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Slunce v nás a v očích našich dětí

MC Rudňáček, o.s.
Ilona Johnová Koukalová
Hořelické nám. 1174
252 19 Rudná
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V Rudné 9. 6. 2011

Úvod
Škatulata, batulata, hejbejte se
Znáte tu hru? My z MC Rudňáček docela důvěrně . Rok 2010 začal velkým stěhováním a
v pololetí nás čekalo ještě jedno… V pořadí uţ čtvrté…
My, co pamatujeme samotné začátky MC, si velice dobře vzpomínáme na školní druţinu.
Scházeli jsme se tam v roce 2007 a v prvním pololetí roku 2008. Začátky to byly úţasné –
všechny aktivní maminy měly malé děti, byly nevypovídané, často nově přistěhovalé, takţe
bez známých, chodily si popovídat a seznámit se. Program pro děti nebyl aţ tak důleţitý, ale
těch novinek! 
Ve druhém pololetí roku 2008 se baby boom dostal i do
ZŠ v Rudné – místa málo, dětí hodně, a tak nám pan
ředitel musel bohuţel oznámit, ţe kaţdé dopoledne ve
druţině není moţné. My se měli rozhodnout, buď
program MC omezíme, nebo se pokusíme najít nové
prostory. Já se uţ dlouho koukala na prázdné podkroví
budovy LTC na Hořelickém náměstí a v hlavě se mi rodil
bláznivý nápad, jak je vyuţít pro MC. Nájem byl bohuţel
nesmírně vysoký, ale spojením 3 subjektů (Lenka
Mitášová, BeBeFoto a MC) se utáhnout dal, a tak hurá na
první škatulata. A zase veliké nadšení – vlastní prostory,
kde můţeme být celý den! Vyzdobíme si je podle svého a
můţeme tu dělat, co nás napadne . Snad kromě cvičení,
ale to se díky panu Barnášovi taky vyřešilo – dodatečný
pronájem sálu v Relax-sportu byl cenově přijatelný.
Začalo tedy škatulata č. 2.
Roky 2008 a 2009 uplynuly jako voda. Charakter MC se postupně měnil, uţ nešlo jen o to si
popovídat. Moţná proto, ţe původní sestava mamin se začala rozpadat – některé odešly do
práce, jiné se odstěhovaly. Nové maminky uţ se nechtěly jen setkávat, chtěly i vyţití pro své
děti. Konkurence blízké Prahy je neúprosná, a tak aktivity musely být na úrovni, aby zaujaly.
Někdy se to podařilo více, jindy méně, ale bylo jasné, ţe Rudňáček ţije a ţít bude!!!
A pak přišla škatulata potřetí – v prosinci 2009
byla dokončena rekonstrukce Spolkového domu a
my dostali do pronájmu celé první patro! Uţ při
stavebních pracích se myslelo na malé děti, a tak
dětské WC, šatnička i samotná tělocvična jsou
prostě úţasné! Jenţe klid netrval dlouho. V Relaxu
se začaly mnoţit problémy – špatný technický stav
budovy, změna vedení, přítomnost pánů
posilněných alkoholem uţ od samotného rána, to
vše a ještě trochu více vedlo k rozhodnutí, ţe po
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rekonstrukci Relaxu o prázdninách 2010 se do těchto
prostor uţ nevrátíme – škatulata č. 4 za Zuzanou
Schmiedovou do Wellness sport centra Zuzana.
Stěhování vyvolalo trochu emocí i ze strany majitelů
Relaxu, ale věříme, ţe časem se vše uklidní. Zda volba
prostor u Zuzany byla šťastným krokem, se uvidí –
zimní měsíce s sebou nesly i velké chladno
v prostorách na cvičení, coţ především pro ty úplně
nejmenší není ideální, ale prozatím se nevzdáváme.
Další zima uţ můţe být úplně jiná. Drţte nám palce!
Tři roky MC jsou za námi a za to, ţe stále máme kde fungovat a vymýšlet něco nového se
sluší poděkovat. Děkujeme tedy všem, kteří nám při hledání vhodných prostor pomáhali:
Mgr. Pavel Kasal

ředitel ZŠ Rudná, který nám nabídl prostory ve školní druţině uţ
v době, kdy se o zaloţení MC jen uvaţovalo

PhDr. Jana Kozáková

starostka města Rudná do roku 2010, hlavně díky ní máme nyní
krásné prostory ve Spolkovém domě

Vít Barnáš

bývalý člen vedení společnosti Relax-sport Rudná, který nám vyšel
ochotně vstříc s pronájmem tělocvičny

Lenka Mitášová

úţasný člověk, který nám nesmírně pomohl s nájmem v LTC

Kateřina Farkašová,
Darina Haličková
Zuzana Schmiedová

Ilona Johnová
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šikovné, milé a aktivní maminy, které nám pomáhaly s nájmem
v LTC tím, ţe si tu pronajaly místnost pro ateliér BeBeFoto
majitelka Wellness sport centra Zuzana, kde jsme od září 2010
našli zázemí pro dopolední sportovní aktivity.

