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Slovo předsedkyně MC Lidičky 

Rok se s rokem sešel a přede mnou opět stojí úkol napsat úvodník do výroční zprávy. A 

tak přemýšlím, o čem vlastně psát, protože činnost „Lidiček“ je velmi bohatá.  Jenže 

stále se mluví o tom, co má naše centrum na programu, málokdy však o tom, co vše je 

potřeba pro to, aby to celé vlastně fungovalo. 

Hnacím motorem naší organizace jsou lidé. Lidé, kteří jsou ochotni věnovat svůj volný 

čas práci pro ostatní lidi. A není to práce jen tak ledajaká, má svá specifika. Tím 

největším specifikem je asi to, že se jedná o práci pro neziskovou organizaci. Bohužel 

právě toto označení organizace je často velmi zavádějící – mnozí totiž slovo „nezisková“ 

vnímají jako „poskytující služby zdarma či levně“ nebo „nevytvářející zisk“. I nezisková 

organizace však musí vytvářet zisk, principy, na základě kterých funguje, jsou mnohdy 

stejné, jako u firem v business sféře – to, co je rozdílné, je, že vytvořený zisk si 

funkcionáři nerozdělí mezi sebe, ale vkládají jej zpět do rozvoje organizace. Proč se tedy 

tak výrazně liší odměňování lidí, když jsou principy fungování stejné? Proč sponzoři a 

donátoři často nemají problém sponzorovat věci materiálního charakteru, ale provoz a 

zejména pracovníky neziskových organizací ano? Proč často vnímá i veřejnost náklady 

na zaměstnance neziskové organizace velmi negativně a považuje je za zbytné? 

Činnost MC Lidičky se od doby vzniku velmi změnila a zejména rozšířila. Nejenže 

umožňujeme rodičům malých dětí, aby získali větší jistotu ve své nové životní roli, 

pomáháme jim také částečně sladit zaměstnání a rodinu a na veřejných akcích 

podporujících stávající či nové tradice trávit společně čas. To všechno by mateřské 

centrum, kdyby nemělo své „lidičky“, kteří vedou kroužky, pečují o děti, pomáhají 

vymýšlet disciplíny, stojí na stanovištích, vytvářejí letáčky na akce, zajišťují v rámci 

možností propagaci a koordinaci celkového provozu, nezvládlo. A věřte mi, je mi často 

líto, že za práci, která je zejména pravidelného charakteru, podobně jako práce v 

„klasickém“ zaměstnání, nemáme možnost naše spolupracovníky pravidelně či alespoň 

nějak finančně ocenit – rozhodně ne všechny, díky kterým to vlastně vše dohromady 

funguje. A to je pro mě velmi silný podnět z loňského roku – rozčarování z vnímání 

ostatních, že lidé provozující mateřská centra vlastně nepotřebují být finančně oceněni, 

protože „ona je ta práce přece baví“. Na druhou stranu jsem však moc ráda, že jsem 

obklopena těmi, kteří i přes veškerou „finanční nevýhodnost“ tuto práci pro druhé rádi 

dělají alespoň ve svém volném čase, protože musejí mít jiné zaměstnání, které je živí.  

Vám všem patří můj dík. A také všem, kteří Lidičkám darují a pomáhají bez stanovení 

různých podmínek. Děkuji.  

Petra Radová, předsedkyně MC Lidičky 
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Mateřské centrum Lidičky, o. s. 

Spolek Mateřské centrum Lidičky je nezisková organizace, jejímž posláním je aktivní 

zapojování rodin do života v komunitě, návrat k tradicím, sociální začlenění, pomoc 

rodičům při návratu na trh práce, stavět svoji činnost na principu svépomocných 

skupin a primární prevence patologických jevů v rodině a ve společnosti. Své poslání 

naplňuje zejména prostřednictvím různých aktivit pro děti i dospělé, péčí o děti 

předškolního věku, besed s odborníky a semináři. 

