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1. Úvod 
 

MC Rudňáček bylo zaloţeno v roce 2007 s cílem vytvořit zázemí pro rodiny s malými dětmi, 

získat je k aktivní účasti, nabídnout jim alternativní způsob trávení volného času i nové 

informace z oblasti zdravého ţivotního stylu a rodinné problematiky.  

 

Jiţ v prvním roce existence bylo jasné, ţe idea MC je v Rudné vítána a k naší velké 

spokojenosti ještě stále přibývá nových klientů a kamarádů. Poptávka po některých našich 

sluţbách je tak vysoká, ţe nelze všem zájemcům vyhovět.  

 

Zájem o některé krouţky v prvním pololetí roku 2008 ukázal, ţe stávající pronajaté prostory 

školní druţiny uţ kapacitně nevyhovují, a tak nastalo velké hledání, kam se od nového 

školního roku uchýlit. Komerční pronájem v Rudné je nad finanční moţnosti začínající 

neziskové organizace, ale naštěstí se nám podařilo spojit se s paní Mitášovou a Farkašovou 

(BebeFoto) a společně jsme získali do pronájmu prostory v budově LTC Rudná. Pěkné (i 

kdyţ trochu malé) prostory nám umoţnily nabídnout své sluţby i v odpoledních hodinách, a 

tak se našimi novými návštěvníky staly i děti navštěvující mateřské školy nebo maminky, 

které se věnují výuce cizích jazyků. 

 

První dva měsíce (listopad – prosinec) v nových prostorách jsme hledali optimální sestavení 

programu. Postupně se nám podařilo zajistit lektory s odbornou kvalifikací, takţe nabízené 

sluţby nejsou jen vzájemnou výpomocí, ale jejich kvalitu garantuje i vzdělání a praxe lektorů.  

 

Činnost mateřského centra lze zajistit jen díky podpoře rodičů a sponzorů, ať uţ z řad 

místních podnikatelů nebo státních institucí, jako je městský nebo krajský úřad. Naše 

poděkování tedy patří kromě jiných paní starostce J. Kozákové, KÚ Středočeského kraje, paní 

Mitášové, paní Farkašové, panu Chalupovi, panu Dvořákovi, panu Ullrichovi, manţelům 

Kratochvílovým a všem rodičům, kteří nám fandí a podporují nás. 

 

Poděkování patří rovněţ všem pracovníkům MC, kteří se podílejí na vedení sdruţení a 

realizaci jednotlivých programů. Děkujeme téţ dobrovolně pracujícím rodičům, prarodičům a 

studentům, neboť jsou to i oni, kdo vytvářejí příjemné prostředí a odborné zázemí, díky komu 
nás klienti i instituce stále vyhledávají. Zapomenout nemůžeme ani na naše manžely, tatínky, 
dědečky – bez jejich podpory a pomoci by MC vůbec nemohlo existovat. 
 
Věřím, že i v příštích letech se bude činnost MC úspěšně rozvíjet alespoň tak, jako tomu bylo 
dosud. 
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2. Cíle MC 
 

MC poskytuje své sluţby ke splnění následujících cílů: 

 

- Aktivní trávení volného času rodičů s dětmi na MD; 

- podpora výchovných dovedností rodičů; 

- podpora všestranného rozvoje dítěte; 

- zlepšení komunikace a vztahů mezi rodiči a jejich dětmi; 

- prevence sociální izolace rodičů na MD; 

- aktivní seberealizace (vedení kursů či programů) rodičů na MD; 

- usnadnění návratu maminek na MD na pracovní trh; 

- rozvíjení sociálních kontaktů a dovedností našich nejmenších. 

 

3. Zhodnocení roku 2008  
 

MC Rudňáček si od počátku své existence získalo své příznivce i místo ve společenském 

ţivotě města Rudná. Členská základna k 30.6.2008 čítala 35 členů, ve druhém pololetí se 

počet členů sníţil na 13, pravidelnými návštěvníky jsou ale především rodiče, kteří se členy 

o.s. nestali.  

 

MC Rudňáček vykázalo v roce 2008 následující návštěvnost: 

- 1146 jednorázových návštěv dětí, 

- 1071 jednorázových návštěv dospělých osob, 

- 18 dospělých osob bylo přihlášeno do jazykových kurzů, 

- cca 58 dětí navštěvovalo předškoličku a kurz AJ (není moţné zjistit přesně, díky 

technické závadě PC byly zničeny údaje o docházce v prvním pololetí roku 2008) 

- cca 300 návštěvníků pořádaných akcí. 

