
Výroční zpráva 2012 MC Liška o.s.

Mateřské centrum Liška o.s. vzniklo v Lysolajích v dubnu roku 2011. Občanské sdružení Mateřské 
centrum Liška o.s. je sdružení dobrovolníků, matek a otců na rodičovské dovolené, kteří se scházejí 
při pravidelných činnostech mateřského centra v Lysolajích v sále hasičské zbrojnice.



Mateřské centrum Liška

Program, poslání a cíle

Občanské sdružení Mateřské centrum Liška o.s. je sdružení dobrovolníků, 
matek a otců na rodičovské dovolené, kteří se scházejí při pravidelných 
činnostech mateřského centra v Lysolajích. 

Sdružení má již 10 členů. Předsedkyní sdružení je Marcela Blažková, 
Jana Zháňalová je místopředsedkyní a Milena Burešová je finančním 
manažerem sdružení. Novými členy sdružení  jsou Michaela Bělovská, 
Miriam Adamovičová, Rut Jeřábková, Gábina Matušíková, Jitka Žaludová, 
Andrea Žítková a Joanna Poreba.

 1. Provozování Mateřského centra Liška v obci Lysolaje, organizování zájmových a vzdělávacích 
aktivit pro rodiny s dětmi, poskytování příležitostného krátkodobého hlídání dětí formou vzájemné 
rodičovské výpomoci, odborné přednášky a semináře

2. Podpora místní ZŠ a MŠ jako základního komunitního prvku v obci

3. Vznik a provozování školního klubu ve spolupráci se ZŠ Lysolaje v prostorách MC Liška.

4. Podpora zkvalitňování rodinných vztahu a posilování rodičovských kompetencí, slučitelnost práce 
a rodiny vzdělávacích a obecně prospěšných akcí pro všechny věkové skupiny

5. Příprava podmínek pro vznik Komunitního centra v Lysolajích

6. Spolupráce s obecním zastupitelstvem a účast na obecním plánu komunitního rozvoje



Úvodem Poděkování 

Sdružení zajišťuje Pravidelné činnosti

Podpora městské části Praha Lysolaje
Po celý rok 2012 nás zastupitelstvo městské části Praha Lysolaje 
významně podporovalo v činnosti. Mateřskému centru Liška byla 
přidělena dotace ve výši 50.000,-Kč. Obec poskytuje zdarma sál 
hasičské zbrojnice pro výtvarné pondělky a jednorázové akce. 
Informace o činnosti pravidelně zdarma zveřejňujeme v místním 
Zpravodaji. 
Máme k dispozici prostor na umístění našeho programu na 
obecních nástěnkách. Významnou pomocí pro naši činnost je 
vytápění hasičárny v zimním období a provozní výdaje. 
Děkujeme za vstřícnost a podporu naší činnosti.

1. prostory na provozování služeb MC Liška ve spolupráci se zastupitelstvem obce 
Lysolaje

2. dobrovolníky, členy i nečleny sdružení, kteří budou spolupracovat na přípravě aktivit 
MC Liška zaměstnance MC Liška na DPP nebo DPČ

3. organizaci zájmových aktivit pro rodiče s dětmi a další věkové skupiny obyvatel 

4. vzdělávací aktivity pro členy sdružení i širokou veřejnost (semináře, přednášky, 
pravidelné kurzy, konzultace a poradenství pro rodiče)

5. fundraisingové aktivity k zajištění finančních zdrojů pro provoz mateřského centra 
Liška a zajištění mezd pracovníků MC Liška

6. vedlejší výdělečnou činnost – hlídání dětí – zisk s této aktivity bude použit pro provoz 
a krytí nákladů činnosti sdružení, mzdy zaměstnanců

7. pravidelnou informovanost o činnosti sdružení prostřednictvím tiskových médií, 
webových stránek

Milé Lišky a liščata, vážení přátelé a příznivci, 

začínáme třetí rok a je na čase se ohlédnout zpět. Jsem 
moc ráda, že mohu říci, že loňský rok se povedl. Získali 
jsme podporu naší městské části Praha Lysolaje a další 
dobrovolné pomocníky. Naše činnost v roce 2012 byla 
velmi pestrá a podařilo se nám podobu mateřského centra 
pozvednout na profesionální úroveň. Těší mě, že se stále 
udržuje naše představa rodinného setkávání. Jsem moc 
ráda, že začaly chodit nové maminky s dětmi, že se nám 
daří všechny plány a těšíme se na další rok. Vaše Lišky

Výtvarné a sportovní pondělí s Liškou probíhá od 9.30 
do 11:30 v sále hasičské zbrojnice.