Děti se v Lidičkách hravou formou vzdělávají, rozvíjejí své schopnosti, dovednosti i 

sociální kontakty, což jim nadále usnadní pobyt ve společnosti jiných lidí. Dospělým 

nabízíme možnost odpoutat se od každodenních povinností účastí na výtvarných 

odpoledních, přednáškových cyklech, jazykových kurzech nebo jen posezením s 

přáteli. 

Všichni naši návštěvníci u nás najdou přátelskou a rodinnou atmosféru, pohodu a 

místo pro trávení příjemných chvil s dětmi a přáteli. 

Cílem naší práce je všestranně rozvinutá osobnost dítěte, schopná fungovat v 

kolektivu vrstevníků a vzdělaní, odpočatí a spokojení dospělí vytvářející „zdravou“ 

komunitu v Lidicích a v jejich blízkém okolí. 

Orgány Mateřského centra Lidičky v roce 2014 

13 členů se 14 dětmi 

Výkonný výbor 

Ing. Petra Radová 

předsedkyně 

Mgr. Irena Přibylová 

hospodářka sdružení 

místopředsedkyně 

Mgr. Tereza Bublíková 

členka výboru 

Revizní komise 

Veronika Kellerová 

Ing. Jiří Černý 

Ing. Monika Vaňhová MBA 
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Program MC Lidičky v roce 2014 

Pravidelný program 

V roce 2014 jsme navázali na pravidelný program předchozího roku, který jsme v 

průběhu obohatili o mnoho dalších aktivit určených především dětem předškolního 

věku. 

 

Výtvarné řádění  

Výtvarné řádění je určeno dětem od 2 do 6 let – věnujeme se malování, vyrábění 

drobných dárečků, lepení, střihání a zkoušení nových zajímavých technik jako jsou 

např. decoupage, malování na kameny, frotáž, práce s moosgummi, samotvrdnoucí 

hmotou, hmotou play mais atd. Aktivity jsou vždy přizpůsobeny věku přítomných 

dětí a jejich cílem je nejen seznámení dětí s různými výtvarnými technikami, ale i 

rozvíjení jejich přirozené kreativity a fantazie.  

Cvičení rodičů s dětmi  

Cvičení rodičů s dětmi je určeno dětem od 1 roku do 3 let (resp. dětem, které již 

chodí nebo se pokoušejí chodit). Jedná se především o říkadla doplněná pohybem a 

další aktivity zacílené na procvičení jemné i hrubé motoriky a rozvoj řeči. 

Volná herna  

Volná herna je příležitost pro děti pohrát si s ostatními dětmi a hračkami. Volná 

herna dětem nabízí zábavu a maminkám příležitost seznámit se mezi sebou. 
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Keramika pro děti 

Keramická tvorba napomáhá rozvoji jemné motoriky dětí, která je důležitá např. pro 

psaní. Prostřednictvím práce s keramickou hlínou děti rozvíjejí mozkovou činnost, 

relaxují, práce je celkově zklidňuje. Jsou také ve společnosti dalších dětí – 

mrňouskům tak rodiče umožní zvykat si na mnohdy různorodý kolektiv, větší dětí 

rozvíjejí navíc i svou kreativitu. 

Lidičkové I. a II. 

Kroužek pro děti od 2,5 roku věku. Alternativa pro děti, které nebyly přijaty do 

mateřských škol, ale jejich rodiče potřebují do zaměstnání nebo chtějí, aby se jejich 

dítko adaptovalo v dětském kolektivu bez jejich přítomnosti. Aktivity kroužku 

(pohybové, výtvarné, hudební a didaktické) směřují k dalšímu rozvoji schopností a 

dovedností dětí, stejně tak i k jejich samostatnosti. 

Zvykací kroužek 

Zvykací kroužek je určen dětem přijatým v daném školním roce do MŠ v Lidicích. 

Cílem kroužku je usnadnit dětem přechod mezi domácím prostředím a prostředím 

školky a dále pak všestranný rozvoj dětí, rozvoj samostatnosti dětí, zvykání si na 

dětský kolektiv bez přítomnosti blízké osoby, poznání budoucích kamarádů, 

seznámení se s prostředím MŠ, s pedagogy a pracovníky školky. 