1. Představujeme MC Rudňáček









Mateřské centrum je místo pro rodiče i prarodiče s dětmi, kde mohou společně trávit
svůj volný čas, vyuţívat nabízené programy nebo jen zázemí, obohacovat své
dovednosti nebo se aktivně podílet na přípravě programů a chodu MC.
Návštěva MC umoţňuje rodičům s malými dětmi vyjít z izolace, kam se celodenní
péčí o dítě dostávají. Činnost MC má sociálně-preventivní funkci.
MC posiluje mateřskou roli ţeny ve společnosti.
Aktivity MC napomáhají pozitivnímu rozvoji vztahu rodič – dítě i rozvoji sociálního
cítění dětí.
Pomáháme rodičům na mateřské/rodičovské dovolené rozvíjet své jazykové znalosti, a
tím usnadňujeme jejich zapojení do pracovního procesu.
Jsme otevřenou skupinou, rádi mezi sebou přivítáme další členy s novými nápady,
uvítáme jakoukoliv pomoc či podporu.
Svou činností přispíváme k rozvoji našeho města a snaţíme se být jeho nedílnou
součástí (např. pomoc při výstavbě dětských hřišť atd.).
Aktivity pro veřejnost mohou fungovat jen díky rodinné výpomoci, dobrovolné práci
ochotných lidí a díky podpoře mnoha dárců a sponzorů.

2. Nabídka MC Rudňáček










Herna plná zajímavých hraček.
Tvořivé, vzdělávací, hudební a sportovní programy pro děti od narození po mladší
školní věk.
Vzdělávací kurzy pro rodiče s hlídáním dětí.
Pro širokou veřejnost přednášky, besedy, rukodělné kurzy.
Jednorázové akce jako smysluplná náplň volného času, nové zkušenosti, poznatky,
moţnost seberealizace při podílení se na chodu centra.
Vstupné dostupné všem (např. herna pro členy zdarma, pro nečleny 15,- Kč).
Členství ve sdruţení není podmínkou pro návštěvu MC, ale člen uţívá slevy
vstupného na vybrané akce MC a mnoho dalších výhod (např. 7 % sleva v obchodě
Hračky Brendík, 10 % sleva v BeBeFoto, rodinná vstupenka do ZOO zdarma).
Moţnost občerstvení a nekuřácké prostředí. Zázemí pro přebalení a nakrmení malých
dětí (kuchyňka s rychlovarnou konvicí a mikrovlnnou troubou).
Bezplatná inzertní sluţba a přístup na internet zdarma.
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3. Rok v projektech
Mateřské centrum Rudňáček podpořené MPSV částkou 230000,- Kč a městem Rudná
částkou 14000,- Kč
Tento projekt představuje jádro činnosti MC – volná herna s programem, který tvoří různé
pohybové, tvořivé a hudební aktivity pro rodiny s dětmi předškolního věku.
Nedílnou součástí projektu je i organizace různých kampaní a akcí pro širokou veřejnost
v Rudné a okolí. Ty jsou z velké části realizovány prostřednicvím dobrovolné výpomoci
rodičů. Náklady na akce jsou hrazeny převáţně z prostředků poskytnutých MPSV a městem
Rudná.
Koordinátor projektu Ilona Johnová Koukalová
Mateřské centrum Rudňáček a příměstský tábor v Rudné podpořený Středočeským
krajem částkou 170800,Od 3. roku dítěte nastává v rodině velký zvrat – rodiče se vrací zcela nebo alespoň částečně
do zaměstnání, dítě nastupuje (má-li štěstí) do předškolního zařízení a rodina se musí zabývat
otázkou Kam s ním? Letní prázdniny jsou tu, školka i školní druţina téměř 2 měsíce zavřené,
tábory děti odmítají, nebo jsou na ně ještě malé, dovolné málo… MC se pokusilo rodičům
vyjít vstříc a o letních prázninách 2010 zorganizovalo příměstský tábor pro děti ve věku 3 –
10 let.
Středočeský kraj zároveň podpořil i běţný provoz MC v roce 2010.
Koordinátor projektu Ilona Johnová Koukalová
Příspěvek od Úradu práce Praha západ na společensky účelné pracovní místo ve výši
27 000,- Kč
Od února do září 2010 MC čerpalo příspěvek na společensky účelné pracovní místo od Úřadu
práce Praha západ. MC vyuţilo tento příspěvek na plat pro svého jediného zaměstnance na
hlavní pracovní poměr – Míšu Adamovou. Její osoba je uţ delší dobu synonymem pro
předškoličku a akce pro veřejnost a jsme velice rádi, ţe po skončení MD a RD souhlasila
s nabídkou MC a nyní zde pracuje jako lektor a provozní na částečný úvazek.
Koordinátor projektu Ilona Johnová Koukalová
Předškolička
Projekt nazvaný předškolička představuje pomoc rodinám s dětmi, které se nedostaly do MŠ
nebo plánují jejich nástup v dalším školním roce. Kaţdý den dopoledne tráví děti 3 – 4 hod.
v MC a věnují se různým pohybovým, tvořivým nebo hudebním aktivitám. Postupná
socializace dětí napomáhá pozdějšímu klidnému začlenění dítěte do předškolního zařízení.
Koordinátor projektu Michaela Adamová
Jazykové vzdělávání
Tento projekt spočívá v organizaci kurzů AJ pro rodiče na MD a RD a v organizaci kurzů AJ
pro děti předškolního věku. V roce 2010 probíhal kurz AJ pro velmi mírně pokročilé a pro
středně pokročilé dospělé a pro děti začátečníky.
Koordinátor projektu Ilona Johnová Koukalová
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Způsob financování projektů:
Projekty zaměřené na práci s celou rodinou, a to včetně akcí pro širokou veřejnost jsou
z velké části financovány MPSV ČR, částečně pak příspěvkem od města Rudná, Krajského
úřadu Středočeského kraje a vlastními zdroji, příměstský tábor byl spolufinancován Krajským
úřadem Středočeského kraje (Humanitární fond) a vlastními zdroji, předškolička a jazykové
vzdělávání je financováno z vlastních zdrojů MC Rudňáček a z darů od uţivatelů MC
Rudňáček.

