


l Mateřské centrum je místo, kde jsou děti, jejich rodiče a prarodiče vítáni, kde mohou společně trávit svůj 
volný čas a využívat nabízené programy. 

l Mateřské centrum poskytuje všem návštěvníkům příjemné zázemí a pomáhá nalézat nové přátele. 
l Mateřské centrum vzniklo dobrovolnou činností a tím přispívá k rozvoji občanské společnosti. 
l Mateřské centrum je založeno na principu rodinné svépomoci a vzájemné služby, poskytuje společenství, 

solidaritu a otevřenost všem generacím.
l Mateřské centrum aktivně posiluje mateřskou roli ženy a funkci rodiny ve společnosti.
l Děti v Mateřském centru nacházejí přirozené společenství vrstevníků a vidí svoji matku v jiné roli než 

v domácnosti. 
l Mateřská centra pomáhají ženám udržovat jejich profesní orientaci a posilují jejich sebevědomí.
l Aktivity Mateřského centra napomáhají pozitivnímu rozvoji vztahu rodič – dítě i rozvoji sociálního cítění 

dětí.
l Mateřské centrum umožňuje rodičům vyjít z izolace, kam se mohou celodenní péčí o malé děti dostávat.
l Mateřské centrum svou činností přispívá k rozvoji naší městské části a je její nedílnou součástí.
l Mateřské centrum je neformální, otevřené a přístupné pro celé rodiny a umožňuje integraci bez ohledu na 

rasovou příslušnost a zdravotní či sociální omezení.
l Mateřské centrum učí toleranci a předchází xenofobii.
l Mateřské centrum funguje na základě dobrovolné práce ochotných lidí a díky podpoře dárců, sponzorů 

a podporovatelů.
l Mateřské centrum dává každému možnost aktivně se podílet na přípravě programů a chodu celého 

centra.

Mgr. Kateřina Arnotová, předsedkyně spolku

Mgr. Šárka Slavíková, členka rady

Jiřina Maradová, členka rady

Gabriela Kocourková, Dis., členka rady

Mgr. Martina Černá, členka rady
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Rada spolku

Poslání Mateřského centra

název: Mateřské centrum Cirkus, z.s.

číslo a datum registrace: L 14545 vedená u Městského soudu v Praze

sídlo: Úslavská 589, Praha 9 – Čakovice

adresa provozovny: Jizerská 24, Praha – Čakovice

předsedkyně spolku: Mgr. Kateřina Arnotová

telefon: +420 737 444 367

email: info@mccirkus.cz

IČO: 26659336

bankovní spojení: FIO BANKA a.s.

číslo účtu: 2200292262/2010

webové stránky: www.mccirkus.cz



l tvořivé, vzdělávací, hudební a pohybové programy pro děti od narození po mladší školní věk 
l přednášky, semináře, vzdělávací programy a rukodělné kurzy pro širokou veřejnost 
l jednorázové akce jako smysluplnou náplň volného času 
l možnost seberealizace při podílení se na chodu centra a příležitost navázat nová přátelství
l vstupné a zápisné dostupné všem 
l členství ve spolku provozujícím Mateřské centrum 
l hernu plnou hraček
l oplocenou udržovanou zahradu s pergolou a týpí, lavičky a pískoviště pro děti 
l zázemí pro přebalení a nakrmení malých dětí (kuchyňka s rychlovarnou konvicí a mikrovlnnou troubou) 
l knihy pro děti a o dětech v knihovničce Mateřského centra
l bezplatnou inzertní službu v prostorách Mateřského centra
l wi� připojení k internetu

Mateřské centrum Cirkus je nezisková organizace, která funguje již od roku 2004. Za jedenáct let činnosti se Mateřské centrum 
Cirkus stalo nedílnou součástí městské části Čakovice a získalo mnoho příznivců z řad dětí a rodičů z Čakovic, Třeboradic, 
Miškovic a dalších přilehlých oblastí severního okraje Prahy.

