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1. Úvod 
 

Váţení přátelé MC Rudňáček, 

 

jiţ třetím rokem pracuji pro tuto NNO, s většinou z Vás se znám osobně nebo alespoň po 

telefonu, pro Vaše děti jsem „tou tetou ze cvičení“ nebo „tou tetou ze školičky“ a musím se 

přiznat, ţe mě to velice těší. 

 

MC Rudňáček je v současné chvíli pro mě dítě, o které s láskou pečuji, ale i „noční můrou“, 

protoţe věčně něco nestíhám nebo zapomínám. Přesto všechno si MC velice cením. 3 roky 

mateřské a rodičovské dovolené mně i mému synovi zpříjemnilo a vyplnilo spoustou aktivit, 

takţe jsme opravdu neměli čas se nudit. V Rudné bydlíme jen chvilku, a tak pro mě bylo 

velice příjemné, ţe jsem díky Rudňáčku poznala spoustu známých a našla i nové přátele. 

 

Děkuji všem svým kolegyním, jejich manţelům i Vám, našim příznivcům, ţe svým 

entuziasmem a ochotou přiloţit ruku k dílu pomáháte realizovat dobré i ty ostatní  nápady a 

těším se na další spolupráci. 

 

Ilona Johnová 

 

 

2. 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.).  

 Fungujeme na principu rodinné výpomoci, na základě dobrovolné práce ochotných lidí 

a díky podpoře mnoha dárců a sponzorů.  
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3. 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, záţitkové semináře, vzdělávací programy, 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.  

 

4. Historie MC Rudňáček 
2007 

Vznik MC Rudňáček se datuje 1. 8. 2007. První své návštěvníky jsme přivítali v září 2007 

v prostorách školní druţiny ZŠ Rudná. Začátky byly skromné, ale plné nadšení. Na kongresu 

mateřských center byla MC Rudňáček udělena cena Společnost přátelská rodině. 

 

Projekt „Kdo si hraje, nezlobí – Kdo poslouchá, všechno ví“ podpořený Nadací Via 

částkou 32 000,- Kč 

Projekt spočíval ve vytvoření náplně MC – programu pro rodiny s dětmi ve věku cca 1 – 4 

roky. Finance ve výši cca 32 000,- Kč na rozjezd poskytla Nadace Via z programu 

„Procter&Gamble pro mateřská centra“. Za uvedenou částku jsme nakoupili hlavně sportovní 

náčiní, výtvarné potřeby a zajímavé kníţky s rodinnou a pedagogickou tématikou. Projekt 

končil v dubnu 2008. 

Koordinátor projektu Ilona Johnová Koukalová 

 

2008 

Rok 2008 byl rokem velkých změn. Díky nedostatečné kapacitě ZŠ jsme byli nuceni buď 

omezit své sluţby, nebo změnit provozovnu. Stále se zvyšující návštěvnost MC nás 

přesvědčila, ţe omezit otevírací dobu by byl krok zpět, a tak jsme si ve druhém pololetí 

pronajali prostory v podkroví LTC Rudná. Chvíli trvalo, neţ jsme vše vybavili a vyzdobili, 

ale od listopadu jsme mohli přivítat první návštěvníky v novém. 

Nové prostory nám umoţnily i rozšířit program. Zavedli jsme odpolední aktivity pro rodiče 

s dětmi i víkendové akce určené především pro rodiče. S velkým zájmem se setkalo i rozšíření 

tzv. předškoličky na kaţdý všední den dopoledne. Předškolička je 3hodinový program určený 

pro děti bez přítomnosti rodičů. Aktivita byla od samého začátku hojně navštěvovaná. Při 
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přihláškách měli přednost rodiče zaměstnaní na částečný úvazek, rodiče po skončení 

rodičovské dovolené aktivně hledající nové zaměstnání a rodiče osobně a celodenně pečující 

o min. 1 další dítě mladší 3 let. 

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. 

