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Mateřské centrum - právní postavení, cíle a poslání

Občanské  sdružení  MaMiNa  vzniklo  10.  srpna  2005  a  svou  praktickou  činnost  včetně
provozování mateřského centra zahájilo v září 2005. 
Od 1. 1. 2014 je podle Nového občanského zákoníku nezisková organizace spolkem.

Právní postavení spolku
Spolek je dobrovolný, nezávislý, sdružující členy na základě společného zájmu.
Spolek je právnickou osobou dle českého práva.
Spolek je dobrovolnou nevládní neziskovou organizací vzniklou dle zákona č. 83/1990 Sb.
o sdružování občanů, v platném znění.

MC si klade za cíl nabídnout všestrannou pomoc rodině a vytvořit místo, kde socializace dětí
a všestranný rozvoj jejich osobnosti je prvořadým posláním. V MC je prostor pro komunikaci
rodičů, hru dětí, vzdělávání, kulturu, svépomocné služby a další činnosti, které vedou ku
prospěchu rodin.

Posláním MC je:
- poskytovat prevenci sociálního vyloučení rodičů pečujících o děti
- posilovat hodnoty rodiny, úlohy rodičů a mateřskou roli ženy ve společnosti 
- podporovat právní ochranu rodiny, mateřství a rovné příležitosti pro celou rodinu 

Hlavní cíle činnosti MC jsou:
Naplňovat poslání prostřednictvím činnosti zaměřené na volnočasové a vzdělávací aktivity
dětí a rodičů. Provozovat rodičovské centrum se zaměřením na prevenci sociálního vyloučení
rodičů  pečující  o  děti  do  6-ti  let.  Hlavním  cílem  jsou  spokojené  rodiny,  které  vytváří
spokojenou a zdravou společnost.

Specifické cíle činnosti MC jsou zejména: 
-  iniciování  a  podpora  aktivit  zaměřených  na  prevenci  sociálně  nežádoucích  jevů
u ohrožených skupin občanů, vedení dětí k aktivnímu, tvořivému a cílenému trávení volného
času  a  vytváření  sociálních  vazeb,  dále  aktivity  vedoucí  k prevenci  sociálního  vyloučení
rodičů na rodičovské dovolené a ke snížení možného stresu vyplývajícího z celodenní péče
o dítě
- poskytování služeb pro rodiny s dětmi - organizovaná a neorganizovaná činnost 
(např. provoz zájmových útvarů a kroužků, pořádání vzdělávacích seminářů, kurzů, besed,
přednášek,  provozování  informačního  poradenského  servisu  pro  rodiče),  podpora
a propagace všech činností, které jsou zacíleny na zkvalitnění života rodin s dětmi
- zajišťování vzdělávacích činností a předávání poznatků rodičům s dětmi, které pomohou
zkvalitnit  výchovné,  partnerské  či  pracovní  aspekty  jejich  života.  Zajišťování  vzdělávání
a odborné přípravy členů z. s.
- pořádání akcí ve spolupráci s dalšími místními organizacemi a sdruženími

Nabídka služeb - formy poskytovaných služeb a jejich realizace

V rámci programu je možnost využít tyto služby:
- individuální poradenství a pomoc svépomocí (vzájemné naslouchání, výměna zkušeností,
laické poradenství atd.)
- případová práce a krizová intervence – řešení problémů v konkrétních sociálních případech
či  krizových  situacích,  poskytnutí  psychické  podpory,  možnost  řešení,  kontakty  na
odborníky,  aktivizace  klientek  či  klientů  (snaha  najít  řešení),  snaha  o  integraci  do
společnosti, zabránění sociální izolaci
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- skupinová práce – přednášky, tvůrčí činnost, vzdělávací programy
- dobrovolná práce členů i nečlenů spolku na zajištění provozu MC, rodiče si udržují své
pracovní návyky, děti mají možnost vidět svého rodiče v jiné sociální roli
- práce s dětmi a rodinou – aktivní rozvíjení dětí, tvořivé činnosti, programy pro celé rodiny,
prevence dětské kriminality aj.