V roce 2006 se Mateřské centrum Cirkus stalo členem Sítě Mateřských center, organizace spojující mateřská centra v celé 
republice (v Síti MC je v současné době sdruženo kolem 300 mateřských center). Síť předává mateřským centrům zkušenosti
 a rady a také za mateřská centra jedná a spolupracuje se státními i nestátními organizacemi.

Mateřské centrum Cirkus bylo založeno s cílem organizovat zájmové a vzdělávací aktivity pro rodiče a děti, pořádat akce 
spojené s tradičními obyčeji a zvyky a zajišťovat výlety a kulturní akce pro rodiče a děti. 

Svoji činnost provozuje Mateřské centrum Cirkus v centru Čakovic v přízemním objektu v ulici Jizerská 24. Objekt byl 
bezplatně vypůjčen od Městské části Praha – Čakovice a skládá se z herny s kuchyňským koutem, předsíně a samostatného 
sociálního zařízení, vše o celkové výměře 51,7 m². K objektu patří oplocená zahrada o výměře 180m². Pohybové kurzy a kurzy 
YAMAHA Class Zuzany Bartošové se konají ve sportovním centru Relax La Fabrique, Cukrovarská 33, Praha – Čakovice.

Mgr. Kateřina Arnotová, předsedkyně rady spolku Mateřského centra Cirkus, zakladatelka MC, řídí a koordinuje jeho činnost, 
připravuje program, pořádá jednorázové akce 

Mgr. Šárka Slavíková, členka rady spolku Mateřského centra Cirkus, stará se o �nance a hospodaření, organizační záležitosti, 
připravuje jednorázové akce a organizuje pravidelné kurzy, lektorka kurzu Robinsoni, krajská koordinátorka 
Sítě mateřských center

Jiřina Maradová, členka rady spolku Mateřského centra Cirkus, má na starosti evidenci omluv a náhrad v kurzech, připravuje 
program a jednorázové akce, komunikuje s lektory kurzů

Gabriela Kocourková DiS., členka rady spolku Mateřského centra Cirkus, koordinuje pomoc dobrovolnic při hernách, 
Pruhovaných čajovnách, bazaru a dalších aktivitách

Mgr. Martina Černá, členka rady spolku Mateřského centra Cirkus, řeší provozní záležitosti centra.

Rada spolku se schází na pravidelných provozních poradách a společně koordinuje a organizuje provoz mateřského centra. 
Spolek má přibližně dvě desítky aktivních členů, kteří každoročně schvalují výsledky hospodaření spolku a podílejí se na 
plánování aktivit a rozvoje centra.

Osobnosti MC Cirkus

Dobrovolníci
Program Mateřského centra by nemohl probíhat bez zapojení dobrovolných pomocníků. Na aktivitách Mateřského centra 
se v roce 2015 podílely tři desítky dobrovolníků, kteří pomáhají s organizací jednorázových akcí, bazaru, divadel či plesu, 
podílejí se na vedení vnitřních i venkovních heren. 

Mateřské centrum Cirkus nabízí

O nás



Hodnocení činnosti a hospodaření MC Cirkus v roce 2015

Hospodaření v roce 2015

Mateřské centrum Cirkus je neziskové sdružení, jehož cílem je poskytovat službu rodičům a dětem, nikoliv vytvářet zisk. 
MC Cirkus �nancuje svoji činnost z darů, členských příspěvků, dotací a zejména z vlastní činnosti, jak vyplývá z tabulky 
hospodaření v roce 2015. MC Cirkus vede účetnictví.