 

 

V roce 2008 byly úspěšně zavedeny vzdělávací jazykové kurzy pro rodiče na MD a RD. 

Kurzy jednak přispívají k předcházení sociálního vyloučení a zároveň pomáhají udrţovat 

nebo zlepšovat jazykové znalosti. Největší zájem o kurzy je u rodičů, kteří do cca 1 roku 

plánují návrat do zaměstnání. 

 

Struktura aktivit se v průběhu roku měnila. Skončil krouţek, jehoţ lektorky se vrátily zpět do 

zaměstnání (Barevné cinkání), nahradil ho krouţek s podobnou náplní, ten se bohuţel 

nenaplnil a po několika týdnech byl zrušen. Náplň krouţku Barevné cinkání částečně převzal 

krouţek nazvaný Předškolička. V nabídce MC je sice uţ od února, ale od šk. r. 2008/9 získal 

jednotnou a jasnou náplň, která vychází z Barevného cinkání a tvořivých či pohybových 

krouţků. Rodiče sluţby předškoličky vyuţívají především ve dnech, kdy potřebují navštívit 
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úřady, lékaře či jiné instituce, nebo v případě, ţe absolvují dopolední vzdělávací kurzy nebo 

pohovory u moţných zaměstnavatelů. 

 

V nabídce MC se objevily i krouţky, které jsme pro malý zájem zrušili hned v počátcích. 

Jednalo se především o pohybové aktivity pro rodiče (cvičení po porodu, cvičení s prvky 

pillates, zdravotní cvičení). 

 

Velkým problémem roku 2008 se ukázaly být vhodné prostory. ZŠ, která ve školním roce 

2007/8 poskytovala MC Rudňáček zázemí, nemá od šk. roku 2008/9 volné kapacity na to, aby 

bylo moţné si pronajímat prostory v námi poţadovaných časech. Vyuţili jsme proto nabídky 

vedení Relax-sportu Rudná a LTC Rudná, kde jsme si pronajali sál na pohybové aktivity a 

prostory pro hernu. Díky tomu jsme provoz rozšířili i na odpolední hodiny a připravili jsme 

krouţky pro děti navštěvující školku. Vzhledem ke změně otevírací doby (do listopadu 2008 

jen dopoledne) se podařilo navýšit počet návštěvníků ve věku od 3 let v doprovodu rodičů. Do 

listopadu 2008 byly nejčastějšími návštěvníky centra děti ve věku 1 rok – 2,5 roku. Od února 

2008 se značně navýšil i počet návštěvníků mladších 0,5 roku. 

 

Mateřské centrum Rudňáček je od svého začátku členem Sítě Mateřských center. Hlavní 

představitelkou Sítě je paní Rut Kolínská, zakladatelka prvního MC v České republice a 

nositelka významného mezinárodního ocenění Ţena Evropy, které dostala jako první Češka a 

to za šíření myšlenky mateřských center. 

 

Na 3. kongresu Sítě mateřských center o. s. 1. prosince 2007 obdrţelo MC Rudňáček ocenění 

Společnost přátelská rodině. Toto ocenění získávají společnosti, které podporují rodiny s 

dětmi, dávají rodinné slevy, snaţí se o zachování zdravého ţivotního prostředí, zaměstnávají 

rodiče po mateřské dovolené, atd. Gratulaci za toto ocenění jsme obdrţeli od ministra Petra 

Nečase, herce Jana Potměšila, zakladatelky Sítě MC Rút Kolínské a dalších účastníků 

kongresu. 

 

 

 

4. Nabízené služby  
- Pravidelné výtvarné a pohybové krouţky pro děti do 9 let; 

- jazykové kurzy pro rodiče na MD; 

- cvičení pro nastávající matky; 

- odborné přednášky a semináře zaměřené na výchovnou problematiku; 

- rukodělné a tvůrčí kursy pro matky na MD; 

- mimořádné akce (výběr): sportovní dny, drakiáda, karneval, závod O rudenské kolečko, 

jarní a podzimní burza dětského oblečení a potřeb,… 

- hlídání dětí jako doplňková sluţba k jazykovým kurzům. 
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5. Personální obsazení 
Do provozu MC se zapojilo 13 maminek na MD, které se podělily o sluţbu v herně 

(dobrovolnická činnost) a vedení krouţků či lekcí (dohoda o provedení práce). Společně pak 

nadšeně organizovaly akce jako karneval nebo sportovní dny. 