 

Projekt „MC Rudňáček“ a „Sportovní aktivity MC Rudňáček“ podpořené 

Humanitárním fondem Středočeského kraje a Fondem sportu a volného času. Částkou 

70 000,- Kč  
Z částky 70 000,- Kč byl uhrazen nájem, telefonní poplatky, nákup hraček, výtvarných potřeb, 

cen na jednorázové a sportovní akce a mzdy lektorů sportovních aktivit. V rámci sportovních 

aktivit jsme vedle pravidelného sportovního programu zorganizovali ještě sportovní dny a 1. 

ročník cyklistického závodu O Rudenské kolečko. 

Koordinátor projektu Ilona Johnová Koukalová 

Koordinátor cyklistického závodu Veronika Ondřejková 

 

2009 

Rok 2009 byl rokem hledání. Hledali jsme místo, kde budeme moci s dětmi sportovat 

(prostory LTC byly sice prostorově velké, ovšem se silně zkosenými stropy, takţe pro dospělé 

nevhodné). Velmi vstřícný byl v tuto chvíli pan Barnáš ze společnosti Relax-sport Rudná a 

majitelka Aerobic clubu Zuzana – paní Zuzana Schmiedová, kteří nám na dopoledne a brzké 

odpoledne pronajali sál na aerobik.  

V nových prostorách v LTC jsme dále hledali tu nevhodnější skladbu programu i 

personálního obsazení. Své sluţby jsme chtěli nabídnout i rodinám s odrostlejšími dětmi 

(předškoláci, mladší školní věk) i samotným rodičům. Tato fáze skončila s druhým pololetím 

roku, od té doby se program i personální sloţení měnilo jen minimálně. 

MC Rudňáček vykázalo v roce 2008 následující návštěvnost: 

- 5105 jednorázových návštěv dětí, (z toho 2000 jednorázových návštěv dětí 

v předškolačce -10 dětí denně, z toho cca 1056 jednorázových návštěv dětí v HŠ 

Yamaha), 

- 3270 jednorázových návštěv dospělých osob, 

- 21 dospělých osob bylo přihlášeno do jazykových kurzů (lekce 1x týdně, tj. cca 700 

návštěv ročně), 

- 10 dětí bylo přihlášeno do kurzu AJ (lekce 1x týdně, tj.cca 320 návštěv ročně), 

- cca 43 dětí navštěvovalo předškoličku, 

- 63 rodin bylo přihlášeno do HŠ Yamaha, 

- cca 620 rodin navštívilo pořádané akce, 

- pravidelných aktivit se zúčastnilo cca 297 rodin, další rodiny (neevidované) se účastnily 

akcí pro veřejnost, odhad počtu rodin, které navštívily některou z aktivit MC je cca 370. 
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Projekt „Mateřské centrum Rudňáček“ podpořený MPSV ČR ve výši 232 856,- Kč 

Dotace MPSV umoţnila z velké části zajistit kaţdodenní provoz herny, dostupné programy 

včetně krátkodobého hlídání dětí a další rodinné sluţby. Při zajišťování programů jsme 

vytvořili několik nových pracovních příleţitostí pro rodiče malých dětí v rámci DPP. Všechny 

nabízené nízkoprahové programy si kladou za cíl podporovat děti především ve věku od 1 

roku do 6 let v jejich všestranném rozvoji - osobnostním, fyzickém i psychickém, a to 

způsobem, který je pro děti zcela přirozený (hra, pohyb, tvoření, zpěv, zapojení fantazie atp.) 

Dotaci MPSV jsme vyuţili na úhradu mzdových nákladů, nájemného, telefonů, poštovného. I 

nadále se na zajištění provozu centra a nabídce jeho programů podílí řada dobrovolníků.  