Příjmy Částka Kč Výdaje Částka Kč

Zápisné do kurzů 971 428 Kurzy (mzdy, pomůcky, materiál) 972 055

Vstupné na představení 27 570 Divadelní představení (honoráře, nájem) 67 902

Ostatní příjmy 271 182 Ostatní 241 558

Dary, reklama 10 250 GRANT EKO - MHMP 33 762 

Členské příspěvky 4 400

Dotace na divadla * 40 000

Dotace na provoz * 0

Dotace na pracovní místo ** 8 710

GRANT EKO - MHMP 33 762

PŘÍJMY CELKEM 1  367 302 1 315 278

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK                                                                                                                             52 024

Pravidelné kurzy v roce 2015

Během roku 2015 organizovalo MC Cirkus tyto pravidelné kurzy:

Organizace kurzů pro děti a jejich rodiče je i nadále hlavní aktivitou Mateřského centra, zaměřuje se na pohybové kurzy 
určené pro děti již od tří měsíců a školičku Robinsoni. MC Cirkus rozšířilo nabídku i pro děti školního věku, pokračoval kurz 
Mičuda určený pro kluky od 5 let zaměřený na fotbal. Pro starší děti byl určen i kurz orientačního běhu, který si získal velkou 
oblibu. Školička MC Cirkus (kurz Robinsoni) připravuje děti na docházku v mateřské škole, probíhá každé dopoledne a jednou 
týdně i v odpoledních hodinách. 

Velkou oblibu si získal kurz Malování s Pavlou vedený lektorkou Pavlou Svatošovou, který se rozšířil na čtyři odpolední lekce. 

Cvičení pro děti s rodiči – cvičení pro nejmenší děti s využitím balónů, obručí a dalších pomůcek provázené říkankami, 
zaměřené na rozvoj jemné motoriky a obratnosti. Kurzy cvičení jsou rozděleny podle věku dětí (žížalky, šnečci, cvrčci, 
ještěrky) a jsou určeny pro děti od 3 měsíců do 3 let (lektorky Jana Mádrová, Lenka Kubcová, Gabriela Kocourková)

Malování s Pavlou – tvoření různými technikami pro děti ve věku 3 – 6 let (lektorka Pavla Svatošová)

Robinsoni – čas strávený bez rodičů, plný her, čtení, povídání, výtvarné činnosti, učení samostatnosti, sebeobsluhy, příprava 
na docházku do mateřské školy pro děti od 3 let (lektorky Šárka Slavíková, Gabriela Kocourková, Kateřina Kopečná, Linda 
Kroupová, Pavla Svatošová, Jana Kverková)



Orientační běh – sportovní hry, orientace v mapě a práce s buzolou v terénu či v tělocvičně (lektoři Martin Kubec, Michal 
Arnot, Jiří Tejkl)

Šašci – cvičení pro starší děti bez rodičů, nácvik správného pohybu, nové hry, pro děti od 3 do 5 let (lektorky Lenka Kubcová, 
Gabriela Kocourková, Jana Mádrová)

Mičuda – sportování pro radost z pohybu zaměřené na fotbal (lektor Daniel Kučera)

Taneční přípravka – rytmická cvičení a baletní průprava (lektorka Blanka Štefaničová)

Paňáca – kroužek dramatické výchovy, nácvik vzájemné komunikace, mapování prostoru, správného dýchání a cvičení 
v rytmu (lektorky Lucie Verrall, Lenka Procházková)

YAMAHA Class Zuzany Bartošové – rytmická a hudební výchova pro děti od 4 měsíců do 6 let (lektorka Radka Železná)

Herna s programem – otevřená odpolední herna pro rodiče s dětmi, krátké bloky cvičení, básniček, tvoření, maňáskové 
divadélko (vedou dobrovolníci)

Cirkus v parku – dopolední herna pro děti s rodiči v zámeckém parku (vedou dobrovolníci)

Pruhovaná čajovna – relaxační, různě tematicky zaměřený večer pro rodiče

Pruhovaná poradna – projekt poraden s odborníky zaměřený na zajímavá témata určený pro zvídavé nebo pomoc a radu 
hledající rodiče (psychologie, výchova, péče o zdraví apod.)