4. Personální obsazení
Do provozu MC se zapojilo 31 lektorek, z velké části maminek na MD. Podělily se o sluţbu
v herně (dobrovolnická činnost) a vedení krouţků či lekcí (dohoda o provedení práce, ŢL).
Společně pak nadšeně organizovaly akce jako karneval nebo sportovní či dětské dny.
-

Adamová Míša – člen výkonné rady, vedení předškoličky a cvičení rodičů s dětmi do
4 let, organizace programu pro děti,
Beranová Tereza – řízení herny,
Bláhová Naděţda – lektorka předškoličky,
Fliegerová Zuzana - organizace programu pro děti, organizace kampaně Město pro
děti
Henychová Lenka – Taneční aktivity pro děti 3 – 11 let,
Hoffmannová Kateřina – vedení předškoličky,
Horová Pavlína – tvoření pro děti, organizace programu pro děti, lektor předškoličky
Chudá Helena - organizace programu pro děti, organiza kampaně Město pro děti,
řízení herny,
Iblová Martina – lektorka tvořivých aktivit pro rodiče s dětmi, organizace programu
pro děti
Janatová Jana – řízení herny,
Janíková Miroslava – Hokus pokus,
Johnová Koukalová Ilona – předsedkyně o.s., koordinátorka projektů, herna, cvičení
dětí,
Kaluţová Martina – revizorka MC Rudňáček,
Kejzlarová Milena – vedení předškoličky, organizace programu pro děti,
Macková Martina – AJ pro děti 4 – 6 let,
Manišová Radka – vedení předškoličky, organizace programu pro děti,
Mendlová Pavla - organizace programu pro děti, cvičení rodičů s dětmi, vedení lekcí
HŠ Yamaha,
Novotná Eva - vedení lekcí HŠ Yamaha.
Ondřejková Veronika – AJ pro středně pokročilé,
Pelcová Veronika – člen výkonné rady, cvičení rodičů s dětmi do 4 let, cvičení pro
těhotné, organizace programu pro děti,
Pragerová Kristýna - organizace programu pro děti,
Průchová Jaroslava - organizace programu pro děti, vedení předškoličky,
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-

Stryková Jitka – keramika pro děti i dospělé, organizace programu pro děti,
Šimíková Ilona – člen výkonné rady, tvoření, organizace programu pro děti, herna,
Šteflová Evţenie – řízení herny,
Teichmanová Martina – řízení herny,
Taylor Daniela – AJ pro středně pokročilé,
Tvrdoňová Klára – taneční aktivity,
Týmová Renata – organizace kampaně Město pro děti,
Vančurová Jana – vedení předškoličky,
Veselá Soňa – vedení lekcí HŠ Yamaha,
Zedníková Lucie – vedení lekcí HŠ Yamaha.