Hra na zobcovou flétnu 

Hra na zobcovou flétnu je pro děti velmi prospěšná z mnoha důvodů: trénují správné 

dýchání, posilují břišní a zádové svaly, čímž se jim zlepšuje držení těla, získávají vztah 

k hudbě. Při hraní na flétnu se procvičuje jemná motorika a propojují se obě 

mozkové hemisféry. Skupinové hraní je pro děti více zábavné a motivující. 

Aerobic pro děti 

Aerobic je cvičení, které rozvíjí především hrubou motoriku dítěte, napomáhá 

koordinaci pohybů a vede ke správnému držení těla. 

Angličtina pro děti  

Jednotlivé lekce jsou vedeny formou hry dle koncepce učebnice Hippo and Friends – 

Pupil´s Book I. od autorky Claire Selby, doplněné kreslením, lepením, stříháním, 

s využitím dalších pracovních pomůcek a CD. Po absolvování kurzu (po projití celou 

učebnicí) by měly děti rozumět a reagovat na různé pokyny a odpovídat jednoslovně 

na dotazy. Jde především o seznámení se s jazykem a o naučení se na něj reagovat. 

Kroužek je určen dětem od 4 let. 
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Francouzština a Angličtina  

Jazykové kurzy pro dospělé v různých úrovních pokročilosti s možností péče o děti v 

průběhu lekce. 

Mimořádné akce pro děti i celé rodiny 

Promítání pohádek 

Pohádkové cvičení 

Čtení nás baví 

Předvelikonoční hraní 

Pálení čarodějnic 

Dětský den 

Kouzelný slunovrat aneb cesta za pokladem svatého Jana 

Lidické Moto GP 

Mikulášská besídka 

Předvánoční podvečer 

Akce pro dospělé 

Vzdělávací program 

Besedy – témata týkající se dětí a rodiny 

Výtvarné dílny pro dospělé 

Vyrábění z pedigu 

Jarní a velikonoční výtvarná dílna pro dospělé 

Výroba adventních věnců  

Ostatní 

Den pro královny 

Májová zábava 

Lidický okruh 2014 

Posvícenská zábava 

Programy a kurzy 

Minikurz polohování miminek 

Minikurz masáže miminek 

Program „Příprava na školku“  -  ve spolupráci s MŠ Lidice 

Keramika pro děti z MŠ 

Keramika pro veřejnost 

Angličtina pro děti 

Flétnička pro děti 
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Aerobic pro děti 

Jazykové kurzy pro dospělé – angličtina, francouzština 

Kurz 1. pomoci u dětí 

Kroužek Lidičkové I. a II. 

Kroužek Prázdninová školička 
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Návštěvnost MC Lidičky v roce 2014 
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Poděkování 

Na tomto místě bychom velmi rádi poděkovali celému týmu Mateřského centra 

Lidičky a jejich rodinám a všem příznivcům, návštěvníkům, dobrovolníkům a 

nadšencům, kteří nás v naší činnosti podporují a pomáhají nám s realizací našich 

akcí a aktivit. 

Jmenovitě děkujeme obecnímu zastupitelstvu obce Lidice za obrovskou podporu při 

naší činnosti, především pak paní starostce Veronice Kellerové, která naši činnost 

podporuje i osobní účastí na našich akcích. Děkujeme také za spolupráci při 

pořádání Pálení čarodějnic, Dětského dne a Májové a Posvícenské zábavy. 

Děkujeme Mateřské škole v Lidicích, především pak paní ředitelce Mgr. Soně 

Macháčkové, za přínosnou spolupráci na programu „Příprava na školku“, na 

projektu Keramické dílny a za spolupráci při pořádání kroužků pro děti. 

Dále děkujeme Zdeňku Fousovi a Míše Klapalové za zveřejňování informací o 

Lidičkách ve Zpravodaji. 

Díky patří také provozovatelům restaurace Galerie Lidice za poskytnutí prostor a 

pomoc při pořádání Mikulášské besídky a zábav pro dospělé. 

