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MATEŘSKÉ CENTRUM PAMPELIŠKA BŘEZNICE
9. května 510
262 72 Březnice
občanské sdružení
držitel ocenění Společnost přátelská rodině
člen Sítě MC v CR
telefon: 326 531 177
mcpampeliska.breznice@seznam.cz
www.mcpampeliska.cz
IČO: 70852545
Č. účtu: 0524634389/0800 - Česká spořitelna, pobočka Březnice
MC má OTEVŘENO:
pondělí-pátek
dopoledne: 9.00-12.00
odpoledne a večer: dle programu
Informace o pravidelných programech i nepravidelných akcích MC můžete získat
na výše uvedených webových stránkách a tel. čísle, na nástěnkách MC,
v místním a regionálním tisku.

SLOVO ÚVODEM:
PARADOXY NAŠÍ DOBY
Naše domy se zvětšují, ale rodiny zmenšují.
Máme více vymožeností, ale méně času.
Další tituly, ale méně smyslů.
Více znalostí, ale méně schopnosti střízlivého úsudku.
Více odborníků, ale ještě více problémů.
Více medicíny, ale méně zdraví.
Prošli jsme dlouhou cestu na Měsíc a zpět, ale máme potíže s přechodem na jinou stranu ulice a setkat se se sousedem.
Vytvořili jsme řadu počítačů pro ukládání a sdílení obrovského množství informací, ale ještě méně komunikujeme.
Získali jsme množství, ale prohráli jsme v kvalitě.
Je to doba fast foodu, ale pomalého trávení, lidí s vysokým růstem,
ale nízké morálky, vyšších příjmů, ale drobných vztahů.
Je to doba, kdy se tolik děje venku, ale nic v pokoji!
Dalajlama
Věříme, že si i v této nelehké a rozporuplné době naše MC zůstalo (zůstane) ostrůvkem pro milé setkávání, nové poznání, vzájemné komunikování a sdílení radostí
i starostí běžného života a nabídne protiváhu konzumnímu způsobu života.

Co je MC aneb Jak to vidím …
čerpáno z publikace vydané Sítí MC v ČR „k výročí založení prvního MC“
a z postřehů a úvah maminek z MC Pampeliška.
 Mateřské centrum nám vzalo
stereotyp dnů trávených na mateřské dovolené
čas, trávený u TV obrazovky
starosti, co podniknout ve volném čase s dětmi
lenost a pasivitu, nudu
ideje o činnosti úředníků na úřadech
ideje o snaze politiků vybudovat občanskou společnost
peníze (telefonování, internet, benzín)
iluze o tom, že práce s lidmi musí vždy přinést uspokojení a pocit radosti
tato práce zabírá možná víc času, než jsme si představovaly
 Mateřské centrum nám dalo
nová přátelství, možnost seberealizace, důvěru ve své schopnosti
dobrý pocit z práce pro druhé, kontakty se zajímavými lidmi
získání organizačních zkušeností
nové zkušenosti s prací s lidmi, neziskovým sektorem
naučit se hledat informace, riskovat, odhadovat
naučit se nic nevzdávat, doufat
pocit sounáležitosti, sdílení
 Existence MC má velmi pozitivní vliv na naše rodiny a na všechny okolo
nás. MC mi dokázalo dát spoustu nových nápadů a názorů, jak na výchovu malých
dětí, tak i na způsob využití volného času, na různé výtvarné, hudební i sportovní
aktivity. Samozřejmě i spoustu nových známých, kteří nechtějí život jen přežít, ale
prožít a užít si ho. MC přináší také možnost, jak si více užít své děti, neboť
v domácím prostředí je člověk často nechává napospas vlastním aktivitám, protože
cítí povinnost věnovat se úklidu, vaření, praní apod.
Je-li však člověk aktivní, plynou mu z toho zcela nepochybně a prokazatelně výhody:
získávání nových užitečných zkušeností při práci v týmu, které je možno uplatnit i
v pozdějším profesionálním životě.
 Setkávají se zde tak odlišné typy lidí a dětí, každý je naprosto jedinečný
a tak se naučíte o lidech mnoho …..
 Před založením MC nám všem bylo fajn úplně nejvíc - nic jsme nemuseli, jen jsme chtěli.
Pak jsme si pomáhali, protože jsme museli pokračovat, a ono to šlo.
Později jsme měli strach a cítili smutek, že to dál nepůjde.
Tedˇ to jde, i když ne přesně tak, jak jsme chtěli a zatím to funguje.