Příměstský tábor byl koncipován jako klasický letní dětský tábor s tím rozdílem, ţe děti
přespávaly doma. Vedení jednotlivých oddílů se ujaly studentky VŠ nebo paní učitelky z MŠ,
které si prázdniny bez dětí nedokáţou představit. Dohledem nad zdravím dětí se ujaly
maminky na MD s odborným vzděláním.
- Malá Klára,
- Zůzová Helena,
- Mošovská Eva,
- Bláhová Nadězda,
- Zdráhalová Lucie,
- Zavázalová Šárka,
- Hotovcová Petra,
- Adamová Michaela,
- Halšková Petra,
- Bittnerová Martina,
- Froňková Veronika,
- Mendlová Pavla,
- Fremrová Šárka,
- Vančurová Jana.

5. Prezentace MC
Činnost MC je prezentována na nástěnce přímo v prostorách centra, na nástěnce u pošty, na
autobusové zastávce Rudná Hořelice, dále pak v místním měsíčníku Ţivot v Rudné,
regionálních novinách Náš region Praha západ, na veřejných nástěnkách (7 ks po celém
městě) a na internetových stránkách www.rudnacek.mistecko.cz.
Od dubna 2008 se MC Rudňáček zapojuje i do vítání občánků v městě Rudná – nové občánky
obdarováváme 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.
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V roce 2010 se MC Rudňáček zapojilo do putovní výstavy mateřských center, které pořádala
Síť MC ve spolupráci s jednotlivými kraji. Pomocí fotografíí a letáčků jsme prezentovali
především aktivity pro rodiče s dětmi a akce pro veřejnost.

6. Vyhodnocení jednotlivých kroužků
Volná herna
Nové prostory jako stvořené pro volnou hru dětí nás opět
přesvědčily o potřebě otevřít 2x do týdne volnou hernu
(středa, čtvrtek 16 – 18 hod.). Tato neřízená aktivita sice
nebyla tolik vyuţívána jako aktivity řízené lektorem, ale
přesto si našla „své rodiny“. Největší návštěvnost jsme
zaznamenali v zimních měsících. Ve druhém pololetí
2010 se nám nepodařilo zajistit plnohodnotný dozor
(dozor a úklid zajišťovala lektorka aktivity v sousední
místnosti), ale provoz herny tímto opatřením nebyl
nikterak dotčen.

Cvičení pro děti ve věku 2 měsíce – 5 let
Jde o pobyt v herně s pohybovým programem, tedy společnou aktivitu pro rodiče a děti. Od
roku 2009 se nám osvědčilo rozdělit aktivitu na tři věkové skupiny:
- 2 – 10 měsíců,
- 10 měsíců – 2 roky,
- 2 roky – 3 roky,
- 3 roky - 5 let.
Ve všech věkových kategoriích děti rozvíjí své
pohybové a smyslové dovednosti. V rytmu básniček
a písniček trénují dovednosti odpovídající jejich
věku a spoluprací s rodiči se posiluje jejich
vzájemný vztah a důvěra. Nejstarší skupinka cvičí
nejčastěji bez pomoci rodičů a pod vedením zkušené
lektorky rozvíjí dovednosti v pohybových nebo
míčových hrách a trénují i základní a jednoduché
gymnastické prvky.
Děti vyuţívají tradiční i méně tradiční tělocvičné
pomůcky (gymnastické míče, molitanová
prolézačka, trampolína, průchozí domeček,
obruče, míče, švihadla, certifikované překáţkové
dráhy atd.). Cvičení probíhá v prostorách
Wellness sport centra Zuzana v Rudné.
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Pro velký počet zájemců byl zaveden rezervační systém jednotlivých hodin.

Taneční aktivity pro děti 3 – 5 let
Krouţek byl otevřen v listopadu 2008 a od svého počátku se těší velkému zájmu. Pro velký
zájem jsme lekci rozdělili do dvou skupinek, ale ani tak jsme nedokázali vyhovět všem
zájemců o účast.
Děti v tanečních aktivitách pracují bez přítomnosti svých rodičů, ti mají k dispozici přilehlou
učebnu, kterou vyuţívají k malému občerstvení, hrám se svými mladšími dětmi a k seznámení
s jinými rodiči.