Pro pravidelný dopolední program je vždy určena lektorka, která připraví náplň programu
a další  činnosti  s tím  spojené.  Poskytuje  informace  o  aktivitách  sdružení  nebo  pomáhá
začlenit  nové  návštěvníky  do  kolektivu.  Ve  skromných prostorách  mateřského  centra  je
herní koutek vybavený rehabilitačním bazénem s míčky a skluzavkou a hračkami, následuje
prostor  pro tvoření  a  kuchyňský  kout,  kde  se  mohou účastníci  občerstvit,  k dispozici  je
mikrovlnná trouba, varná konvice, kávovar. Prostor je vhodný pro návštěvu 6-10 maminek
s dětmi. Udržujeme vše čisté, uklizené a útulné především pro maminky s miminky. 
V prostorách MC je malá knihovna, kde jsou odborné knihy o mateřství a výchově dětí,
pohádky pro děti, knihy o tvoření a další zdarma k zapůjčení. Svoji návštěvu rodiče zapisují
do Knihy návštěv a uhradí tzv. pobytné. Jeho výše se mění dle typu programu. Rodiče mají
také možnost svými nápady a intervencemi ovlivnit aktivity v centru. Mohou se zapojovat
dle svých možností a schopností do jednotlivých akcí a programů pořádaných v MC. Podávat
návrhy  na  různé  přednášky  či  kurzy  a  další  aktivity.  Jejich  názory  a  požadavky  jsou
prezentovány na poradách, které jsou pravidelně každý měsíc nebo i častěji,  dle potřeb
organizace.

Zhodnocení roku 2018

Během celého roku se na programech a činnosti centra podílelo více než 15 maminek a 1
babička, paní Vrabcová. Osm maminek se vystřídalo v průběhu roku ve vedení dopoledních
programů  a  čtyři  se  zapojily  jako  lektorky  odpoledních  aktivit.  S  kulturními  a  dalšími
jednorázovými  aktivitami  nám pomáhají  organizačně  zdatní  dědečkové  i  ostatní  rodinní
příslušníci. Jsme moc rádi, že se nám daří zapojit opravdu všechny generace a umožnit jim
vzájemnou komunikaci. Na mnohých dětech je vidět, že jim kontakt se seniory chybí. Také
kroužek tanečků tradičně navštěvuje Dům seniorů se svým vystoupením, které babičky a
dědečky vždy potěší.

Kromě denních programů MC zorganizovalo mnoho vzdělávacích, sportovních a zábavních
akcí. Snažíme se o zapojení rodin do dalších aktivit, které pořádá město nebo jiné spolky
(Julinka,  skautské  středisko  Skaláci).  Rodiny  se  setkávají  i  na  jiných  místech,  než  jen
v prostorách MC a tím vytváří komunitu, která má společné zájmy.
Aktivně spolupracujeme s MŠ Police  nad Metují  převážně v přípravě dětí  na přechod do
školky. Děti z programu Zvídálek během roku školku také navštívily. S učiteli diskutujeme o
tom, co všechno by měly děti zvládnout před příchodem do MŠ, jaké jsou aktuální výchovné
a  sociální  problémy,  jak  s dětmi  pracovat,  aby  byly  co  nejlépe  připraveny.  S rodiči
navštěvujícími MC pak o tom také diskutujeme.

