sobota 10:45 – 12:45 - Plavání

*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
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Týdenní program KMB ve školním roce 2009/2010:
Dopoledne (9:00 – 12:00)

Odpoledne (15:00 – 18:00)

9:00 – 12:00 – volná herna a zahrada
9:15 – 10:00 – Rytmika pro děti (2 15:00 – 18:00 – volná herna a zahrada
3roky)
Tématické hraní – na ZOO, s autíčky, stavění
Pondělí
10:15 – „Šikovný brouček“ ekologicko –
z kostek
výtvarný kroužek pro nejmenší ** ***
(1,5 – 3 roky)

Úterý

Dopoledne pro miminka - herna
výhradně pro miminka a batolata do 1
roku

15:00 – 18:00 – volná herna a zahrada
17:00 – YAMAHA Class – hudební kurzy
(První krůčky k hudbě – pro děti 1,5 -4roky)

9:15 – 10:00 Rytmika pro děti** (0 - 1
rok)
15:00 – 18:00 – volná herna a zahrada15:15
Středa
10:15 – 11:00 Rytmika pro děti*** (1 - 2 – 16:00 – Angličtina pro děti od 3 let
roky)

Čtvrtek

Pátek

15:30 – Skřítek Kořínek – ekologický
kroužek pro děti ** ***(3 – 7 let)
17:30 – 18:30 – Sebeobrana pro děti od 4 let
20:00 – nepravidelné výtvarně relaxační
večery pro maminky

9:00 – 12:00 – volná herna a zahrada

9:00 – 12:00 – volná herna a zahrada

15:00 – 18:00 – volná herna a zahrada

Sobota 10:45 – 12:45 - Plavání
*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
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SEZÓNNÍ AKCE
Leden





Kurz vázání babyšátků
Kurz výuky masáţí dětí a dotykové terapie
První pomoc u miminek a malých dětí
Lyţařsko-relaxační pobyt rodin z KMB ve Zdobnici v Orlických
horách

Únor
 Hromnice
 Posezení a povídání o jemné masáţi rukou s pouţitím semínek a
bylinek I – představení firmy JUST
 Beseda na téma: „Plínky moderní doby“
 Masopust - karnevalové veselí s rytmikou, diskotékou a
divadélkem pro děti
 Národní týden manţelství – výstavu svatebních fotografií a
svatebních oznámení spojená se soutěţí
 Jarní prázdniny

Březen
 První pomoc u miminek a malých dětí II
 Posezení a povídání o jemné masáţi rukou s pouţitím semínek a
bylinek II
 Stopy, stopičky – otisky noţiček a ručiček do keramických kachlí
 Bazar jarního a letního oblečení včetně charitativní sbírky pro
Kojenecký ústav v Krči
 Pletení táců z Pedigu
 Sluníčkový den s rytmikou a s výtvarnou dílnou – pojďte s námi
přivítat jaro

Duben







Rychlé a zdravé vaření s TUPPERWARE
Ekologická dílna pro děti - Setí jarního osení a pletení pomlázek
Jarní aranţmá a zdobení kraslic
Velikonoční výtvarničení pro rodiče s dětmi
Prezentace firmy Liftec a Elmex
Posezení a povídání o jemné masáţi rukou s pouţitím semínek a
bylinek III







Povídání o přírodní kosmetice a potravinových doplňcích
Den země – tradiční oslava jara
Týden opravdových plen
Stopy, stopičky – otisky noţiček a ručiček do keramických kachlí
Čarodějnice – výtvarná dílna, divadlo Extrém s pohádkou
„Prasátka a vlk“, tradiční táborák se společným opékáním
špekáčků v doprovodu hudební skupiny „Marná snaha“
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Květen
 DEN MATEK – tradiční oslava Dne maminek s výtvarnou
dílničkou, občerstvením a dárečky pro maminky
 Jím zdravě a hravě – ekologicko-výtvarnická dílnička s názornou
ukázkou pro děti, co je pro ně zdravé a co ne
 Kurzy výuky masáţí dětí a dotykové terapie
 Maňáskové divadélko „O pejskovi a kočičce jak vařili dort“
 Světový týden respektu k porodu
o Péče o miminka – kojení a první pomoc – přednáška
s MUDr. Olgou Codlovou
o Homeopatie v těhotenství, při porodu a v mateřství –
přednáška s Renatou Ţůrkovou
o Znakování s batolaty při hrách a písničkách – přednáška
s Jindrou Šalátovou
o „Nebojte se sáhnout na miminka, aneb masáţe a
manipulace s miminky“ s Lucií Hejdukovou
o Kurz vázání babyšátků
 Výprava za masoţravými rostlinami – sraz před skleníkem
Přírodovědecké fakulty UK
 DEN DĚTÍ – tentokráte na téma: „Piráti a mořské panny“ –
tradiční oslava svátku dětí