Hudební škola Yamaha v Lysolajích zajišťuje Yamaha 
class HUDBA PRO RADOST, Licenční partner hudební 
školy Yamaha. Pořádá v Lysolajích kurz hudebního 
rozvoje pro děti od 1,5 roku do 4 let každou středu.

Odpolední cvičení s Liškou v tělocvičně místní ZŠ 
Lysolaje každé pondělí od 15:45 do 17hodin. 



Návštěvnost akcí v roce 2012
Kolobraní aneb narozeniny Lišky: 25 dětí
Bazar březen 2012:   14 prodejců 18 nakupujících
Slavnost květů:   100 ks ubrousků / celkem cca 140 dětí
Den dětí s Asociací studentů ČZU:  60 dětí
Den otců:   vyrobeno 20 aut
Tajemství staré truhly:   17 dětí
Příměstský tábor Škola naruby 37 dětí
Lysolajské babí léto:  dílnou prošlo cca 30 dětí
50. lokalita:   dílnami prošlo 40 dětí
Podzimní bazar:   16 prodejců 24 nakupujících
Podzimní buřtíkiáda na Výhledech 15 dětí 10 dospělých
Černá hodinka:   vyrobeno 46 lampiónů / účast cca 30 dospělých /
Pečení perníčků s dětmi:  8 maminek / 10 dětí
Vypečený advent:   8 maminek

Spolupracující organizace
Městská část Praha Lysolaje – patron MC Liška o.s.

SDH Lysolaje

ZŠ a MŠ Lysolaje

Mateřský klub Rybička v Sedlci

Yamaha class HUDBA PRO RADOST, Licenční partner hudební školy Yamaha

Asociace studentů ČZU

DDeM, s.r.o.  

Baobab Péče o zeleň 

Suchdol.net

Děkujeme všem organizacím i dobrovolníkům za poskytnutou pomoc.

Historie sdružení

Pravidelně se scházíme v sále hasičské zbrojnice při 
dopoledních činnostech dvakrát týdně v pondělí a 
ve středu od 9:30 do 11:30. 

Připravujeme sportovní, výtvarné, hudební a 
pracovní činnosti pro děti od 8 měsíců do 7 
let a jejich doprovod. Program dopoledních 
bloků věnujeme rozvoji dětských pohybových 
schopností, podpoře hudebního a výtvarného 
vnímání. Společnými činnostmi pomáháme rozvoji 
mateřské řeči, komunikaci mezi rodiči a dítětem 
a rozvoji sociálních dovedností dětí. Pořádáme 
také výtvarné dílny pro dospělé, podílíme se na 
kulturních a sportovních akcích obce s účastí široké 
veřejnosti.

Ceník služeb MC Liška - vstupné / pastelkovné
Nečlenové 
Na čtvrtletí vybíráme 400,- Kč na 1 dítě (X-XII, I-III, IV-VI), sleva na sourozence 50%. 
Nevyčerpané vstupné nevracíme. Minimální jednorázové vstupné za pobyt v herně 
je 50,-Kč /1 dítě (na každého dalšího sourozence 40,-Kč). Děti do 1 roku mají vstupné 
dobrovolné.  Vstupné na jednorázové výtvarné dílny -  40,-Kč dospělý / 40,-Kč dítě  (na  
každého dalšího sourozence 30,-Kč).

Členové sdružení MC Liška o.s.
Výhody člena sdružení:
§ Sleva 50,- Kč na permanentku na čtvrtletí – tj. 350,- Kč
§ Sleva na kroužky a aktivity pro maminky
§ 10% na cvičení rodičů s dětmi (místo 600,- na pololetí/ pouze 540,-Kč)

Povinnosti člena sdružení:
§ Příspěvek do sdružení 100,- Kč za rok
§ Dobrovolnické práce pro Lišku - 10 hod /rok

Občanské sdružení MC Liška o.s. vzniklo v dubnu 2011 jako dobrovolnické sdružení osob na rodičovské dovolené. Má za sebou 20 měsíců 
pravidelné činnosti a jejich aktivit se pravidelně účastní 10 dospělých osob a 45 dětí. Mateřské centrum Liška je nevýdělečné občanské 
sdružení, které poskytuje služby rodinám s dětmi v obci Lysolaje na bázi dobrovolnictví. Veškeré prostředky, které získáme ze vstupného, 
dotací a jiných činností, vracíme náštěvníkům formou poskytovaných služeb, vybavením herny. Hledáme další zdroje financování 
provozu mateřského centra. Při činnostech se spoléháme na pomoc dobrovolníků.

Jaké služby nabízíme?