Naše největší akce – z novinových článků

TANEČNÍ VYSTOUPENÍ

MC MaMiNa i v letošním roce získalo finanční příspěvek od Pro rozvoj Broumovska,
o.p.s.   v  rámci  programu  Máme  rádi  Broumovsko.  Tento  rok  byly  využity  k  realizaci
tanečního vystoupení  dětí,  které navštěvují  taneční  kroužek pod záštitou MC a vedením
Martiny Macounové a aktivními, stále usměvavými seniorkami z Police nad Metují. Akci jsme
nazvali PROPOJENÍ GENERACÍ TANCEM. Uskutečnila se 19.3.2018 od 17:00 v sále Kolárova
divadla v Polici nad Metují. 
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Vystoupení  bylo  doplněno o fotografie  z  historie  klubu  Seniorů Ostaš  i  tanečního
kroužku. Fotografie byly vystaveny v předsálí divadla. 
VELIKONOČNÍ VÝSTAVA

V roce 2018 se uskutečnila ve dnech 22. – 25.3. v  v Pellyho domech v Polici nad Metují.
Letošní  výstava  byla  jubilejní,  již  desátá  v  řadě  a  trochu  netradiční.  Konala  se  totiž  v
termínu festivalu Jednoho světa, a tak se nabízelo tyto dvě akce propojit.
K festivalu jsme se připojili dílnou síťotisku pro veřejnost a hlídáním dětí na určené filmy.
Zároveň jsme se prostřednictvím návštěvníků rozhodli pomohli více. Festival opět uspořádal
benefiční koncert. Finanční výtěžek z něj jsme rozšířili o výtěžek z Velikonoční výstavy a to
prodejem velikonočních  ozdob.  Výtěžek  3141 Kčbyl  darován  Hospicu  Anežky České v
Červeném Kostelci.
Velikonoční výstavu 
finančně podpořilo město Police nad Metují. Zapojené školy a školky získaly příspěvek na
koupi materiálu potřebného pro výrobu velikonočních ozdob. 
Velikonoční  dekorace  vyrobily  děti  z  těchto  škol  a  školek:  ZŠ  Police  nad  Metují,  školní
družiny,  MŠ Police  nad Metují  Fučikova,  MŠ Police  nad Metují  Jiráskova 227,  MŠ Česká
Metuje,  MŠ a  ZŠ Bukovice,  MŠ a  ZŠ Žďár  nad  Metují,  MŠ a  ZŠ Suchý  Důl,  MŠ a  ZŠ
Bezděkov, MŠ Velké Petrovice, keramický kroužek MC MaMiNa,  děti  ze „Zvídálka“  z MC.
Pedagogům,  kteří  se  se  svými  dětmi  výstavy účastnili,  děkujeme za spolupráci.  Moc si
vážíme jejich práce. Součástí výstavy byla i dílnička, kde si děti mohly vyrobit obrázky s
velikonočními motivy nebo „Jarní pexeso“. Děkujeme seniorům, kteří byli ochotní a pomohli
s  hlídáním výstavy  i  celý  den.  Za  organizaci  dílničky  děkujeme  paní  Boženě  Vrabcové.
Výstava nám pomohla navodit velikonoční atmosféru a současně poskytla bohatou inspiraci
pro výrobu posledních velikonočních ozdob.

V sobotu 12. května 2018 ráno ožil Pellyho park v Polici nad Metují. Konala se zde
FÉROVÁ SNÍDANĚ. Na trávníku v příjemné pohodě stály stoly obtížené fair tradeovými a
regionálními potravinami. Kousek vedle žil svým životem bazárek, kde se „za babku“ daly
koupit ozdobné věci do bytů, oblečení, dětské botičky nebo třeba knihy.

V parku se střídali snídající návštěvníci i zvědavci, kteří stejně nakonec neodolali a
dali si něco na zub. „Velice příjemně nás překvapila účast veřejnosti,“ říká Martina Váňová z
pořádajícího Mateřského centra MaMiNa. „Je velmi příjemné vidět, že práce, které člověk
věnuje energii, má smysl. To, že si lidi v sobotu dopoledne našli cestu do parku na snídani,
chápu i jako odměnu nejenom pro nás, které jsme to pořádaly, ale i ocenění celé myšlenky
férové snídaně,“ doplňuje další z pořadatelek, Petra Kociánová.