Moderní taneční pro děti 6 – 11 let
Tento krouţek vznikl na základě poptávky rodičů poté, co se
do vedení zapojila Lenka Henychová. Obsazení krouţku je
poměrně stále. V roce 2010 dívky absolvovaly 3 vystoupení –
v rámci karnevalu 2010, na akci pro veřejnost s názvem
Vítání prázdnin a při vánočním posezení s rodiči.

Hudební škola Yamaha
Spolupráce s HŠ Yamaha začala v únoru 2009 a zpívání s Yamahou se rychle stalo nedílnou
součástí programu MC. Od počátku jsou otevřeny 4 skupinky po max. 12 dětech, přičemţ
jedna skupinka převáţně starších dětí se od září 2010 schází v pondělí pozdě odpoledne.
Našim cílem bylo zpřístupnit program i dětem, které dochází do MŠ, ovšem i přes počáteční
velkou poptávku zájem o podvečerní hodinu nebyl takový, abychom uvaţovali o pokračování
i v dalším roce.

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. Cvičení se koná v prostorách Wellness sport centra Zuzana.

Keramika pro rodiče s dětmi i pro dospělé
Krouţek keramiky se v MC těší velké oblibě. Na základě poptávky ze strany
rodičů školních dětí jsme v září 2010 otevřeli i skupinku dětí starších 6 let,
které jsou schopny tvořit samostatně bez zásadní pomoci dospělého. Na
aktivitu dochází kaţdý týden aţ 10 dětí.
Keramika pro rodiče s dětmi a pro dospělé pokračovala
v „zajeté“ formě i kvalitě z minulých let.
Pro velký počet zájemců o program pro rodiče s dětmi byl zaveden
rezervační systém jednotlivých hodin.
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Tvoření pro rodiče s dětmi 18 měsíců – 4 roky
Výtvarná aktivita pro rodiče s dětmi byla otevřena v únoru roku 2010. Probíhá vţdy druhé
pondělí v měsíci a je rozdělena na dvě věkové skupiny – 18 měsíců – 2,5 roku a 2,5 roku – 4
roky. Cílem aktivity je seznámit rodiče s charakteristikou výtvarného projevu dítěte
v závislosti na jeho věku a nabídnout rodičům inspiraci ke vhodnému tvoření (náměty,
pomůcky, netradiční výtvarné techniky atd.).

Tvoření pro děti ve věku 4 – 6 let
Aktivita je koncipována jako přípava na ZUŠ – děti uţ většinou zvládají práci s tuţkou,
pastelkou i barvami a v rámci aktivity se lektorka s odborným vzděláním snaţí rozvíjet jejich
fantazii, tvořivost i hru s barvami a výtvarným materiálem.

Předškolička
Tento krouţek je v programu zařazen uţ od roku 2008 a jeho obliba stále stoupá. Jedná se o
pobyt v herně s programem, přičemţ snahou lektorek je citlivým způsobem minimalizovat
společný pobyt s rodiči. Hlavním cílem
krouţku je připravit děti na pobyt ve
školce, naučit je řádu a samostatnosti, aby
přechod do MŠ pro ně nebyl
problematický. Děti si s „tetou“ hrají,
zpívají, modelují nebo se učí základním
výtvarným dovednostem (lepení, stříhání,
vybarvování).
Zájem o tuto sluţbu je veliký. K zápisu se
v červnu 2010 dostavilo více neţ 70 dětí,
vyhovět jsme mohli zpočátku jen 35
rodinám. V průběhu roku nejstarší děti odcházely do školek a nahradily je děti ze seznamu
původně nepřijatých.
Od druhého pololetí 2010 se nám podařilo navázat spolupráci s firmou Oázarest a nabízíme
rodičům prodlouţený pobyt v předškoličce (o 1 hodinu) i s obědem.
Průměrná návštěvnost je 12 – 13 dětí bez doprovodu rodičů denně. Předškolička probíhá 5x
týdně.