Návštěvnost akcí v roce 2012
Kolobraní aneb narozeniny Lišky: 25 dětí
Bazar březen 2012:   14 prodejců 18 nakupujících
Slavnost květů:   100 ks ubrousků (140 dětí)
Den dětí s Asociací studentů ČZU:  60 dětí
Den otců:   vyrobeno 20 aut
Tajemství staré truhly:   17 dětí
Příměstský tábor Škola naruby 37 dětí
Lysolajské babí léto:  dílnou prošlo cca 30 dětí
50. lokalita:   dílnami prošlo 40 dětí
Podzimní bazar:   16 prodejců 24 nakupujících
Podzimní buřtíkiáda na Výhledech 15 dětí 10 dospělých
Černá hodinka:   vyrobeno 46 lampiónů
Pečení perníčků s dětmi:  8 maminek / 10 dětí
Vypečený advent:   8 maminek

Porovnání návštěvnosti webu MC Liška o.s. v roce 2011 a 2012
Od ledna do prosince 2012 naše webové stránky navštívilo 2 377 unikátních návštěvníků, kteří vykonali celkem

3 781 návštěv a zobrazili celkem 22 492 stránek. Na webu strávili průměrně 2,5 minuty  a shlédli 7 stránek.

Za rok 2012 jsme v pravidelném programu v pondělí obsloužily 310 lištiček. Na jednorázových akcích jsme 
se věnovaly cca 440 dětem a jejich rodičům. Celkem jsme se postaraly o 750 dětí. Hudební škola Yamaha 
pokračuje i v roce 2012 a má 14 přihlášených žáčků.  Na cvičení s Liškou je přihlášených 12 dětí.

Počty návštěvníků a jiná čísla

Počet klientů – návštěvníků MC Liška
Návštěvnost Mateřského centra Liška v roce 2012
Pravidelné pondělky navštěvuje průměrně 6 rodičů s 10 dětmi. 
Ve středu na hudební školu Yamaha je přihlášeno 14 dětí s rodiči, 
kroužky jsou rozděleny na dvě hodiny.



Projekty a žádosti o dotace v roce 2012

Projekt Housle plné vody - Kneippova metoda - Cesta naboso
Před vánočními svátky jsme kromě pečení perníčků a přípravy vánočních 
dárků připravovali spolu s městskou částí Praha Lysolaje žádost na grant 
hl. města Prahy pro oblast životního prostředí 2012. Projekt vodního 
areálu, který jsme nazvali “Housle plné vody”. 
Ukázky jednotlivých prvků Cesty naboso z Německa a Rakouska, 
kde jsou podobné areály běžně k dispozici a jsou velmi oblíbené a 
navštěvované najdete na našem webu. Více informací v německém 
jazyce o projektech podobného zaměření najdete na webu
http://www.barfusspark.info/. Náš projekt bohužel nebyl vybrán
k podpoře. 

Projekt Hřiště Na Vinici
Městská část Praha Lysolaje nás požádala o zjištění zájmu o výstavbu dětského hřiště s herními prvky pro starší mládež. MC Liška uskutečnilo e-mailový 
průzkum, ve kterém se návštěvníci a příznivci našeho centra mohli vyjádřit k vybavení a herním prvkům na plánovaném hřišti. Obec sepsala projektovou 
žádost a projekt v dotačním řízení v roce 2012 podala.

Projekt Kaménky
Připravili jsme projekt s názvem „Lysolajské doupě“, který jsme 
představili na Slavnosti květů. Projekt byl donorem uznán jako dobře 
zpracovaný, ale nebyl z dotace Nadace partnerství podpořen.

Přihláška  do soutěže ERA Starosta roku 2012
Zpracovali jsme přihlášku do soutěže, získali podpisy  25 občanů Lysolaj 
na přihlašovací formulář a podali v řádném termínu. Do výběrového 
řízení jsme se však s naší přihláškou nedostali. 



Hospodaření MC Liška o.s. v roce 2012

Plány vs skutečnost



Kontaktní a identifikační údaje
Občanské sdružení je registrované u MVČR od 5.4.2011.

č.: VS/1-1/83976/11-R .... IČO: 22894730

MC Liška o.s.,  Sídlištní 202/2, 165 00 Praha 6 Lysolaje.

Transparentní účet u Raiffeisenbank a.s.:  6783564001/5500

Web: http://www.mc-liska.cz

Záměry na rok 2013

Vzdělávání dobrovolníků MC
Pravidelný pondělní a středeční program pro návštěvníky

Rodinný duatlon na oslavu 2. narozenin Lišky
Kurzy první pomoci zážitkovou metodou

Den otců – kolem 19. června 2013
Slavnost květů kolem 14. května 2013

Den dětí 2013 1.červen 2013
Bambiriáda 2013 červen 2013

Příměstský volnočasový klub pro děti od 5 do 12 let
Lysolajské babí léto - září 2013

Černá hodinka a divadlo
Výtvarné večerní dílny pro maminky

Přednášky a vzdělávací kurzy