Férová snídaně je piknikový happening na podporu fairtrade a odpovědné spotřeby.
Koná se při  příležitosti  Světového dne pro fair  trade,  což je svátek,  který slaví  druhou
květnovou sobotu tisíce lidí na celém světě. V roce 2011 se snídalo v 41 městech, následně
v 57 a v roce 2013 na 87 místech republiky. V roce 2017 už na 164 místech piknikovalo
přes 7 800 lidí. V letošním roce férově snídalo 8100 lidí na 172 místech v České republice,
nejvíc v celé historii pořádání akce. O akci informovalo přes 300 článků a na dvou místech
natáčela Česká televize reportáž.

Kromě snídaně nabízel Pellyho park i možnost koupit si ručně vyráběné mýdlo, nebo
paličkované krajky z místní provenience.

„Podle odhadu se tady za dopoledne vystřídalo asi pětačtyřicet lidí,“ řekla nakonec
Andrea Plná, která za MC MaMiNa byla kontaktní osobou pro Férovou snídani v Polici nad
Metují.

Férová snídaně sebou nese i zásadní poslání fare trade. V dnešní uspěchané době si
díky ní našlo v Polici nad Metují víc jak čtyři desítky lidí čas na to, aby se zamysleli, jak – a
zda vůbec – je někdo zaplacen za to, že v Evropě můžeme jíst třeba ovoce z celého světa. A
protože v globalizovaném světě může mít situace lidí například v Indočíně přímý dopad na
zaměstnanost v Královéhradeckém kraji, nemělo by nám být jedno, jak si „někde tam“ žijí.
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Férovou snídani v Polici nad Metují pořádalo Mateřské centrum MaMiNa za podpory
Města Police nad Metují a Muzea papírových modelů.

Ve  středu  16.  května  se  již  podruhé  v  Polici  nad  Metují  konal  SVĚTOVÝ  DEN
RESPEKTU K PORODU.

 V Polici  se k tomuto festivalu,  který pořádá Hnutí  za aktivní  mateřství,  připojilo
mateřské  centrum  MC  MaMiNa  v  čele  s  hlavní  organizátorkou  dne  Petrou  Kociánovou.
Festival o těhotenství, porodu a rodičovství se každoročně koná v Praze. Většina přednášek
a diskutovaných témat pak dlouho rezonuje ve společnosti.  Letošní téma „Méně zásahů,
více péče“ jsme si v Polici nad Metují připomněli krátkým filmem od UNIPA (Unie porodních
asistentek), který se věnoval tématu přirozeného porodu.  S tématem „Placenta“ účastníky
setkání přijela z Hradce Králové seznámit Eliška Valová, která je členkou Nezávislé asociace
zpracování a enkapsulace placenty z.s. Přednáška doslova ohromila a to především těhotné
účastnice festivalu. Následovalo uvolňující cvičení s Vendy  Carr z Teplic nad Metují v parku
v  Bezděkových  sadech  na  autobusovém  nádraží.  Setkání  završila  projekce  filmu
Mikrozrození. Dokument si kladl za cíl upozornit na současný způsob porodu a jeho vliv na
náš organismus a jeho zdraví. 

VÝSTAVA NA STROMECH
MC MaMiNa bude hostit výstavu fotografií o lidech vyrábějících naše boty.
Češi a Češky průměrně ročně utratí za své boty 3 000 Kč, a přitom většinou nevědí,

kde a za jakých podmínek vznikly. Příležitost dozvědět se to, mají v týdnu od 6. – 13. října
na výstavě fotografií v Bezděkových sadech. Díky snímkům Stanislava Komínka z organizace
NaZemi mohou nahlédnout do prostředí továren i sweatshopů v indické Agře. Právě zde se
vyrábí boty i pro český trh. 