Hokus pokus
Krouţek byl určen pro zvídavé kluky a holčičky, kteří se rádi učí vlastními zkušenostmi.
Mohli si vyzkoušet, co to je a co umí magnet, voda nebo vzduch v balónku aj. I přes velice
zajímavý obsah si krouţek nenašel dostatečný počet zájemců a do programu druhého pololetí
roku 2010 zařazen nebyl.
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Angličtina pro rodiče na MD a RD
Angličtina pro rodiče na RD se v MC vyučuje uţ od roku 2007. Není problém sehnat
ochotnou lektorku opět z řad rodičů na RD a ve druhém pololetí 2010 se podařilo přesvědčit i
šikovného tatínka Tonyho McMahona původem z Irska, aby 1x do měsíce vedl s účastnicemi
kurzu pro pokročilé lekce konverzace. Jeho irský humor si našel své přiznivce a Tony se stal
nedílnou součástí MC Rudnáček.
Během dopoledních lekcí pro začátečníky je zajištěno hlídání dětí.

Angličtina pro děti 3 – 5 let
Krouţek jsme poprvé nabídli v listopadu 2008. Od té doby se nám podařilo kaţdý rok otevřít
1 – 2 skupinky. V roce 2010 to v prvním pololetí byly dvě skupinky začátečníků, od druhého
pololetí 1 skupina pokročilých. Nabídka hodin AJ pro děti je v Rudné opravdu bohatá, proto
další existenci této aktivity pro rok 2011 zvaţujeme.

Příměstský tábor
V roce 2010 nás ekonomická situace
(nájemné i během prázdnin, kdy činnost
neprobíhá) donutila přemýšlet o programu i
během letních prázdnin. Velice rychle jsme
vytvořili základní koncept týdenních turnusů
tzv. příměstského tábora. Tábory trvaly po
dobu 6 prázdninových týdnů a děti v rámci
táborových her zaţily spoustu legrace. 2x
týdně jsme organizovali velké celodenní
výlety do blízkého i vzdáleného okolí. I přes
první (pokusný ) ročník se tábory velice
brzy naplnily. V kaţdém turnusu jsme své
sluţby nabádli cca 30-35 dětem (cca 25-30
rodin).
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7. Vyhodnocení jednotlivých akcí
Drakyáda
Říjnová drakyáda pořádaná spolu se Ţlutým květem uţ se v Rudné stala tradicí. Stejně jako
nevhodné počasí. Oproti minulému roku sice nepršelo, ale zato vůbec nefoukalo. Původní
termín byl tedy oficiálně zrušen a zájemci o létání se sešli další týden při náhradním termínu.
Zástupci (tatínci) MC se drakyády jako organizátoři zúčastnili jen v původním termínu a
udělali si neoficiální drakyádu vlastně sami pro sebe . Do vzduchu dostali jen draky domácí
výroby, a to ještě jen na chvíli. I tak si to tatínci a samozřejmě také děti uţili.
Týden před konáním drakyády se uţ tradičně zájemci o vlastnoručně vyrobeného draka sešli
v prostorách MC a pod vedením tatínka-modeláře si vyrobili nádherné hvězdy, psaníčka nebo
baby. K naší radosti někteří draci létali (za větru) tak dobře, ţe o ně hrdí majitelé navţdy
přišli.

Karneval
Bujaré karnevalové veselí vypuklo v rudenské sokolovně 27. 2.
2010. Zatancovat si přišlo více neţ 120 dětí s rodiči nebo prarodiči.
Zájem o akci projevili i místní podnikatelé, takţe se podařilo pro
děti připravit bohatou tombolu. I tak se ale na všechny nedostalo a
nezbylo neţ improvizovat a shánět pro děti další a další ceny. Věřte,
ţe jsme to dělali moc rádi.

Noc s Andersenem
Městská knihovna Rudná spolu s MC Rudňáček a skautským
střediskem Balvan 26. 3. 2010 uspořádala první ročník Noci
s Andersenem. 30 dětí mladšího školního věku strávilo jednu
kouzelnou noc v prostorách MC. Dlouho do noci hrály
různé zajímavé hry pod vedením skautských
vedoucích, prohlíţely si a četly dětské kníţky,
zúčastnily se internetové soutěţe o zajímavé literární
ceny a v neposlední řadě si pochutnaly na večeři a
snídani připravené Janou Prekovou z knihovny a
Ilonou Johnovou z MC. Noc to byla plná záţítků, takţe
spát se vůbec nechtělo. Nepomohly ani pohádky od
Andersena, a tak děti v sobotu ráno odcházely domů
znavené, ovšem naprosto spokojené.