Koordinátor projektu Ilona Johnová Koukalová 

 

 

Projekt „Mateřské centrum Rudňáček v roce 2009“ podpořený Humanitárním fondem 

SK ve výši 30 000,- Kč 

Dotací od Středočeského kraje jsme dofinancovali náklady spojené s kaţdodenním provozem 

MC. Z částky 30 000,- Kč jsme hradili nákup výtvarných pomůcek a hraček, čistící a 

hygienické potřeby, odbornou literaturu, drobný materiál, telefon a nájemné. 

Koordinátor projektu Ilona Johnová Koukalová 

 

Projekt „Mateřské centrum Rudňáček v roce 2009“ podpořený městem Rudná  ve výši 

20 000,- Kč 

Dotací od města Rudná jsme dofinancovali náklady spojené s organizací akcí pro veřejnost. Z 

částky 20 000 Kč jsme hradili částečně lektorné v krouţku tanečků, nákup výtvarných 

pomůcek, dárků na dětské dny, ale především inzerci v Ţivotě v Rudné a ve vitrínách na 

autobusových zastávkách a nájem sokolovny pro pořádání karnevalu nebo dětských 

divadelních představení. 

Koordinátor projektu Ilona Johnová Koukalová 

 

Projekt „Celé Česko čte dětem“ 

V roce 2009 se MC Rudňáček do celorepublikového projektu zapojilo poprvé. Z velké části 

byla účast spíše pasivní – rozvěsili jsme, rozdali a rozeslali e-mailem informační materiál. 

Pokusili jsme se zorganizovat i veřejné čtení pro děti předškolního a mladšího školního věku. 

Na akci však dorazily především děti ve věku cca 3 roky a ukázalo se, ţe zvolená četba není 

pro tento věk vhodná a zajímavá. Do projektu se jistě zapojíme i v roce 2010. 

Koordinátor projektu Veronika Ondřejková 

 

Bambiriáda Beroun 2009 

V roce 2009 jsme se poprvé zapojili do projektu Bambiriády. Podíleli jsme se na obsazení 

stánku středočeských mateřských center. Bambiriádě 2009 příliš nepřálo počasí, bylo chladno, 

větrno a občas i s přeháňkami. Snad proto se dostavilo poměrně málo dětí, stánek MC byl 

však neustále v obleţení . 

Koordinátor projektu – MC Slunečnice, Beroun 
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5. Personální obsazení 
Do provozu MC se zapojilo 24 maminek na MD, které se podělily 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 dny. 

 

- Adamová Míša – člen výkonné rady, vedení předškoličky a cvičení rodičů s dětmi do 

4 let, organizace programu pro děti 

- Dideková Michaela – herna, 

- Henychová Lenka – Neposedné hraní (tanečky pro děti 3 – 5let), Moderní taneční 

(taneční aktivita pro děti 6 – 9 let), 

- Horová Pavlína – tvoření pro děti, organizace programu pro děti 

- Janíková Miroslava – Hokus pokus, 

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

dětí 2, NJ pro středně pokročilé, 

- Kejzlarová Milena – vedení předškoličky, 

- Lipová Erika - cvičení rodičů s dětmi do 4 let, 

- Macková Martina – AJ pro děti 4 – 6 let, 

- Madaraszová Jaroslava – vedení předškoličky, úklid, 

- Manišová Radka – vedení předškoličky, organizace programu pro děti, 

- Mendlová Pavla - organizace programu pro děti 

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

- Pelcová Veronika – člen výkonné rady, cvičení rodičů s dětmi do 4 let, cvičení pro 

těhotné, 

- Pospíšilová Hana – vedení předškoličky a Montessori klubu, 

- Roztočilová Miroslava – vedení předškoličky, 

- Ryšavá Eva – AJ pro začátečníky, 

- Stryková Jitka – keramika pro děti i dospělé, organizace programu pro děti, 

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

- Taylor Daniela – AJ pro středně pokročilé, konverzace v AJ, 

- Vančurová Jana – vedení předškoličky, 

- Veselá Soňa – vedení lekcí HŠ Yamaha, 

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

- Zedníková Lucie – vedení lekcí HŠ Yamaha. 