Výstava na stromech je happening na podporu odpovědné spotřeby a koná se v
desítkách parků po celé České republice již čtvrtým rokem při příležitosti Světového dne
důstojné práce. Ten se slaví 7. října. Minulé ročníky se věnovaly pěstování kávy, banánů
nebo  pracovním  podmínkám  v  koželužnách.  Před  návštěvou  výstavy  doporučujeme
shlédnout film „Ve stínu Taj Mahalu“, který je volně dostupný na youtube.

Vyvěšené  fotografie  na  stromech  můžete  zahlédnout  v  Náchodě  v  parku  u
autobusového  nádraží  i  v  České  Skalici  v  zahradě  Vily  Čerých.  Více  informací  o  dané
problematice  najdete  na  www.vystavanastromech.cz  Nebuďte  lhostejní  k  naší  přírodě  a
přijďte se podívat a zamyslet nad naší konzumní společností.

Činnost centra je dostatečně prezentována:
- formou článků v Polickém měsíčníku (každý měsíc)
- na nástěnce v blízkosti náměstí, kde vystavujeme i drobné výrobky dětí 
- nástěnka v čekárně dětské lékařky MUDr. Výravské
- plakáty (budovy MŠ a ZŠ, infocentrum, nástěnka, spřátelené obchody po městě)
- infomaily (rozesíláme informace k programům, nabídky služeb apod.)
- FB, www – aktuální informace, fotografie, informace o organizaci MC

Získané finanční prostředky 
Krajský úřad KH kraje - sociální oblast – projekt Podpora rodiny (50 000,-)
Město Police nad Metují - projekt  Činnost MC na rok 2018 (80 000,-) a Velikonoční 
výstava (5 000,-)
Pro rozvoj Broumovska, o.p.s. – taneční vystoupení „Propojení generací tancem“ 
(10 000,-)
MPSV – projekt Podpora rodiny (48735 Kč)
Prostředky získané činností centra – vstupné, členské příspěvky, PT (cca 100 000,-)
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Podrobná činnost v roce 2018

Pravidelné dopolední programy leden – červen 2018
Pondělí – pro děti 1-2 roky (lektorky Lesja Hloušková, Petra Kociánová)
Úterý – pro děti 2-3 roky (lektorky Jana Hrušková, Renata Vajsarová/Bára Bryksí)
Středa – Zvídálek (program pro děti jako příprava na vstup do MŠ, účast bez rodičů) 

vedla Božena Vrabcová, Klára Zahálková
Čtvrtek – pro budoucí maminky a rodiče s miminky do 1 roku (lektorky Eva Marková a
Markéta Adamová)
Pátek – sportovní dopoledne pro maminky a děti 1-3 roky (lektorka Bára Bryksí)

Pravidelné dopolední programy září – prosinec 2018
Pondělí – pro děti 2-3 roky (lektorky Marie Hornychová, Petra Kociánová)
Úterý – pro budoucí maminky a rodiče s miminky do 1 roku (lektorky Martina 
Steinerová a Jitka Zemánková)
Středa – Zvídálek (program pro děti jako příprava na vstup do MŠ, účast bez rodičů)

vedla Božena Vrabcová, Lucie Kalousková
Čtvrtek – pro děti 1-2 roky (lektorky Eva Marková, Markéta Adamová)
Pátek – sportovní dopoledne pro maminky a děti 1-3 roky (lektorka Bára Bryksí)

Pravidelné odpolední volnočasové aktivity leden – červen 2018
Pondělí - Tanečky pro předškolní děti (lektorka Martina Macounová)
Úterý             - Keramika pro děti s rodiči a pro dospělé (lektorka Martina Nosková)
Čtvrtek          - Kurzy AJ pro předškolní děti i dospělé (lektorka Jitka Pešinová)
Čtvrtek - kurz šití pro začátečníky i pokročilé (lektorka Lucie Riegerová)