Červen
 Putování s Bonifácem - snadný a úspěšný start do 1.třídy –
ukázková hodina pro předškoláky
 Bambiriáda 2009 – spoluorganizátor za Síť MC
 Ekologický krouţek - Výroba barevné koupelové soli a solných
váziček
 Kurzy výuky masáţí dětí a dotykové terapie
 Závody odstrkávadel, kol, koloběţek
 Výlet do ZOO parníkem
 Vyrábíme tričko na léto – výtvarný krouţek
 Rozloučení před létem – závěrečný táborák před prázdninami,
opékání vuřtů

Červenec a srpen
 Letní výtvarné dílny – pravidelné prázdninové výtvarné dílny
v Klubu maminek Balónek podpořené grantem od MČ Praha 12
o Batika nejen na trika
o Fimo a smalt – šperky, zdobení lţiček a hrníčků
o Pedig – tácy opletené pedigem, ošatky apod.
o Slupovací barvy na sklo
o Textilní tvoření – savení, šablonování, malování na trička
apod.
o Papírové tvoření – kulaté krabice z papíru
o Decoupage – ubrousková technika k ozdobení květináčů,
obrázků apod.
o Mýdla a koupelové soli – výroba, zdobení
o Korálkování – šperky z korálků, ketlování
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Září
 Generální úklid KMB, příprava na otevření, drobné opravy
 Dobrovolníci
z ČSOB
–
pomoc
z řad
zaměstnanců
prostřednictvím společnosti Fórum dárců (prořez keřů, stromů,
shrabání zahrady, natěračské a malířské práce)
 Den otevřených dveří – zápisy do jednotlivých krouţků
s ukázkami, eko-výtvarný krouţek
 Indiánské léto - táborák na přivítanou v novém školním roce s
opékáním špekáčků a hudebním doprovodem skupiny Marná
snaha

Říjen
 Bazar podzimního a zimního oblečení včetně charitativní sbírky
pro Kojenecký ústav v Krči
 Dýňování v Balónku – výroba Halloweenských dýní a následný
průvod s rozsvícenými dýněmi kolem centra

Listopad
 Tématická herna – pravidelné hraní s dětmi (na ZOO, s autíčky,
stavění z kostek apod.)
 Kurz vázání babyšátků
 Kurzy výuky masáţí dětí a dotykové terapie
 Stopy, stopičky – otisky noţiček a ručiček do keramických kachlí
 Proč jsou šťastné děti zdravé I – přednáška Ing. Mgr. Kamily
Pazderníkové
 Zábavné EKO odpoledne se Skřítkem Kořínkem spojené
s maňáskovým divadélkem „O pejskovi a kočičce jak myli
podlahu“, výtvarně-ekologická dílna (hra s plasty a povídání o
třídění odpadu)
 Perníčkování – vánoční zdobení perníčků
 Podzimní výtvarná dílna – vázání adventních věnců

Prosinec






Kurzy výuky masáţí dětí a dotykové terapie
Kurz vázání babyšátků
Mikulášská nadílka
Stopy, stopičky – otisky noţiček a ručiček do keramických kachlí
Série přednášek na téma „Zdraví“ v období chřipek
o Zdraví s Aloe Vera a Kolostrum
o Čajánek – ochutnávka bylinkových čajů nejen pro děti
o Elmex – jak správně na zoubky
 Vánoční výtvarná dílna
 Vánoční setkání aktivních maminek
 Valná hromada KMB
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PROJEKT společnosti Spiralis o.s.
Úspěšný návrat na trh práce po mateřské a rodičovské dovolené
Projekt společnosti Spiralis o.s., který byl podpořen z prostředků ESF, státního rozpočtu
ČR a rozpočtu hlavního města Prahy a má několik běhů.
Některé naše aktivní maminky se vzdělávají v tomto kurzu s názvem “Vezmi ţivot do
vlastních rukou – Fundraising pro rodiče na rodičovské dovolené jako nástroj sociální
integrace.