 

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, 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 zapojilo i do vítání občánků v městě Rudná – nové občánky 

jsme obdarovali malým dárečkem a permanentkou na vstup do centra. 

 

http://www.rudnacek.mistecko.cz/
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Vzestup návštěvnosti jsme zaznamenali po kaţdé úspěšné akci, tj. např. po karnevalu, jarním 

sportovním dnu nebo po letákové akci. 

 

7. Vyhodnocení jednotlivých kroužků 

Volná herna 

Po pronájmu nových prostor na konci roku 2008 jsme opět mohli rodičům nabídnout volnou 

hernu pro děti ve věku 0 – 6 let. Rodiče této moţnosti ovšem vyuţívali jen minimálně, a tak 

jsme volnou hernu od druhého pololetí 2009 zrušili. Po celý rok však platilo, ţe před 

začátkem a po skončení společné aktivity mají rodiče i děti hernu plně k dispozici. Veškerý 

program je tedy moţné charakterizovat jako hernu s programem. 

 

Cvičení pro děti ve věku 2 měsíce – 4 roky 

Jde o pobyt v herně s pohybovým programem, 

tedy společnou aktivitu pro rodiče a děti. 

V prvním pololetí roku 2009 byly otevřeny tři 

skupinky podle věku dětí: 

- 2 – 10 měsíců, 

- 10 měsíců – 2 roky, 

- 2 – 4 roky. 

Pro velký zájem jsme ve druhém pololetí 

skupinky ještě více rozdělili: 

- 2 – 10 měsíců, 

- 10 – 18 měsíců, 

- 18 – 24 měsíců, 

- 2 – 3 roky, 

- 3 – 4 roky (pobyt bez rodičů). 

 

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. 

 

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 Relax-sport Rudná. 

 

 

Neposedné hraní - Tanečky pro děti 3 – 5 let 

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

hry s imaginárním předmětem. 

 

Od ledna 2009 krouţek převzala Lenka Henychová, aktivní tanečnice ze skupiny IMPULS 

Praha a bývalá gymnastka. Po celý rok pokračovala v původním záměru své předchůdkyně, 

ale zároveň do „výuky“ zapojila i prvky ze scénického tance a gymnastiky. Pro velký zájem 

jsme od září 2009 všechny malé tanečníky rozdělili do dvou skupinek. 

 

Moderní taneční pro děti 6 – 11 let 

Tento krouţek vznikl na základě poptávky rodičů 

poté, co se do vedení zapojila Lenka Henychová. 

Malé slečny se věnují nácviku prvků z moderního 

scénického tance. Nacvičují jednoduché 

choreografie, se kterými uţ i vystupují na veřejnosti 

(Bambiriáda Beroun, besídky). 

Hudební škola Yamaha 

Spolupráce s HŠ Yamaha začala v únoru 2009, kdy se do krouţků přihlásily první děti ve 

věku 6 měsíců – 3 roky v doprovodu svých rodičů. Lektorky se postaraly o velice přínosný 

program pro rodiče i děti, a tak zpívání s Yamahou se rychle stalo nedílnou součástí 

programu. Od počátku byly otevřeny 4 skupinky po max. 12 dětech, v prvním pololetí 2 

skupinky Prvních krůčků k hudbě (děti 18 m – 4 roky) a 2 skupinky Robátek (4 – 18m), ve 

druhém pololetí 3 skupinky Krůčků (děti nám dorostly a chtěly pokračovat) a 1 skupinka 

Robátek. 

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.  

 

Keramika pro rodiče s dětmi i pro dospělé, tvoření pro rodiče s 
dětmi 

V prvním pololetí roku 2009 probíhaly dva výtvarné krouţky. Vţdy se jednalo o pobyt 

v herně s programem. Zájem o program byl však rozdílný. Zatímco odpolední keramika byla 

velice oblíbena, dopolední hodina zůstávala téměř nevyuţita, stejně jako další krouţek 

tvoření. Proto jsme od druhého pololetí 2009 ponechali v programu jen odpolední keramiku, 

ale pro velký zájem jsme ji rozdělili do dvou skupin. Děti jsou velice šikovné a za rok své 

docházky udělaly opravdové pokroky jak v samostatnosti při tvoření, tak ve zpracování 

výrobků.  