Pravidelné odpolední volnočasové aktivity září – prosinec 2018
Pondělí - Tanečky pro předškolní děti (lektorka Martina Macounová)
Pondělí - kurz šití pro začátečníky i pokročilé (lektorka Lucie Riegerová)
Úterý - Keramika pro děti s rodiči a pro dospělé (lektorka Martina Nosková)
Středa - Kurzy AJ pro předškolní děti (lektorka Andrea Michálková)

Dopolední  programy  bez  účasti  rodičů  -  tento  program  se  uskutečňuje  1  týdně.
Navštěvují ho děti ve věku 2 - 3 let, které jsou schopny dodržovat základní sebeobsluhu,
mají  vypěstované  základní  hygienické  návyky  a  jsou  schopny  se  adaptovat  v  prostředí
centra bez účasti rodičů. Program vedou kvalifikované učitelky. Zájem byl větší, než jsou
možnosti MC.

Zájmové kroužky pro děti nebo rodiče s dětmi – v roce 2018 byly realizovány celkem
tři. Tanečky pro předškolní děti navštěvovali holky a kluci od 2 do 6 let. Kromě nácviku
tanečků se děti učily jednoduché choreografii a součástí kroužku bylo i veřejné vystupování
na kulturních akcích ve městě  a okolí. Keramika pro nejmenší je tvořivý kroužek, ve kterém
se děti společně s rodiči naučili během roku tvořit výrobky z hlíny, zpracovávat keramiku od
modelování až po glazování. Angličtina pro předškolní  děti  hravým způsobem seznamuje
děti s cizím jazykem.

Vzdělávací kurzy a zájmové kroužky pro dospělé – v roce 2018 byly realizovány dva.
Každé  úterý  probíhala  Keramická  dílna  pro  dospělé,  kde  se  zájemci  učili  zpracovávat
keramiku od modelování až po glazování. V druhém pololetí jsme otevřeli kurz šití na šicím
stroji pro začátečníky i pokročilé vedený lektorkou z praxe. Každý týden zájemci odcházeli
s novou zkušeností. Šili se trička, mikiny, tepláky, čepice, šály, zipy, kapsy aj.

Přednášky,  semináře  a  tematicky  zaměřené  besedy. Během  roku  se  uskutečnilo
několik akcí –
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Doplňkové akce a prožitkové programy.  Proběhlo mnoho již tradičních,  ale i  nových
zajímavých  akcí:  karneval  ve  Zvídálku,  tvořivé  dílničky  pro  děti  pod  vedením  Martiny
Noskové a Boženy Vrabcové v rámci Velikonoční výstavy, Férová snídaně v Pellyho parku v
rámci celorepublikové kampaně, letní prázdninové organizované výlety, příměstské tábory,
Mikulášské  dopoledne  v mateřském centru,  vánoční  strojení  stromečku v lese,  celoroční
sportovní aktivity nejen pro maminky – plážový volejbal, lezení na umělé horolezecké stěně
a další (viz. nepravidelné aktivity).

Příměstský tábor –  proběhly  tři  týdenní turnusy v době uzavření místní mateřské školy.
Zájem  rodičů  převyšuje  možnosti  MC.  Kapacita  jednoho  turnusu.  max  15  dětí  byla
naplněna. Tábory jsou spolufinancovány z grantového programu od MAS Stolové hory a
pořádány ve spolupráci s městem Police nad Metují a Muzeem papírových modelů

Evidujeme cca 670 zapsaných návštěv rodičů, kteří přišli se svými dětmi v roce 2017 na 
dopolední program.  Další cca 200 rodičů i dětí navštívilo jinou aktivitu. Nabízené činnosti, 
aktivity a služby mateřského centra využívá v průběhu roku cca 200 rodin přímo z Police 
nad Metují, ale také z dalších obcí v okolí.