 

- Ilona Johnová Koukalová – předsedkyně o.s., koordinátorka projektu, herna, cvičení 

dětí 2, NJ pro středně pokročilé, 

- Hana Ludvíková – cvičení dětí 2 – 4 roky, 

- Dagmar Viktorová – člen výkonné rady, organizace přednášek, herna, tvoření, 

- Veronika Pelcová – člen výkonné rady, cvičení dětí 10 měsíců – 2 roky, cvičení pro 

těhotné, 

- Veronika Ondřejková – člen výkonné rady, herna, AJ pro středně pokročilé, Hokus 

pokus 

- Boţena Tabarová, Lenka Mitášová – Barevné cinkání, předškolička, 

- Michaela Dideková – Barevné cinkání, herna, 

- Eva Novotná – Barevné cinkání, 

- Michaela Adamová – člen výkonné rady, organizace programu pro děti, herna, 

předškolička, 

- Jaroslava Madaraszová – předškolička, 

- Andrea Šilhavá – předškolička, 

- Kamila Řezníčková – předškolička, 

- Jana Vančurová – předškolička, 

- Ilona Šimíková – člen výkonné rady, tvoření, organizace programu pro děti, herna, 

- Eva Ryšavá – AJ pro začátečníky, 

- Pavlína Horová – Co vyprávěl starý dub, 

- Blanka Burianová – Neposedné hraní, 

- Zbyšek Prágr - člen výkonné rady. 

 

 

6. Prezentace MC 
Činnost MC je prezentována na nástěnce přímo v prostorách centra, na nástěnce u pošty, dále 

pak v místním měsíčníku Ţivot v Rudné, na veřejných nástěnkách (7 ks po celém městě) a na 

internetových stránkách www.rudnacek.mistecko.cz. Internetové stránky od jejich spuštění do 

poloviny cca 25 osob denně. Několikrát jsme publikovali informace o naší činnosti i ve 

čtrnáctideníku Náš region - Praha západ. 

 

Od dubna 2008 se MC Rudňáček zapojilo i do vítání občánků v městě Rudná – nové občánky 

jsme obdarovali malým dárečkem a permanentkou na vstup do centra. 

 

Vzestup návštěvnosti jsme zaznamenali po kaţdé úspěšné akci, tj. např. po karnevalu, jarním 

sportovním dnu nebo po letákové akci na začátku září. 

 

http://www.rudnacek.mistecko.cz/
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7. Vyhodnocení jednotlivých kroužků 

Barevné cinkání 

Jednalo se o krouţek plný písniček, tanečků a 

netradičních hudebních nástrojů. Původně byl určen 

pro děti od 3 let, ale stálými návštěvníky se staly 

spíše děti mladší, které se za zvuku elektronických 

kláves bavily zpěvem a pohybem svých rodičů. 

Při přípravě programu jsme spolupracovali 

s občanským sdruţením In Cordis o.s., které se snaţí 

rozvíjet a podporovat aktivity spočívající ve studiu 

hudby a hudebních nástrojů evropské tradice, zejména loutny a dalších strunných nástrojů 

(např. kytara, harfa, calichon, viola da gamba) a uvádět tyto hudební nástroje a starou hudbu 

vůbec do obecného povědomí. 

 

Průměrná návštěvnost byla 7 dětí v doprovodu jednoho z rodičů. Krouţek byl ukončen 

v červnu 2008 (lektorky ukončily MD a vrátily se do původního zaměstnání). 

 

Hudba, tanec, zpěv pro malé šikuly 

Jde o krouţek, který navazoval na Barevné cinkání a byl otevřen od září do listopadu 2008. 

Vítány byly děti s rodiči i bez nich. V průběhu 120 min. si mohly vyzkoušet netradiční 

hudební nástroje, zazpívat klasické lidové písničky a zatancovat v tempu afrických tanců. 

Pokud děti zůstaly i 3. hodinu, mohly si domů odnést zajímavé výtvarné výrobky. 