Co by u nás nebylo, kdyby MC nebylo …
 Nebylo by u nás milé a příjemné prostředí, kde se mohou seznámit nejen děti s dětmi a samozřejmě si spolu pohrát v krásné herně. Ale i maminky. Sama za sebe mohu říct, že jsem v něm našla
hned několik dobrých kamarádek nejen já ale i moje děti.
 Kdyby nebylo MC Pampeliška, nesetkala bych se s báječnými
maminkami i ostatními obyvateli Březnice při pravidelných lekcích angličtiny, při kterých již prokázali, že patří k těm nejpilnějším a nejpracovitějším, které jsem kdy učila.
 Tak já osobně, kdyby nebylo MC bych neměla:
1)kolem sebe tolik báječných přítelkyň a známých
2)neuměla bych si vyrobit náušnice
3)neměla bych s kým sdílet trable s dětmi a jejich tatínkem
4)neznala bych tolik skvělých rad a ještě skvělejších receptů,
které si předáváme.
5)především mi MC výrazně pomohlo k tomu, že se cítím v
Březnici spokojená a šťastná, což teda ten první rok po mém přistěhování tak vůbec nebylo ….
Řekla bych, že jsem na Pampelišce závislá (což, jak uznává i můj
muž, je lepší než být závislá třeba na marihuaně )
 Co by u nás nebylo, kdyby MC nebylo?
A co by bylo?
Bylo by víc matek co maj´ v hlavě zmatek,
když je taťka v práci a společnost je třeba,
nestačí jen zajít koupit chleba.
Kamarádky v MC podělí se lehce
o starost i potěšení
a víc už zapotřebí není.
 .. nenapadá mě nic převratného ani vtipného, ale jen pravda pravdoucí, že bych neznala a neměla tolik bezva kamarádů a musela
bych si je vymyslet … Kdyby nebylo MC, tak bych u nás na vsi
asi „obrostla mechem“, protože 18 let na mateřské nejde jen tak
přežít….

ROK S PAMPELIŠKOU

MC nabízelo v roce 2011 preventivní služby pro rodinu jako jediná organizace svého druhu v Březnici. Svou úlohu plnilo i pro spádové obce mikroregionu.
1.
Fungovala volně přístupná dopolední herna pro rodiny s malými dětmi - otevřeno bylo od pondělí do pátku od 8.00 do 12.00 hod.
2x v týdnu s pravidelným programem:
DIVADÉLKO A SVAČINKY OD MAMINKY – loutková či maňásková
pohádka se zdravou svačinkou
LALALA A TANYNY – zpívání, cvičení a tanečky pro nejmenší
1x týdně byla volně přístupná herna i odpoledne pro pracující rodiče a jejich
děti
Herna je vybavena bazénkem se skluzavkou s terapeutickými míčky, trampolínou, hmatovými stěnami, odstrkovadly a kočárky, grafomotorickými pomůckami, hudebními nástroji. Tyto hračky a pomůcky nejsou běžnou součástí vybavení mnoha rodin.
Rodičům s dětmi je umožněn vstup na přilehlou zahradu, kde je altánek s
venkovním posezením a další herní prvky.
Organizovali jsme jednorázové aktivity určené nejen pro rodiny s dětmi, ale
také pro širokou veřejnost. Na těchto akcích jsme zároveň informovali o činnosti a významu MC pro komunitní život ve městě a programech, jaké MC

nabízí. Na některých z těchto akcích jsme také spolupracovali s partnery projektu – Kulturním gangem Březnice, o.s. a Městem Březnice.
Na žádné z těchto aktivit nebylo nutné se předem přihlašovat, přijít mohl každý bez jakéhokoliv omezení či diskriminace.
Jednalo se o tyto akce:

LEDEN
11.1. Povídání o zdraví
- povídání o problematice zdraví a kondice žen a mužů
20.1. Valná hromada – zasedání nejvyššího orgánů sdružení
ÚNOR
5.2. Velký maškarní bál v Hudčicích – téma: Letem světem
- přivítali jsme masky vyjadřující jednotlivé státy světa – tombola, slosování
vstupenek, soutěž masek, tematický kvíz
– již tradičně ve spolupráci s OÚ Hudčice a Mysliveckým sdružením Hudčice
v sále hostince „U Bartůňků“ -SPOLUPRÁCE S PARTNEREM PROJEKTU KULTURNÍM GANGEM BŘEZNICE
10.2. Stříhání dětí
- stříhání dětí ve známém prostředí kadeřnicí
10.2. Tiskání na textil
- odpolední dílna pro starší děti a rodiče, tentokráte příprava na jaro a velikonoce. Návštěvníci tiskli na tašky a prostírání, trička
18.2. Beseda - Příkrmy
- povídání s ambasadorskou Zuzanou Kocíkovou o tom, jak a kdy zavádět
příkrmy, jejich pravidla a doporučení.

22.2. Just a Nahrin
- prezentace a ochutnávka bylinných produktů švýcarské firmy
25.2. Malý maškarní bál
- maškarní rej pro úplně nejmenší s malým občerstvením v herně MC.