 

Na základě poptávky tvořivých maminek jsme od druhého pololetí 1x do měsíce otevřeli i 

keramiku pro dospělé. Účastnice si tyto příjemné večery velice oblíbily a pravděpodobně 

bude třeba četnost krouţku zvýšit.  
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Montessori klub 

Ve spolupráci s certifikovanou lektorkou Montessori pedagogiky jsme v květnu 2009 otevřeli 

klub pro rodiče s dětmi ve věku 1,5 – 3 roky. Společně s přihlášenými jsme zjistili, ţe se jedná 

o velice zajímavou metodu, která ovšem nedokázala udrţet zájem rodičů na dlouhou dobu. 

V červnu byla návštěvnost klubu velice sporadická a od září jsme ho uţ neotvírali. 

 

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. 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 jedenkrát za 14 dnů. 

 

Angličtina pro rodiče na MD a RD 

Angličtina pro rodiče na RD se v MC vyučuje uţ od samého počátku. Není problém sehnat 

ochotnou lektorku opět z řad rodičů na RD, a tak hodin AJ stále přibývá.  Od února 2009 se 

vyučuje uţ ve 3 úrovních – začátečníci, středně pokročilí, pokročilí. Během lekce je zajištěno 

hlídání dětí. 

Angličtina pro děti 3 – 5 let 

Krouţek jsme poprvé nabídli v listopadu 2008. Přihlášeno bylo 8 děti a spolu s paní učitelkou 

Mackovou se učily prvním anglickým slovíčkům a písničkám. Většina z těchto prvních 

malých angličtinářů v pravidelné docházce pokračuje, a tak jsme se od druhého pololetí 2009 

rozhodli otevřít ještě jednu skupinku, tentokrát opět pro úplné začátečníky. 

 

Němčina pro středně pokročilé 

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

maturity jazyk nepouţívala, nebo jen minimálně, ale mají chuť vše napravit. Hodiny jsou 
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vedeny maminkou na MD. Skupinka se rozpadla s odchodem jedné z účastnic zpět do 

zaměstnání. Od druhého pololetí lekce NJ nabízeny nejsou. 

 

Cvičení po porodu, Cvičení s prvky pillates 

Pro nezájem zrušeno. 

 

 

8. Vyhodnocení jednotlivých akcí 

Drakiáda 

I v říjnu 2009jsme spolu se Ţlutým květem uspořádali drakiádu. Předcházel jí večer, kdy si 

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

krásného a funkčního draka. 

Oproti předchozímu roku letos docela foukalo, ovšem občas nás zkrápěl déšť. I přesto 

postavení draci létali jedna radost a nikdo nemusel litovat vynaloţeného času, popíchaných 

prstů a napnutých nervů při stavbě .  

Karneval 

Karnevalové veselí vypuklo v rudenské sokolovně 

21.2.2009. Zatancovat si přišlo cca 75 dětí s rodiči nebo 

prarodiči. Zájem o akci projevili i místní podnikatelé, 

takţe se podařilo pro děti připravit bohatou tombolu (200 

cen). 

Vítání prázdnin / Loučení s prázdninami 

24.6. 2009 v 16 hodin bylo v plánu odpoledne plné soutěţí 

a zábavy. Počasí si však usmyslelo, ţe nám náš záměr 

překazí, a tak kvůli dešti jsme veselé odpoledne přesunuli 

na konec prázdnin.  

V pondělí 31.8.2009 nám uţ počasí přálo, a tak se dlouho 

plánované odpoledne mohlo uskutečnit. K našemu překvapení přišlo více neţ 100 dětí a 

všechny odcházely s úsměvem na rtech. Akci organizovalo 12 ochotných maminek. 