Lektoři kurzů v roce 2015

Jednorázové akce roku 2015

Michal Arnot, orientační běh

Gabriela Kocourková, cvičení pro děti, školička Robinsoni

Kateřina Kopečná, školička Robinsoni

Linda Kroupová, školička Robinsoni

Lenka Kubcová, cvičení pro děti

Martin Kubec, orientační běh

Daniel Kučera, Mičuda

Jana Kverková, školička Robinsoni

Jana Mádrová, cvičení pro děti

Lenka Procházková, Paňáca

Šárka Slavíková, školička Robinsoni

Pavla Svatošová, výtvarný kroužek, školička Robinsoni

Blanka Štefaničová, taneční přípravka

Lucie Verall, Paňáca

Radka Železná, YAMAHA Class Zuzany Bartošové

V roce 2015 pokračovaly tradiční projekty Pohádkový Cirkus – divadelní představení pro celé rodiny a PidiPohádky. Projekt 
PidiPohádky zahrnoval sedm představení pro nejmenší diváky, která se konala vždy v úterý dopoledne v podkrovním sále 
čakovického zámku. 

 V rámci Pohádkového Cirkusu proběhlo v roce 2015 pět představení, vždy v neděli odpoledne v sále restaurace Maximum 
Club. Oba divadelní projekty byly částečně �nancovány z dotace získané z rozpočtu MČ Praha – Čakovice ve výši 
40 000 Kč.

Mezi úspěšné akce MC patřil jednoznačně jarní a podzimní bazárek dětského oblečení, který probíhal v prostorách jídelny ZŠ 
Dr. E. Beneše v Čakovicích. V lednu 2015 proběhl sedmý ples spolupořádaný se spolkem LíPa Třeboradice.  

V létě MC Cirkus navázal na úspěšné příměstské tábory pro děti od tří let. Během čtyř týdnů zaměřených na poznávání přírody 
(Co se děje na statku, Čtyři živly) i okolního světa (Cesta kolem světa) objevovaly děti nové věci a zažívaly zajímavá 
dobrodružství. Všechny termíny příměstských táborů byly velmi rychle obsazeny. Tábory se setkaly s velice pozitivním 
hodnocením jak od rodičů, tak dětí. 



V roce 2015 v MC Cirkus pokračovala jednou měsíčně oblíbená aktivita pro děti od 3 let přespávání dětí v Domečku nazvané 
Pruhované pyžamko, věnované aktuálnímu ročnímu období, zvykům a svátkům.

Konal se také druhý ročník bazaru oblečení a doplňků pro dospělé Pruhovaný šatník spojený s piknikem a sousedským 
setkáváním.
V roce 2015 MC Cirkus uspořádal den otevřených dveří na nevyužívaném prostranství za Domečkem, kde nechybělo 
divadelní představení, živá hudba a domácí občerstvení. 

V roce 2015 pořádal MC Cirkus tyto akce: 
leden
l Pohádkový Cirkus – Divadlo pro malý, Pohádka o Robinsonovi
l Pidipohádky – divadlo Na cestě, Jak šel Honza do světa
l Kreativní odpoledne pro děti – pletené košíky
l Vernisáž výtvarného kurzu v podkroví čakovického zámku
l Pruhovaná čajovna – FIMO šperky

únor
l  7. společný ples MC Cirkus a sdružení LíPa 
l Pruhované pyžamko – přespávání dětí v Domečku
l Pruhovaná čajovna – drátkování
l Kreativní odpoledne pro děti – výroba papírového bubínku
l  Pohádkový Cirkus – divadlo Víti Marčíka, Šípková Růženka

březen 
l Pruhovaná čajovna – šperky z PET lahví
l Jarní bazárek potřeb a oblečení pro děti
l Pidipohádky – divadlo Loutky bez hranic, Tři medvědi a drzá Máša
l Pohádkový Cirkus – divadlo Umění mění, O nejmenším človíčku a nás ostatních
l Kreativní odpoledne pro děti – velikonoční découpage

duben
l Kreativní odpoledne pro děti – kuličky do koupele
l Pruhovaná poradna –  den s podiatrií
l Pruhovaná poradna – správná komunikace s dětmi
l Pidipohádky – Sváťovo dividlo, O Budulínkovi
l Pruhovaná čajovna – zdravé pečení
l Pruhované pyžamko – přespávání dětí v Domečku

květen
l Putování s Cirkusem – výlet a poznávání přírody
l Pruhovaná poradna – správná komunikace s dětmi
l Pruhované pyžamko – přespávání dětí v Domečku
l Pruhovaná čajovna – čokoládové pralinky