 

Průměrná návštěvnost byla 4 dětí v doprovodu jednoho z rodičů nebo bez rodičů. Krouţek byl 

v listopadu ukončen, prvky převzaty do tzv. předškoličky. 

 

Cvičení pro děti ve věku 2 měsíce – 4 roky 

V roce 2008 byly otevřeny tři pohybové krouţky podle věku dětí: 

- 2 – 10 měsíců, 

- 10 měsíců – 2 roky, 

- 2 – 4 roky. 

Ve všech třech krouţcích děti rozvíjí 

své pohybové a smyslové dovednosti. 

V rytmu básniček a písniček trénují 

dovednosti odpovídající jejich věku. 

 

Děti vyuţívají tradiční tělocvičné 

pomůcky pořízené z dotace PaG, darů 

města či místních podnikatelů nebo 
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z vlastních financí MC (gymnastické míče, molitanová prolézačka, trampolína, průchozí 

domeček, obruče, míče, švihadla,…), ale i netradiční rekvizity dle fantazie lektora. Cvičení 

probíhá v prostorách Relax-sport Rudná. 

 

Průměrná návštěvnost je 7 dětí v doprovodu jednoho z rodičů. Od června 2008 stoupla 

návštěvnost nejmenších cvičenců (do 10 měsíců) aţ na 12. 

 

Neposedné hraní 

Krouţek byl otevřen v listopadu 2008. Vedla ho pedagoţka z praţské DAMU. Jejím cílem 

bylo dbát uţ u velmi malých dětí (ve věku od 3 let) na správné drţení těla a vnímání rytmu. 

Děti tedy cvičily v rytmu básniček a písniček, ale také si samy zkoušely hrát do rytmu na 

jednoduché hudební nástroje a občas se v klaunských nosíkách učily základy pantomimy a 

hry s imaginárním předmětem. 

 

Průměrná návštěvnost byla 8 dětí bez doprovodu rodičů. Lektorka ukončila spolupráci s MC 

ke konci prosince 2008. Krouţek byl do dalšího roku zachován, vedení se ujala lektorka 

s tanečním vzděláním. 

 

Cvičení pro těhotné 

Cvičení pro nastávající maminky je vedeno fyzioterapeutkou a je zaměřeno na správné drţení 

těla, posílení svalstva a příjemné protaţení. Velká část hodiny probíhá na velkých 

gymnastických míčích.  

 

Průměrná návštěvnost lekcí byla 4 nastávající maminky. 

 

Tvoření pro děti a rodiče; Co vyprávěl starý dub; Keramika 

Tyto krouţky byly původně koncipovány jako tvoření dětí, kterým rodiče jen pomáhají. 

Vzhledem k věku dětí jsme náplň pozměnili a jednalo se o 

krouţek určený rodičům, jimţ pomáhají jejich děti. 

Nechybělo zajímavé vyprávění „starého dubu“ o přírodě, 

zvycích a tradicích. I přes velice lákavý obsah není o 

tvořivé krouţky zájem a probíhají jen sporadicky. 

 

Oblíbenou výtvarnou činností se stala keramická tvorba. 

Lekce keramiky jsme z důvodu nemoci lektorky od dubna 

2008 ukončili a obnovili jsme je v září 2008 (od října 

2008 i v odpoledních hodinách, čehoţ vyuţívají hlavně 

děti ve věku 4 - 6 let.) 

 

Průměrná návštěvnost krouţku keramiky za celý rok 2008 je 6 dětí v doprovodu jednoho 

z rodičů. 
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Předškolička 

Na základě poptávky rodičů jsme do programu 

zařadili i krouţek pro děti bez doprovodu rodičů. 

Děti si s „tetou“ hrají, zpívají, modelují nebo se 

učí základním výtvarným dovednostem (lepení, 

stříhání, vybarvování). Nenásilnou formou se tak 

připravují na vstup do MŠ. 

 

Zájem o tuto sluţbu je veliký. Průměrná 

návštěvnost je 12 – 13 dětí bez doprovodu rodičů. 

Předškolička probíhá 5x týdně.   

Hokus pokus 

Krouţek je určen pro zvídavé kluky a holčičky, kteří se rádi učí vlastními zkušenostmi. A tak 

si vyzkoušeli, co to je a co umí magnet, voda nebo vzduch v balónku aj. V krouţku není 

nouze o legraci a překvapení. Krouţek probíhá od listopadu 2008 jedenkrát za 14 dnů. 