Vítání prázdnin
Konec června 2010 byl doslova tropický a k vítání prázdnin se opravdu hodil. 24. 6. 2010
v 16 hodin se sešlo více neţ 120 dětí s rodiči, aby si zpříjemnily odpoledne různými hrami a
soutěţemi. Na kaţdé dítě v závěru čekal balíček s odměnami.
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Odpoledne rodičům s dětmi zpestřila Kristýna Pragerová z Helen Doron, fotostudio
BeBeFoto, Štěpánka Řasová z oddílu krasojízdy na kole a dívky z oddílu sportovního
aerobiku Olgy Šípkové. Děkujeme
Konec akce byl vypočítán téměř na minutu – chviličku po skončení se strhla obrovská bouřka,
ale věříme, ţe děti i jejich rodiče byli v tu dobu v bezpečí domova.
Akci organizovalo 15 ochotných maminek, babiček, tet a tatínků.

3. ročník závodu O Rudenské kolečko
Závod pro celou rodinu na všem, co má kolečka, proběhl 16. 10. 2010 u dětského hřiště Na
Drahách. Sešlo se tu více neţ 50 nadšených malých závodníků se svými „nabušenými“ stroji.
K vidění tu byla odráţedla, koloběţky, tříkolky, kola nebo in-line brusle. Nejmladšímu
účastníkovi bylo pár týdnů, nejstaršímu 9 let a závodilo se opravdu s velkým zapálením 
Chvíle před startem i po úspěšném absolvování trasy bylo moţno vyplnit jízdou na dopravním
hřišti postaveném BESIPem. A protoţe nám počasí opravdu nepřálo- neustálé mrholení a
zima potrápily snad kaţdého – vítané zpestření představoval stánek s teplým občerstvením
Pavla Krause z restaurace Obzor.
O organizaci a bezpečnost na trati se starali nejen pracovníci MC Rudňáček, stráţníci Městské
policie Černošice, ale i nadšení rodiče a cyklisté z týmu Bike Tuning. Tímto jim velice
děkujeme za pomoc.

Přednášky na téma zdravý životní styl, psychologie a zdraví dětí
V roce 2010 jsme se pokusili obohatit program MC o různé kurzy a přednášky pro rodiče.
V prvním pololetí se nám osvědčil kurz první pomoci a prevence úrazů u dětí (kurz skládající
se ze dvou samostatných bloků, vţdy 3 – 5 hodin v sobotu dopoledne). Ve druhém pololetí
jsme nabídli besedu s homeopatkou na téma Homeopatie pro děti a dospělé (akce úspěšná, 8
účastníků) a dále přednášky z iniciativy maminek navštěvujících MC – Aloe vera a posílení
imunity (akce úspěšná, 15 účastnic) a Zelené potraviny (akce neúspěšná, 1 účastnice).
V závěru roku 2010 jsme navázali spolupráci s psycholoţkou Mgr. Lucií Pajer. Společně jsme
připravili systém přednášek a akcí. Zaměřili jsme se především na rodiny s dětmi
předškolního a mladšího školního věku. Přednášky a besedy budou probíhat v prvním pololetí
2011.

Burza dětského zboží
Uţ od roku 2008 pravidelně 2x do roka organizujeme burzu dětského oblečení a zboţí, a to
vţdy na jaře a na podzim. V prvním pololetí jsme burzu umístili do prostor ZŠ Rudná, ve
druhém pololetí do prostor Spolkového domu a otevřeli jsme ji po několik pracovních dnů
(dopoledne i odpoledne). Zájem o prodej i koupi byl v obou případech veliký, ale
z organizačního hlediska se nám varianta ve Spolkovém domě neosvědčila. Pro rok 2011
plánujeme opět návrat do prostor ZŠ Rudná.
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Divadelní představení pro děti
V roce 2010 MC organizovalo jen jedno dětské divadelní představení – divadélko Drak
z Plzně zahrálo v rámci dne otevřených dveří 20. 1. 2011 ve Spolkovém domě. Oslavili jsme
tak otevření nových prostor v úţasně opraveném domě. Další dětská představení organizovalo
město Rudná na doporučení MC Rudňáček.

Kampaň Město pro děti
V říjnu – prosinci 2010 se MC Rudňáček zapojilo do celostátní kampaně organizované Sítí
mateřských center a nazvané Město pro děti. Formou dotazníku jsme oslovili rodiče z Rudné,
aby se vyjádřili k ţivotu ve svém městě a zaměřili se především na ţivot s malým dítětem.
Vrátilo se nám celkem 52 dotazníků, které jsme statisticky zpracovali a s výsledky jsme
formou dopisu informovali starostu obce a všechny nově zvolené zastupitele. Všechny jsme
vyzvali ke schůzce s rodiči, abychom našli společnou cestu k nápravě věcí, které ţivot
v Rudné mladým rodinám ztrpčuje. Bohuţel jsme ze strany vedení obce nedostali (a to i přes
urgenci) ţádnou odpověď. Kampaň tedy nezaznamenala ţádné konkrétní dopady na ţivot
v Rudné.