Děkujeme TJ Sokol Lidice a panu Václavu Hanfovi za spolupráci při pořádání 

Dětského dne v Lidicích. 

Naše poděkování patří také Veřejné knihovně v Lidicích za spolupráci při akci Čtení 

nás baví. 

Děkujeme taktéž Památníku Lidice za zapůjčení aparatury na Mikulášskou besídku a 

za spolupráci při pořádání akce Lidický okruh 2014. 

Děkujeme také Síti mateřských center, o. s. za odbornou podporu a za příležitosti 

k našemu osobnímu a odbornému rozvoji a sebevzdělávání. 

Ještě jednou velmi děkujeme všem aktivním dobrovolníkům i našim zaměstnancům, 

kteří nám po celý rok pomáhali jak s provozem centra, tak i s vedením kroužků a 

s realizací jednotlivých akcí, že se nebáli a přiložili ruku k dílu a jejichž největší 

odměnou byl především dětský úsměv a radost z vydařené akce a práce. 

Děkujeme, bez Vás by Lidičky nebyly tím, čím nyní jsou – místem plným přínosných 

informací a znalostí, radosti, zážitků, zábavy a místem vzniku nových přátelství.  

Děkujeme a těšíme se na další skvělou spolupráci! 
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Za materiální podporu ve formě financí či služeb děkujeme 

Obecnímu zastupitelstvu obce Lidice 
poskytnutí prostor pro provozování centra a prostor pro keramickou dílnu, finanční 
dotace na jejich provoz 

Mateřské škole v Lidicích 
dětská kuchyňka a stavebnice pro děti 

Communio, s. r. o. 
projekt „Ambasadorky“ 

Úřadu práce Kladno 
příspěvek na vytvoření pracovní příležitosti v rámci veřejně prospěšných prací 

Mikroregionu Lidického potoka 
finanční dotace z Malého dotačního titulu 

Janu Šmídovi 
správa webových stránek 

Památníku Lidice 
zapůjčení zvukové aparatury na akci 

Síti Mateřských center o. s. 
finanční dotace na pracovní místo v rámci projektu „Nové zaměstnání sobě – 
možnost zaměstnání tobě“ 

Rossmann drogerii 
hygienické a čisticí prostředky v rámci projektu „Spolu pro mateřská centra“ 

Vydavatelství Mladá fronta 
knihy v rámci projektu „Spolu pro mateřská centra“ 

Ing. Petře Radové 
finanční dar  

Haně Šilhanové 
finanční dar 

Martinu Matemu 
vybudování kuchyňky a ochranných krytů na topení 

Barboře Vlasaté  
drobné dárky pro děti 

Manželům Skálovým 
ovoce do mikulášských balíčků 

Petru Přibylovi 
údržba a vymalování prostor centra 
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Dobrovolníci a zaměstnanci v MC Lidičky - odpracované 

hodiny v roce 2014  

V Mateřském centru Lidičky pracuje několik dobrovolníků, jejichž práci v případě 

potřeby doplňují odborníci, kteří většinou pracují pro centrum za symbolickou 

odměnu. 

V roce 2014 se nám díky finančnímu příspěvku Úřadu práce v Kladně podařilo udržet 

jedno pracovní místo na poloviční úvazek a díky finančnímu příspěvku Sítě 

mateřských center o. s. vytvořit v rámci projektu „Nové zaměstnání sobě – možnost 

zaměstnání tobě“ nové pracovní místo na poloviční úvazek na období šesti měsíců. 

Lektoři jednotlivých kurzů pracují na DPP nebo na IČO.  
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Finanční zpráva za rok 2014 