VLASTNÍ PROJEKTY
(spolufinancované MČ Praha 4, MČ Praha 12, MHMP, MPSV)
1. Týdenní ozdravně-výcvikový lyţařský pobyt pro rodiny s dětmi ve Zdobnici v
Orlických horách – kaţdoročně v měsících leden/únor
2. Oslava Dětského dne – jiţ 6 let konající se projekt ve spolupráci s některými
drobnými podnikateli na Praze 4 a 12
3. Bambiriáda 2009 – prezentace organizací zabývajících se volnočasovými aktivitami
dětí – spoluorganizátor za Síť MC v ČR – červen 2009
4. Kulturní a sportovní akce Klubu maminek Balónek – dlouhodobé projekty pod
záštitou MČ Praha 12 a MČ Praha 4 – pravidelné krouţky, návštěva ZOO,
botanické zahrady, divadelní představení
5. Rekonstrukce krytů topných těles v jídelně a tělocvičně v prostorách KMB –
podporováno MČ Praha 12
6. Do školy ještě nechodíme, přesto sportujeme a závodíme - rekonstrukce podlahy v
tělocvičně – podpořeno společností Nestlé Česko s.r.o.
7. EKO – Balónek 2009/10 – dlouhodobý projekt ekologické výchovy v praxi pod
záštitou MHM Prahy
8. Projekt “Letní výtvarné dílny” – škola výtvarných technik pro rodiče a jejich dětí v
průběhu školních prázdnin 2009
9. Program na podporu rodiny – mzdové prostředky na pracovníky KMB, finanční
prostředky na energie
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FINANČNÍ ZPRÁVA, zpráva o hospodaření
Struktura příjmů KMB v roce 2009:
Příjmy
Obecní dotace a granty:
Hl.m.Praha
MČ Praha 12
MČ Praha 4
Dotace MPSV
Síť MC – Částečné úvazky
Dary
Členské příspěvky
Přijaté úroky
Příjmy z vlastní činnosti
Trţby za prodej sluţeb
Ostatní příjmy
Celkem

Kč

%

85 000,00
89 500,00
53 000,00
337 005,00
53 242,50
50 000,00
3 100,00
569,73
29 515,00

9,2%
9,7%
5,8%
36,6%
5,8%
5,4%
0,3%
0,1%
3,2%

220 242,00
921 174,23

23,9%
100%

Kč

%

315 800,00
201 886,02
1 000,00

34,5%
0,0%
0,0%
22,0%
0,1%

21 205,00
173 178,74

2,3%
18,9%

32 838,07
758,00
164 202,26
3 922,50

3,6%
0,1%
17,9%
0,4%
0,0%
0,0%
0,1%
100%

Struktura výdajů KMB v roce 2009:
Výdaje
Náklady na DPP
Z dotace MPSV
Z jiných zdrojů
Odvody
Materiál a DHIM
Nájemné
Energie, vodné a stočné:
Z dotace MPSV
Z jiných zdrojů
Provozní reţie:
Telefonní poplatky
Poštovné
Ostatní provozní reţie
Poplatky
Ostatní náklady:
Penále
Čl. příspěvky Síti MC
Celkem

146,00
1 000,00
915 936,59
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GRANTY, DOTACE A DARY V ROCE 2009
Název projektu
Ekologická výchova pro
nejmenší 2009
Krůček ke zdravé rodině
(podpora sportovních
programů v KMB)
Letní výtvarné dílny v
KMB
Kulturní akce KMB v roce
2009
Zajištění provozu a
sportování nejmenších v
KMB v roce 2009
Rekonstrukce jídelny a
tělocvičny v MC KMB

Grantová a
dotační téma
Ekologická
výchova
Sport,
tělovýchova a
volný čas

Projekt
podpořil
MČ Pha 4
MČ Pha 4

Termín
realizace
květen 28 000 Kč
prosinec 2009
Částka

25 000 Kč

leden - prosinec
2009

červenec - srpen
2009
leden - prosinec
Kulturní oblast MČ Pha 12 16 000 Kč
2009
Sport a volný
leden - prosinec
čas pro děti a
MČ Pha 12 10 000 Kč
2009
mládeţ
leden - prosinec
Sociální oblast MČ Pha 12 48 500 Kč
2009
Ekologická
Magistrát
leden 2009 EKO - Balónek 2009/10
85 000 Kč
výchova v praxi Hl.m.Prahy
prosinec 2010
MPSV
Mzdové prostředky pro
Praha koordiná-tory,
Program na
odbor
337 005
leden - prosinec
admin.pracovníky a ost., na
podporu rodiny rodiny a
Kč
2009
odborné lektory a zajištění
dávkových
provozu v KMB - energie
systémů