Nepravidelné aktivity 

Leden 
- lezení na umělé stěně Walzl Meziměstí
- sportovní pátky

Únor
- karneval plný tance a her, na kterém nechyběla ani přehlídka masek během 

dopoledního programu Zvídálek
Březen

- Taneční vystoupení „Propojení generací tancem“ (spolufinancována z grantového 
programu „Máme rádi Broumovsko, máme rádi místo, kde žijeme“)

- Velikonoční výstava v Pellyho domech
- jedno čtvrteční dopoledne – maňáskové divadlo pro děti
- návštěva Solné jeskyně v Náchodě

Duben
- Přednáška na téma „Školní připravenost, aneb co by mělo dítě zvládnout před 

nástupem do školy" lektor logopedka Mgr. Romana Jakoubková
Květen

- Férová snídaně v Pellyho parku s lazárkem a blešákem
- Světový týden respektu k porodu  

- Červen 
- návštěva MŠ Police nad Metují – Zvídálek
- plážový volejbal, lezení na stěně
- členská schůze

Červenec a srpen
- tři turnusy Příměstského tábora
- plážový volejbal
- čtvrteční výlety

Říjen 
- sportovní páteční dopoledne
- výlet na Náchodský zámek
- sběr kaštanů, tvoření a malování s listy
- Výstava na stromech
- workshop pro rodiče s názvem SPECIFIKA INTERNETU Z POHLEDU RODIČE 

(zaměřen na prevenci a bezpečnost používání internetu a digitálních technologií, 
lektor Tomáš Hamberger)

Prosinec
- Mikuláš
- Vánoce v lese – zdobení stromečků pro zvířata
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- předvánoční setkání s Terezou Melišovou (pro nemoc zrušeno)
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Hospodaření v roce 2018
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Závěr a poděkování

Děkujeme všem za podporu a spolupráci. Především Městu Police nad Metují, bez jehož
zásadní finanční podpory bychom těžko dokázali centrum provozovat. Dále děkujeme ZŠ a
MŠ  v Polici  nad  Metují,  MŠ  Police  nad  Metují  (Fučíkova),  Pellyho  domům  a
informačnímu centru v Polici  nad Metují,  Muzeu papírových modelů v Polici  nad
Metují, Síti mateřských center v ČR a také místním obchodům, podnikatelům, spolkům
a ordinacím lékařů za podporu při prezentaci.  
Zároveň jsme rádi a vážíme si finanční podpory od MPSV, díky níž jsme mohli ohodnotit
práci  lektorek  a  vedoucích  v MC.  Díky  ochotným a  spolehlivým  maminkám je  centrum
dostupné denně.

Obrovské  díky  patří  zejména  maminkám,  které  nezištně  pomáhaly  zajišťovat  dopolední
programy  a  další  doprovodné  akce  –  Petře  Kociánové, Lesje  Hlouškové,  Janě
Hruškové, Martině Steinerové, Jitce Zemánkové, Báře Bryksí, Marušce Hornychové,
Evě Markové, Martině Váňové a Márkétě Adamové. Děkujeme také všem vedoucím
dopoledních i odpoledních kroužků pro děti i dospělé – Lucce Riegerové, stále neúnavně
nadšené  Martině  Macounové,  šikovné  Martině  Noskové,  jazykové  lektorce  Jitce
Pešinové  a  Andree  Michálkové, vedoucí  předškolkových  Zvídálků  Kláře  Zahálkové,
Lucce Kalouskové a babičce Boženě Vrabcové. 

Úspěšnému chodu centra pomáhají také všichni, kteří se programů pravidelně účastní a tím
spolek podporují.

Za  MC MaMiNa, z.s.                                                                              
Mgr. Andrea Plná

Důležité informace a kontakty: 
IČO: 27004422
Bankovní spojení: 107-8709350207/0100
Webové stránky:  www.mcmamina.cz  
www.facebook.com/MCMaMiNa
Email: mcmamina@centrum.cz

Andrea Plná  - předsedkyně spolku
tel. 724 545 810, 777 903 029
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