 

Průměrná návštěvnost je 5 dětí v doprovodu jednoho z rodičů. 

Angličtina pro začátečníky 

Od února 2008 se kaţdý pátek dopoledne schází 6 maminek, aby získaly základní znalost 

anglického jazyka. Lektorkou je rovněţ maminka na MD. Během lekce je zajištěno hlídání 

dětí. 

Angličtina pro středně pokročilé 

Angličtina pro středně pokročilé byl první jazykový krouţek otevřený v MC Rudňáček. Je 

určený rodičům na MD, kteří kdysi angličtinu ovládali (např. maturitní zkouška nebo 

konverzace v zaměstnání), ale postupně „vyšli ze cviku“ a rádi by se zdokonalili před 

vstupem do zaměstnání. Vyučuje se podle učebnice New English File, pre-intermediate. Do 

krouţku se přihlásilo 7 maminek a vytvořily spolu příjemnou skupinu, kde je učení opravdu 

hrou. 

Angličtina pro děti 3 – 5 let 

Krouţek probíhá od listopadu 2008. Přihlášeno je 8 děti a spolu s paní učitelkou Mackovou se 

učí prvním anglickým slovíčkům a písničkám. Krouţek je velice oblíbený a děti se na hodinu 

velice těší. Paní učitelka má bohaté zkušenosti s výukou cizího jazyka v mateřských školách. 

Němčina pro středně pokročilé 

Od listopadu 2008 se schází 3 maminky, aby si oprášily znalosti NJ. Většina z nich od 

maturity jazyk nepouţívala, nebo jen minimálně, ale mají chuť vše napravit. Hodiny jsou 

vedeny maminkou na MD. 

Cvičení po porodu, Cvičení s prvky pillates 

Pro nezájem zrušeno. 
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Příklad rozvrhu v prvním a druhém pololetí 2008: 

Program na měsíc květen 2008 

Čt 1.5.2008 Zavřeno 

Pá 2.5.2008 
Cvičení pro nejmenší (nelezoucí miminka ve věku 2 – 10 měsíců) - 9.00 - 9.30 hod. 
Angličtina pro začátečníky - 9.30 - 11.00 hod. 

Po 5.5.2008 Předškolička - 8.30 - 11.30 hod. 

Út 6.5.2008 

Cvičení dětí 2 - 4 roky - 9.15 - 10.00 hod. 
Tvoření - 10.00 - 11.00 hod. 
Angličtina pro středně pokročilé - 18.00 - 19.30 hod. 

St 7.5.2008 
Cvičení dětí 10 měsíců - 2 roky - 9.15 - 10.00 hod. 
Barevné cinkání - 10.30 - 11.30 hod. 

Čt 8.5.2008 zavřeno 

Pá 9.5.2008 zavřeno 

Po 12.5.2008 Předškolička - 8.30 - 11.30 hod. 

Út 13.5.2008 

Cvičení dětí 2 - 4 roky - 9.15 - 10.00 hod. 
Tvoření - 10.00 - 11.00 hod. 
Angličtina pro středně pokročilé - 18.00 - 19.30 hod. 

St 14.5.2008 
Cvičení dětí 10 měsíců - 2 roky - 9.15 - 10.00 hod. 
Barevné cinkání - 10.30 - 11.30 hod. 

Čt 15.5.2008 

Předškolička 8.30 - 11.30 hod. 
Cvičení pro těhotné - 17.30 - 18.30 hod. 

Valná hromada členů MC Rudňáček - od 18.00 hod. 

Pá 16.5.2008 
Cvičení pro nejmenší (nelezoucí miminka ve věku 2 – 10 měsíců);- 9.00 - 9.30 hod. 
Angličtina pro začátečníky - 9.30 - 11.00 hod. 

Po 19.5.2008 Předškolička - 8.30 - 11.30 hod. 

Út 20.5.2008 

Cvičení dětí 2 - 4 roky - 9.15 - 10.00 hod. 
Tvoření - 10.00 - 11.00 hod. 
Angličtina pro středně pokročilé - 18.00 - 19.30 hod. 

St 21.5.2008 
Cvičení dětí 10 měsíců - 2 roky - 9.15 - 10.00 hod. 
Barevné cinkání - 10.30 - 11.30 hod. 