Do školy ještě nechodíme,
přesto sportujeme a
závodíme

Kulturní oblast MČ Pha 12 15 000 Kč

Darovací
smlouva
Sport a volný
čas pro děti a
mládeţ

Nestlé
Česko
s.r.o.
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50 000 Kč

prosinec 2009 listopad 2010

SEZNAM DÁRCŮ PODPORUJÍCÍ KMB V ROCE 2009
Mladá fronta, a. s.
Nakladatelství SUN s. r. o.
Pekárny Odkolek, a. s.
pekárna Kabát
hudební skupina Marná snaha
Portál s.r.o.
Egmont ČR, s. r. o.
Linde Gas a.s.
p. Svědík
pí Ivana Dúbravcová
Alarm – zabezpečovací zařízení
Pizzeria a cukrárna „U Rybiček“
Modrá pizzerie Praha 4 – Modřany
Apetit Cukrárna Revoluční
Česká pošta s.p. (pobočka Durychova, Praha 4)
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PLÁNY NA DALŠÍ ROK
Děti odrostly, 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 kurzů,
seminářů a programů pro rodiče s hlídáním dětí i pro celé rodiny. Rádi bychom
podchytili naší nastávající klientelu, coţ jsou právě nastávající maminky, kterým bychom
chtěli nabídnout cvičení pro těhotné a různé přednášky týkající se mateřství. Stále hledáme
odborné lektory pro nové a atraktivní kurzy, krouţky a semináře, které budou zajímat a
vzdělávat či jinak rozvíjet jak děti, tak i dospělé.
V roce 2010 budeme i nadále spolupracovat se Sítí MC v ČR a i nadále se zúčastňovat
jejích kampaní. Budeme se opět podílet jako spoluorganizátoři 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.
Protoţe výsledky dotací z MPSV byly v roce 2009 pro nás velice příznivé, mohli jsme
uzavřít několik Dohod o provedení práce a finančně tak odměnit naše aktivní členy a
zajistit si rezervu na pravidelné měsíční náklady. Na příští období jsme znovu poţádali o
tuto dotaci a věříme, ţe opět uspějeme. Výsledky se dozvíme na konci ledna 2010 a proto
nezbývá neţ drţet palce, abychom mohli dále pokračovat v dlouholeté tradici.
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STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCI
Pro rok 2009
Hana Špitálníková – předsedkyně výboru KMB
Jitka Škrabalová - účetní
Jitka Vondráková – pokladní
Ing. Lenka Procházková
RNDr. Jitka Soukupová PhD.
Ing. Martina Kavanová
Eva Lencová
Mgr. Kamila Weberová
RNDr. Edita Tylová PhD.
Eliška Vernerová
Renata Sušková

Pro rok 2010 – nově zvoleni na Valné hromadě dne 17.12.2009
Jitka Vondráková – předsedkyně výboru KMB
Jitka Škrabalová - účetní
Radka Posltová – pokladní
Eva Lencová
RNDr. Edita Tylová PhD.
Zuzana Mikulová
Marta Šimková
Mgr. Kamila Weberová
Hana Špitálníková
Ing. Martina Kavanová
Radka Sochorová
Eliška Issa

Spolupracovnice
Bára Bartáková, Jana Blahušová, Lucie Cíchová, Olga Codlová, Miroslava Čeřovská,
Lenka Dvořáková, Iva Chládková, Eliška Issa, Zdeňka Jarolímová, Ivana Ječná, Renata
Löwingerová, Alena Lupčíková, Kateřina Machková, Veronika Pecková, Šárka Pokorná,
Klára Prokopová, Jindřiška Radová, Radka Sochorová, Romana Šedinová, Lenka
Švecová, Olga Vlčková, Marie Vopalecká, Kateřina Zemánková, Renata Ţůrková, Jana
Holíková
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PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme všem našim návštěvníkům, nově příchozím i těm stálým, kteří se k nám
rádi vrací, za jejich přízeň a zájem o naše centrum i jeho projekty a akce. Vţdy nám
dodávají tak energii a chuť do další a náročnější práce, která by bez nich ztratila smysl.
Další poděkování patří spolupracujícím organizacím a sponzorům za jejich štědré dary ať
uţ v podobě finanční, materiální nebo jiné pomoci.
Ráda bych poděkovala všem aktivním maminkám, tatínkům a prarodičům, kteří k nám
jiţ dlouhodobě přicházejí se stále novými nápady a dolaďují a vylepšují běţný týdenní
program i naše tradiční akce a zaplňují tak volný čas trávený se svou rodinou a především
s dětmi, pro které hlavně toto všechno podnikáme. Vţdy nás potěší, kdyţ nám
dobrovolníci pomohou s drobnými opravami a úpravami našeho centra. Pomalu, ale jistě
se prostory KMB neustále mění a výrazně vylepšují svou podobu. Vím, ţe se všichni snaţí
o stálé rozvíjení se naší organizace ve svém volném čase a o to více si váţím jejich ochoty
a elánu udělat něco navíc.
Chci také ze srdce poděkovat všem našim manţelům, partnerům a tatínkům, kteří
aktivně pomáhají anebo jen tolerují naše aktivity. Jsme rádi, ţe nám aktivních tatínků
přibývá a ochotně se zapojují do různých činností.

V Praze dne 1.1.2010
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