Výlety pro rodiny s dětmi
O letních prázdninách jsme rozganizovali 2 výlety pro rodiče s dětmi předškolního věku.
První do Toulcova dvora v Praze, druhý do Hořovic na zámek. Oba výlety bylo moţno
uskutečnit buď společně vlakem, nebo po vlastní ose. Program byl připraven tak, aby
odpovídal věku dětí. Prvního výletu se zúčastnilo 5 rodin, druhý jsme museli z důvodu velmi
nepříznivého počasí zrušit.
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8. Hospodaření v roce 2010
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 2010 podpořili naši činnost formou finančních příspěvků a
věcných darů a sluţeb:
Výnosy

Příjmy z dotací

Náklady

441 800

Náklady na materiál

245 061,31

377 024,07

Příjmy z členských
příspěvků

5 850

Náklady na služby

Přijaté dary

5 600

Náklady na mzdy

Výnosy z prodeje a
služeb
Úroky

842 629

Ostatní náklady

553 186
18 988

303,18

Dotace
Úřad práce

27 000

MPSV

230 000

Středočeský kraj

170 800

Město Rudná

Celkem za období
Hospodářský
výsledek:
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14 000

1 296 182,18

1 194 259,38
+101 922,80

Hospodářský výsledek – komentář
Na výroční schůzi 9. 6. 2011 bylo schváleno převedení částky 101 922,80 do nerozděleného
zisku, přičemţ z výše uvedené sumy bude vytvořena rezerva účelově vázaná na nájem, úhradu
mzdových závazků při nedostatku finančních prostředků a krytí případné ztráty v dalších
letech. Jedná se opatření pro případ, ţe by MC Rudňáček nezískalo státní, krajskou nebo
obecní provozní dotaci ve výši, která by pokryla veškeré nutné náklady.

Náklady
Spotřeba materiálu
Spotřeba enertie
Ostatní služby (poštovné,
inzerce, kopírování,
vstupné příměstský tábor,
jízdné příměstský tábor,
obědy předškolička,
tábor,…)
Mzdové náklady
Zákonné pojištění

Příjmy
215 061,31
30 000

377 024,07

494 663
58 523

Členský poplatek v Síti MC

1 000

Ostatní náklady (bankovní
poplatky)

4 757

Odpisy majetku

Celkem za období:

Tržby z prodeje služeb
Úroky

842 494
303,18

Přijaté dary

5 600

Přijaté členské příspěvky

5 850

Provozní dotace

441 800

13 231

1 194 259,38

1 296 047,18

Slevy a drobné dary pro členy MC Rudňáček:
- 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 kalendář
MC na rok 2010 zdarma,
- rodiče a podnikatelé z Rudné věnovali věcné dárky do tomboly karnevalu a na další akce
pro širokou veřejnost,
- členům MC umoţníme organizaci soukromých akcí v prostorách MC zdarma,
- členům MC zapůjčíme rodinnou vstupenku do praţské ZOO zdarma.
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9. Plány na školní rok 2011
Mateřské centrum Rudňáček je organizací, která si za dobu své existence vytvořila rozsáhlou
klientelu a stabilizovala svůj program. Díky tomu je moţné v roce 2011 uvaţovat o určité
nástavbě, která by MC proměnila ve skutečné centrum pro kaţdou rodinu. Nové aktivity by
však v ţádném případě neomezovaly stávající činnost.
Jedná se např. o:
 Cyklus psychologických a pedagogických přednášek.
 Zopakování přednášek na téma První pomoc u dětí.
 Spolupráci s odborníky z oblasti psychologie a logopedie.
 Spolupráci s FOD (Klokánek v blízké Hostivici) – podpora pěstounské péče.
Vedle této spíše odborné činnosti uvaţujeme o nových aktivitách pro děti:
 Rozšíření předškoličky na celý den (v případě zájmu rodičů).
 Dětský sbor.
 Dětský oddíl Všeználků – všeobecné zaměření, důraz na přírodu a různé praktické
dovednosti opět ve spojení s přírodou.
.
Finance na provoz chceme získat prostřednictvím
 vlastních příjmů,
 darů soukromých dárců či fyzických nebo právnických osob,
 dotace od města, kraje a státu
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Nástěnná výzdoba herny ve Spolkovém domě
Autorka – Martina Iblová
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Sestavila:
Mgr. Ilona Johnová Koukalová – předsedkyně o.s.
9. 6. 2011
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