červen
l Den otevřených dveří
l Pruhovaná poradna – emoční inteligence u dětí



červenec
l Příměstské tábory – Letní Robinsoni (Co se děje na statku)

srpen
l Příměstské tábory – Letní Robinsoni (Cesta kolem světa)
l Příměstské tábory – Čtyři živly

září
l účast na Třeboradickém posvícení
l Pruhovaný šatník – piknik a prodej oblečení
l Hravá vycházka v přírodě – Hurá do holin!
l festival Mezi ploty – stánek 
l Pidipohádky – divadlo Harmonika, O vodníku Řešátkovi

říjen
l Podzimní bazárek potřeb a oblečení pro děti
l Pohádkový Cirkus – Sváťovo dividlo, Vyprávění ovčí babičky

listopad
l Pruhovaná poradna – Jak vychovávat chlapce
l Pohádkový Cirkus – divadlo Krab, Obr Finn
l Pruhované pyžamko – přespávání dětí v Domečku

prosinec 
l Pidipohádky – divadlo Anima Candida, Pohádky z vánočního kabátu
l Pruhované pyžamko – přespávání dětí v Domečku
l Pruhovaná poradna – Sourozenecké konstelace
l Pohádkový Cirkus – divadlo Já to jsem, Vánoční příběh
l Zpívání vánočních koled na zahradě MC Cirkus 

Prezentace MC na veřejnosti

Mateřské centrum Cirkus v roce 2015 podpořili:
Městská část Praha Čakovice

Auto Elso, s.r.o.

Maximum Party Service

Moravská prodejna - vinotéka 
Čakovice

Obchod s dětským zbožím Malina

ARET Praha, s.r.o.

Cukrárna Pierot Čakovice

Vaše zeleň 

Origis s.r.o.

HELLMA Gastronoický servis Praha

Vydavatelství Orbis

La Diosa cukrářství

Česká Doka

Méďa Kubík

Rossmann drogerie, parfumerie

Veselá tkanička

MADE GROUP, a.s.

Nutri poradna Štěpánky Čápové

CK Víkend

Trojský sklep

Origis s.r.o.

a další

Činnost Mateřského centra Cirkus je prezentována na nástěnce v prostorách centra, v místním časopise U nás v Čakovicích, 
formou plakátů inzerujících jednotlivé akce MC a především na webových stránkách www.mccirkus.cz a na Facebooku. Počet 
příznivců MC Cirkus na Facebooku stále stoupá, ke konci roku 2015 měla FB stránka MC Cirkus cca 340 příznivců. 
Facebookový pro�l je téměř denně aktualizován a stal se významným komunikačním kanálem mezi veřejností a MC Cirkus.



V roce 2015 jsme se soustředili na rozvíjení oblíbených a úspěšných aktivit Mateřského centra. Zvýšili jsme počet 
Pruhovaných pyžamek - přespávání v Domečku tematicky zaměřených na zvyky a obyčeje, které se váží k ročnímu období 
nebo části roku. 

Zavedli jsme pravidelnou páteční logopedickou poradnu pro děti vedenou logopedkou Mgr. Petrou Skvarilovou, ve které 
se vystřídalo na dvacet dětí. 