2. ročník závodu O Rudenské kolečko 

Závod pro celou rodinu na všem, co má 

kolečka, proběhl 24. 10. 2009 v  na 

Hořelickém náměstí. 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 

něco málo přes rok, nejstaršímu 9 let a 

závodilo se opravdu s velkým zapálením   
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Zábavu si uţili i dospělí fanoušci. Své znalosti z dopravní oblasti si ověřili na zábavných 

testech od BESIPu a fyzičku pak prověřili na cyklistickém trenaţéru. I tady šlo opravdu o 

hodně, pan Chalupa s firmy Bike Tuning si pro nejzdatnější dospěláky připravil pěkné 

odměny, takţe všichni se poctivě snaţili. 

Počasí nám přálo, všichni se bavili, kaţdý závodník si odnesl malou sladkou odměnu a ti 

nejúspěšnější i krásné poháry a medaile. Děkujeme rodičům z MC Rudňáček za přípravu 

závodu, panu Chalupovi a jeho kolegům za dárečky a pomoc při organizaci, BESIPu za prima 

dárky a stráţníkům od Městské policie Černošice za dohled nad bezpečností provozu. 

 

Kurzy tvoření pro rodiče 

I v roce 2009 jsme pořádali několik „kurzů“ zajímavých výtvarných technik určených 

především pro maminky, které se chtějí naučit něco nového. Společně tedy vyráběly 

smaltované dárečky nebo plstěné šperky, kouzlily s korálky nebo měly v plánu zdobit 

společně perníčky. O kurzy byl veliký zájem. Nabízených 6 volných míst se nám daří naplnit 

bez větších problémů, aţ na zdobení perníčků, které se pro zdravotní problémy většiny 

přihlášených nebo jejich dětí nekonalo. 

 

Přednášky na téma zdravý životní styl, psychologie a zdraví dětí 

V roce 2009 se nám nepodařilo 

nabídnout veřejnosti přednášky 

v takové míře, jakou jsme původně 

plánovali, a to z personálních důvodů 

a z důvodu menší poptávky ze strany 

rodičů. I přesto se podařilo 

zorganizovat 1 kurz první pomoci 

(vedeno MUDr. Veronikou 

Hrmovou) a přednášku na téma 

výţiva dětí v prvním roce jejich 

ţivota. Obou akcí se zúčastnilo více 

neţ 10 rodičů na MD a RD. 

Ve spolupráci s porodní asistentkou 

jsme pro druhé pololetí připravili  

cyklus přednášek pro těhotné. Tento 

cyklus se nepodařilo naplnit. 

 

Baby signs 

Ve spolupráci s certifikovanou lektorkou programu znakování batolat Baby signs jsme v roce 

2009 uspořádali 2 semináře. Jedná se o poměrně nový způsob práce s malými dětmi, mezi 

veřejností ještě ne dostatečně známý, a tak účast nebyla veliká (2 – 3 maminky). 
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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. Ve druhém pololetí 2009 jsme změnili systém a burza probíhala 

komisně (do té doby pronájem prodejního místa). Takováto organizace se nám osvědčila, 

neboť přilákala velké mnoţství nakupujících.  

 

Divadelní představení pro děti 

V prvním pololetí 2009 jsme se rozhodli zavést v Rudné tradici dětských divadelních 

představení s měsíční periodicitou. V prostorách sokolovny se vystřídalo divadlo Úsměv, 

Divadlo Matěje Kopeckého nebo divadlo Tineola. Zájem o představení se postupně sniţoval, 

a proto jsme od původního záměru upustili. Pro rok 2010 plánujeme nárazová představení u 

příleţitosti zajímavých akcí. 