Náklady 

Spotřeba materiálu - ostatní 4.465,00 

spotřeba materiálu - nákup na akce 11.091,00 

Spotřeba materiálu – drobný majetek 14.338,00 

Spotřeba materiálu – hygienické potřeby 2.473,00 

Spotřeba materiálu – občerstvení na akce 2.077,00 

Spotřeba materiálu - materiál na opravy 19.205,00 

Spotřební náklady celkem 53.649,00 

Služby - ostatní 2.147,00 

Služby - zpracování mezd a účetní práce 8.068,00 

Služby - poštovné a telefon 1.617,00 

Služby - jazykové kurzy - lektoři 37.130,00 

Služby - kurzy a semináře 1.825,00 

Služby celkem 50.787,00 

Mzdové náklady  142.422,00 

Zákonné zdravotní a sociální pojištění 42.721,00 

Zákonné pojištění zaměstnavatele 725 

Ostatní poplatky - ČP Síť MC 1.200,00 

Ostatní poplatky - pojištění majetku 2.000,00 

Náklady celkem 293,504,00 

  

Výnosy 

Tržby - projekt Ambasadorky 3.300,00 

Tržby - jazykové kurzy 51.290,00 

Tržby – kroužky pro děti - keramika, AJ 48.996,00 

Tržby - prázdninová školička 22.570,00 

Tržby celkem 126.156,00 

Přijaté příspěvky - členské příspěvky 6.890,00 

Přijaté příspěvky - akce 7.087,00 

Přijaté příspěvky - dary 10.131,00 

Přijaté příspěvky - dotace Mikroregion 6.000,00 

Přijaté příspěvky - dotace ÚP 120.785,00 

Přijaté příspěvky - dotace Síť MC 59.696,00 

Přijaté příspěvky celkem 210.589,00 

Výnosy celkem 336.745,00 

  

Celkový hospodářský výsledek - zisk 43.241,00 
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Plán činnosti MC Lidičky na rok 2015 

V roce 2015 navážeme na naši předchozí činnost a program, který budeme aktuálně 

upravovat dle poptávky návštěvníků. Plánujeme rozšíření kroužku pro děti bez 

rodičů Lidičkové, případně zřízení registrované dětské skupiny. 

Budeme usilovat o získání pronájmu přilehlé místnosti k prostorám Lidiček, kterou 

bychom chtěli zrenovovat a zřídit zde šatnu. Dále bychom rádi provedli výměnu 

hraček a nakoupili další didaktické pomůcky pro děti. 

Budeme se opět snažit získat další příspěvky a dotace, jak od jednotlivých dárců, tak 

i z různých projektů, které nám umožní nejen základní fungování centra, ale 

poskytnou prostředky na pořádání dalších zajímavých akcí a aktivit. 

Seznam konkrétních plánovaných činností: 

Pokračování v současném pravidelném programu dle poptávky a zájmu návštěvníků, 

pořádání již zavedených akcí pro děti a celé rodiny, 

rozšíření kroužku Lidičkové, případně zavedení registrované dětské skupiny, 

otevření kroužku „Prázdninová školička“ v době letních prázdnin, 

podat žádost na OÚ o pronájem přilehlé místnosti k prostorám centra, ve které 

zřídíme šatnu, kterou posléze zrenovujeme a vybavíme potřebným nábytkem, 

získání dotace z ÚP Kladno na další období – finanční příspěvek na pracovní místo na 

poloviční pracovní úvazek v rámci veřejně prospěšných prací, 

získání dalších finančních prostředků z Malého dotačního titulu Mikroregionu údolí 

Lidického potoka, 

snaha získat další finanční prostředky z různých existujících zdrojů (projekty, dotace, 

fundraising, atd.), 

vytvoření nových stanov spolku, 

zápis spolku MC Lidičky do spolkového rejstříku, 

konzultovat s místní hygienickou stanicí vhodnost prostor pro provozování dětské 

skupiny a následně přijmout doporučená opatření, 

vytvoření dlouhodobé koncepce pro fungování MC Lidičky (další směřování, 

udržitelnost, atp.), 

další vzdělávání zaměstnanců a dobrovolníků centra. 
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Mateřské centrum Lidičky, o. s. – kontaktní údaje 

Spolek 

Člen Sítě mateřských center o. s. 

Adresa: 

10. června 1942, č. p. 161 

273 54 Lidice 

Email: info@mclidicky.cz 

Internet: www.mclidicky.cz 

Telefon: 605 806 074 

IČ: 22906240 

Číslo bankovního účtu: 2500122572/2010 
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