Na jaře jsme uspěli se žádostí o grant od Magistrátu hlavního města Prahy na projekt „Příroda je přítel člověka - ekologická 
výchova pro předškoláky“. V rámci tohoto projektu začala příprava programů pro děti i jejich rodiče věnovaných poznávání 
přírody kolem nás. Proběhla hra pro celé rodiny nazvaná Hurá do holin, během které se děti i rodiče seznamovali s životem 
v potoce. Program environmentálního vzdělávání odborně zajišťuje bioložka Mgr. Lenka Kubcová. Program byl připraven 
i pro mateřské školy a školičku Robinsoni. V nabídce byly další přednášky na zajímavá témata v rámci projektu Pruhované 
poradny, velký úspěch zaznamenaly přednášky Jak vychovávat chlapce a zachovat si zdravý rozum Mgr. Vladimíry Bartákové 
či workshopy nutriční poradkyně Štěpánky Čápové zaměřené na zdravé pečení, přípravu svačin pro děti nebo pečení 
domácího chleba. Navázalo se na pořádání večerních tvořivých kurzů, kde si maminky vyzkoušely zpracování FIMO hmoty, 
drátkování a další aktivity.

V lednu proběhl 7. ples pořádaný společně se spolkem LíPa, na kterém vystoupila kapela Partyband a nechyběla bohatá 
tombola.

V průběhu roku každou středu odpoledne pokračovaly otevřené herny a v teplých měsících každý čtvrtek venkovní herny 
Cirkus v parku. Program heren zajišťují dobrovolnice. 

Na jaře a na podzim proběhl velmi úspěšný bazar oblečení a potřeb pro děti s vysokou účastí prodejců i nakupujících. Konal se 
druhý ročník venkovní akce Pruhovaný šatník spojené s piknikem.

V září se mateřské centrum prezentovalo na Třeboradickém posvícení a nově na hudebním a divadelním festivalu Mezi ploty 
v areálu Bohnické léčebny.

V prosinci došlo na společné zpívání vánočních koled na zahradě MC Cirkus, tentokrát se mezi účinkujícími představily i děti.

Členky rady se i v loňském roce pravidelně účastnily setkání se supervizorem na týmové supervizi, která probíhá od začátku 
roku 2014.

Na podzim se členka rady Šárka Slavíková stala pražskou krajskou koordinátorkou Sítě mateřských center, kde se podílí 
na poradenství pro stávající i vznikající mateřská centra a na organizaci akcí pořádaných Sítí. 

Na jaře a na podzim proběhla dvě víkendová setkání dobrovolnic a spolupracovnic Mateřského centra Cirkus v Domě rodin 
ve Smečně zaměřená na relaxaci, tvoření a péči o tělo i duši.

V říjnu městská část oznámila ukončení smlouvy o výpůjčce Domečku z důvodu využití pozemku pro stavbu nové školy. Od té 
doby usilujeme o nalezení nových vyhovujících prostor pro pokračování činnosti MC Cirkus. 

Aktivity a další vzdělávání lektorů a dobrovolníků MC Cirkus

l účast na vzdělávacích seminářích pořádaných Sítí mateřských center
l zapojení do projektu Sítě mateřských center „Motivace růstu“ č. CZ.2.17/2.1.00/36100, �nancovaného v Operačním 

programu Praha – Adaptabilita a vytvoření podporovaného pracovního místa 
l vytvoření pracovního místa podpořeného Úřadem práce ČR pro zaměstnankyni na plný pracovní úvazek

Dění v MC Cirkus



Plány na rok 2016
l najít nové prostory jako náhradu za prostory Domečku, které musí ustoupit stavbě nové školy
l připravit další žádosti o granty na činnost MC (Magistrát hl.m. Prahy, MPSV, apod.)  
l hledat nové možnosti fundraisingu
l vzdělávání dobrovolníků a lektorů v MC Cirkus
l připravit příměstské tábory pro předškolní i školní děti na letní prázdniny 2016
l spolupracovat se Sítí mateřských center na realizaci programů a grantů zaměřených na vzdělávání v oblasti péče o děti
l vytvořit nové webové stránky
l připravit novou gra�ckou podobu prezentace MC Cirkus
l realizovat projekt „Příroda je přítel člověka - ekologická výchova pro předškoláky“ �nancovaný z grantu MHMP
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