 

Společné čtení 

V říjnu 2009 jsme se v rámci kampaně Celé Česko čte dětem pokusili zorganizovat společné 

čtení. Předčítal nám Martin Kavan (pošťák Ondra). Zvolená kníţka byla velice zajímavá, 

ovšem pro jinou věkovou skupinu, neţ která na akci dorazila. Malé děti se na sloţitý příběh 

nedokázaly soustředit a společné odpoledne se velice brzy rozpadlo. V roce 2010 budeme 

v podpoře kampaně Celé Česko čte dětem nadále aktivní, ovšem za podmínky, ţe se budeme 

podílet i na výběru čteného příběhu. 
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9. Hospodaření v roce 2009 
 

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 2009 podpořili naši činnost formou finančních příspěvků a 

věcných darů a sluţeb: 

 

Výnosy Náklady 

Tržby z prodeje služeb 535 610,00 

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

   76 709,54 

Úroky 135,24 Spotřeba energie      30 000,00 

Přijaté členské příspěvky 7 050,00 Náklady na reprezentaci      193,00 

Provozní dotace 233 870,00 Nájem 94 560,00 

Město Rudná 20 000,00 Lektorné (externí školitelé) 68 250,00 

Stř. kraj – humanitární 
fond 

30 000,00 

Ostatní šlužby (poštovné, 
inzerce, telefon, 
kopírování, ekonomické 
služby apod.) 

27 359,00 

  Mzdové náklady 265 865,00 

  
Ostatní daně a poplatky, 
dary 

2 000,00 

  Vedení účtu 3 246,50 

  Odpisy majetku 13 231,00 

Celkem za období 826 665,24  581 414,04 

Hospodářský 
výsledek:  

+245 251,20 

 

 

 

 

 

Hospodářský výsledek – komentář 
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Vysoký kladný hospodářský výsledek byl způsoben vyšším nárůstem návštěvnosti oproti 

očekávání v roce 2008 a dále nedodáním faktury HŠ Yamaha za lektorování lekcí ve druhém 

pololetí 2009. V účetnictví nebyla vytvořena dohadná poloţka.  

Na výroční schůzi 3. 6. 2010 bylo schváleno převedení částky 245 251,20 do nerozděleného 

zisku, přičemţ z výše uvedené sumy poníţené o částku pro HŠ Yamaha 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. 

 

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,  
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10. Plány na školní rok 2010 
Po celý rok 2009 probíhala rekonstrukce tzv. Spolkového domu v majetku města Rudná. 

Finanční prostředky na rekonstrukci město z velké části získalo z dotace EU. MC Rudňáček 

se stalo partnerem města při ţádosti o dotaci a zavázalo se, ţe po kolaudaci stavby bude své 

sluţby min. po dobu 5 let nabízet právě ve Spolkovém domě. V lednu 2010 tedy proběhne 

další (a doufejme, ţe poslední) velké stěhování. 

 

V nových prostorách chceme navázat na úspěšný provoz v minulém období. Vedle stávajících 

krouţků a akcí plánujeme ještě 

 znovu otevřít volnou hernu pro rodiče s dětmi 0 – 6 let, 

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

styl, příp. besedy se zajímavými lidmi z jiných oblastí, 

 připravit projekt zaměřený na návrat rodičů do zaměstnání – miniškolička na základě 

ŢL, 

 podílet se na výstavbě nového dětského hřiště v Rudné, 

 zaměřit se více na souţití mladých rodin v Rudné (tj. např. pořádání různých výletů či 

jiných společných akci pro celé rodiny), 

 zaměřit se více na osvětovou činnost tím, ţe se MC v různé míře zapojí do 

celostátních kampaní, pořádaných především Sítí MC. 

 

Finance na provoz chceme získat prostřednictvím 

 vlastních příjmů, 

 darů soukromých dárců či fyzických nebo právnických osob, 

 dotace od města, kraje a státu 

 a případné dotace z EU. 
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Sestavila: 

Mgr. Ilona Johnová Koukalová – předsedkyně o.s. 

3.6.2010 