Čt 22.5.2008 
Předškolička 8.30 - 11.30 hod. 
Cvičení pro těhotné - 17.30 - 18.30 hod. 

Pá 23.5.2008 
Cvičení pro nejmenší (nelezoucí miminka ve věku 2 – 10 měsíců);- 9.00 - 9.30 hod. 
Angličtina pro začátečníky - 9.30 - 11.00 hod. 

Po 26.5.2008 Předškolička - 8.30 - 11.30 hod. 

Út 27.5.2008 

Cvičení dětí 2 - 4 roky - 9.15 - 10.00 hod. 
Tvoření - 10.00 - 11.00 hod. 
Angličtina pro středně pokročilé - 18.00 - 19.30 hod. 

St 28.5.2008 
Cvičení dětí 10 měsíců - 2 roky - 9.15 - 10.00 hod. 
Barevné cinkání - 10.30 - 11.30 hod. 
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8. Vyhodnocení jednotlivých akcí 

Drakiáda 

V říjnu 2007 i 2008 jsme spolu se Ţlutým květem uspořádali drakiádu. Předcházely jí večery, 

kdy si děti (a jejich rodiče ) pod vedením zkušeného tatínka-modeláře mohly samy vyrobit 

krásného a funkčního draka. 

Stejně jako naši první drakiádu i tu druhou hodně ovlivnilo počasí – meteorologové 

předpovídali téměř bezvětří, a tak oficiální drakiáda byla v den konání zrušena a přesunuta o 

týden. Bohuţel (nebo bohudík) vyvěšenou tabulku s touto zprávou odvál vítr, a tak děti, které 

na pole u Růţové ul. přišly, si mohly vyzkoušet, co jejich kupovaný nebo vyrobený drak 

dovede. Vítr vál cca 30 min. a zábava byla opravdu dokonalá, ţe předem avizované soutěţe 

ani nechyběly. K velké radosti všech kutilů a modelářů  vlastnoručně vyrobení draci létali 

mnohem lépe neţ mnohdy drahé „dračí“ modely.  

Karneval 

Karnevalové veselí vypuklo v rudenské sokolovně 16.2.2008. 

Zájem byl opravdu veliký. Zatancovat si přišlo cca 120 dětí 

s rodiči nebo prarodiči. Zájem o akci projevili i místní 

podnikatelé, takţe se podařilo pro děti připravit bohatou tombolu 

(200 cen). 

Děkujeme panu Janouchovi z restaurace Pohoda za dárek 

v podobě drobného občerstvení pro děti zdarma. 

Zimní sportovní den, jarní sportovní den 

Pro nedostatek sněhu se zimní sportovní den neuskutečnil. Jarní sportovní 

den proběhl 5.4.2008. Zapojilo se 10 dospělých dobrovolníků, kteří pro 

děti připravili různé klasické i méně známé sportovní disciplíny. Závodily 

nejen děti, ale i jejich rodiče (běh s dítětem na zádech, běh trojnohý, 

kuličky, petanque). Sportovního dne se zúčastnilo cca 50 dětí 

v doprovodu rodičů. 

Vítání prázdnin 

25.6. 2008 v 16 hodin několik rodičů připravilo pro děti soutěţní odpoledne, jehoţ hlavním 

cílem bylo prázdninově se naladit. Chůze na chůdách, házení do klauna, malování na silnici, 

lov rybiček a jiné se dětem velice líbilo a odcházely s úsměvem na rtech. Akci navštívilo více 

neţ 50 dětí v doprovodu rodičů a organizovalo ji 10 ochotných maminek. 

 

 

1. ročník závodu O rudenské kolečko 

19.10.2008 se sešlo cca 39 nadšených závodníků a jejich rodičů na 

Hořelickém nám., aby spolu zápolili o vítězství ve vůbec prvním 

ročníku závodu pro celou rodinu O rudenské kolečko. Mile překvapili 

rodiče dětí, které se ještě vozí v kočárku. Se smyslem pro humor a 
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recesi se s vervou vrhli na okruh náměstím a nutno dodat, 

ţe soupeře vůbec nešetřili . Poprvé se do víru soutěţení 

vrhly i maličké děti na odráţedlech. Za mohutné podpory 

rodičů jely „jako vítr“. Nejpočetněji zastoupenou 

skupinou byli cyklisti do 5 let. 

 

Ačkoli se závod jel za poměrně chladného, ale slunečného 

počasí, všichni jsme si ho příjemně uţili a uţ se těšíme na 

další ročník. 

 

Kurzy tvoření pro rodiče 

V roce 2008 jsme pořádali několik „kurzů“ zajímavých výtvarných technik určených 

především pro maminky, které se chtějí naučit něco nového. Společně tedy malovaly na textil 

i hedvábí, vyzkoušely si techniku decoupage a drátkovaly. O kurzy je veliký zájem. 

Nabízených 6 volných míst se nám daří naplnit bez větších problémů. 

 

Přednášky na téma zdravý životní styl, psychologie a zdraví dětí 

V roce 2008 se uskutečnily následující přednášky: 

- Porod, 

- Očkování a antibiotika, 

 

Zájem o přednášky byl poměrně značný. Průměrná návštěvnost byla 10 dospělých osob. 
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9. Hospodaření v roce 2008 
 

Mateřské centrum Rudňáček je nezisková organizace a její fungování není moţné bez dotací, 

podpory sponzorů a drobných dárců a dobrovolníků. 

 

Děkujeme všem, kteří v roce 2008 podpořili naši činnost formou finančních příspěvků a 

věcných darů a sluţeb: 

 

Výnosy Náklady 

Tržby z prodeje služeb 167 999,00 

Spotřeba materiálu 
(výtvarné a kancelářské 
potřeby, literatura, 
hračky,…) 

   95 756,30 

Úroky         96,37 Spotřeba energie      5 000,00 

Přijaté příspěvky (dary)  Náklady na reprezentaci      1 007,00 

Pan Ullrich    5 000,00 Nájem    33 020,00 

Manželé Kratochvílovi    5 000,00 
Ostatní služby (poštovné, 
kopírování, inzerce, 
telefon,…) 

   25 388,00 

Bike-tuning (gym. míče)    3 300,00 Mzdové náklady  106 387,00 

I. Johnová (tiskárna)       500,00 
Ostatní daně a poplatky 
(členství v SMC) 

    1 000,00 

Manželé Viktorovi (PC)    5 000,00 
Jiné ostatní náklady 
(bank. poplatky) 

    2 623,00 

Přijaté členské příspěvky 10 150,00   

Provozní dotace    

Město Rudná 20 000,00   

Stř. kraj – humanitární 
fond 

60 000,00   

Stř. kraj – fond sportu a 
volného času 

10 000,00   

Celkem za období 287 045,37  270 181,30 

Hospodářský 
výsledek:  

+16 864,07 
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Slevy a drobné dary: 

- Romana Vondrušková z obchodu Hračky Brendík umoţňuje MC i jeho členům nákup 

hraček se slevou 7 – 10 %,  

- firma BebeFoto svoje sluţby poskytuje členům MC s 10% slevou a dále nafotila 

novoročenku MC 2009 zdarma, 

- rodiče a podnikatelé věnovali věcné dárky do tomboly karnevalu,  

- pan Janouch (restaurace Pohoda) věnoval dětem na karnevalu drobné pohoštění. 
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10. Plány na školní rok 2009 
V roce 2009 chceme navázat na úspěšný provoz v minulém období. Vedle stávajících krouţků 

a akcí plánujeme (v závislosti na prostorách) ještě 

 otevřít krouţek výuky hry na zobcovou flétnu pro děti od 4 let, 

 zahájit výuku NJ pro začátečníky; 

 zahájit výuku hudební školy Yamahy, 

 uspořádat další zajímavé besedy s odborníky na rodinnou tématiku a zdravý ţivotní 

styl, 

 připravit projekt zaměřený na návrat rodičů do zaměstnání, 

 připravit prostory v rekonstruovaném Spolkovém domě k otevření ve 3. čtvrtletí 2009. 

 

Finance na provoz chceme získat prostřednictvím 

 vlastních příjmů, 

 darů soukromých dárců či fyzických nebo právnických osob, 

 dotace od města, kraje a státu (MPSV), 

 a případné dotace z EU (projekt ve fázi přípravy). 
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Sestavila: 

Mgr. Ilona Johnová Koukalová – předsedkyně o.s. 

28.5.2009 

 