BŘEZEN:
11.3. Beseda - mléčná výživa vs. krabicové kravské mléko
- povídání s ambasadorkou Zuzanou Kocíkovou
15.3. Výroba Morany – dopolední program pro nejmenší – seznámení
s lidovými tradicemi
18.3. Vynášení Morany
- spolu s dětmi se sousedící 1.MŠ Březnice – nenásilné seznámení
s tradicemi, pobyt v přírodě – program s prvky enviromentální výchovy
24.3. Přednáška – Finanční gramotnost
- jak vytvářet finanční rezervy, pojištění v rodinách, úvěry na bydlení, jak se
orientovat v nabídkách a na co si dát pozor
25.3. Míčkování- aneb jak usnadnit dětem odkašlávání
- ukázka rehabilitační techniky vhodné pro onemocnění dýchacích cest
29.3. Just a Nahrin
- prezentace a ochutnávka bylinných

produktů švýcarské firmy

28.3. – 8.4. JARNÍ DÍLNY
Látková vajíčka – určeno pro rodiče s velmi malými dětmi
Batikování – určeno pro starší děti a (pra)rodiče
Drátkování – určeno pro starší děti a (pra)rodiče
Papírové ozdoby do oken – určeno pro rodiče s velmi malými dětmi

přednáška finanční
gramotnost

DUBEN:
8.4. Beseda
- povídání s ambasadorskou Zuzanou Kocíkovou na téma Lepek a tekuté kaše
11.4. – 18.4. Jarní burza
- tradiční burza oblečení pro děti i dospělé, včetně těhotenského, kojeneckých
potřeb, obuvi, sportovních potřeb
KVĚTEN:
5.5. FIMO dílna - lžičky na svačinky a korálky pro maminky
- společné odpolední tvoření rodičů a dětí
12.5. Filmový klub – Paříži, miluji tě
- večerní pomítání v herně MC pro rodiče – SPOLUPRÁCE S PARTNEREM
PROJEKTU
13.5. Just a Nahrin
- prezentace a ochutnávka bylinných produktů švýcarské firmy
15.5. Kola a kolečka aneb Velký závod na malých strojích
- cyklistické odpoledne plné soutěží na stadionu Březnice, ve spolupráci s
místními neziskovými organizacemi Kulturní Gang Březnice a Bike Club
Brdy a poprvé také s účastí městské policie s ukázkou jejich práce. Letos
jsme také v při této akci malovali na chodník svou rodinu v rámci celorepublikové kampaně Sítě MC – Křídla a kořeny naší rodiny.
19.5. Náušnicová dílna
- korálková výroba šperků s Fritzie Černou v herně MC
27.5. Beseda - Mléčná výživa, mlíčko s kaší
- povídání s ambasadorskou Zuzanou Kocíkovou

ČERVEN:
5.6. DEN DĚTÍ – letem světem – SPOLUPRÁCE S PARTNEREM PROJEKTU
Pozvali jsme všechny, koho zajímají egyptské pyramidy, koně indiánských
kmenů, tajemství Číny, poklady Norska, půvabné Tahiťanky a další, aby
s námi procestovali svět během jediného odpoledne v Městském parku u tenisových kurtů v Březnici.
Akce proběhla za laskavé podpory Sportcentra Vitality a na přípravě se
v rámci praktického vyučování podílely studentky SOŠ Březnice.

den dětí

.. jedno ze stanovišť
„Letem světem“

11.6. CHYŤTE VLNY aneb neckiáda na Vlčavě – SPOLUPRÁCE
S PARTNEREM PROJEKTU i MĚSTEM
- na starém kluzišti ve spolupráci s partnerskou organizací Kulturní gang
jsme připravili program u vody, ve vodě, pod vodou i na souši. MC Pampeliška se touto akcí zapojila do celorepublikové kampaně Sítě MC – Táta
dneska frčí.

.. dobroty od maminek – stan MC na
neckiádě

.. dárky pro tatínky

14.6. Just a Nahrin
- prezentace a ochutnávka bylinných produktů švýcarské firmy
17.6. Beseda – Pitný režim kojenců a malých dětí
- povídání s ambasadorskou Zuzanou Kocíkovou
24.6. Piknik v červeném
- již tradiční předprázdninové posezení v zámeckém parku proběhlo tentokrát
v červeném oblečení

.. červená je dobrá …
ČERVENEC-SRPEN:
I v době prázdnin bylo MC otevřené – každý den od pondělí do pátku od 9.00
hod. do 12.00 hod. Pravidelné kroužky a kurzy neprobíhaly.
V červenci jsme uspořádali společný výlet vláčkem do rehabilitačního zaří-

zení Mačkov s návštěvou bazénu
V době prázdnin jsme zorganizovali celotýdenní programy pro děti
(v duchu „příměstského tábora“) – pro děti byl zajištěn program v době
od 9.00 do 17.00 hod. vč. stravování a pitného režimu pod vedením
zkušených lektorů. Byla to jedna ze služeb MC, kterou uvítali pracující
rodiče. Jednalo se o tyto aktivity:

Letní divadelní dílna
- již osmý ročník divadelních dílen pořádaných ve spolupráci
s Divadlem Kapsa Andělská hora.
Proběhly ve dvou turnusech: 25.07. - 31.07.2011 a 01.08. - 07.08.2011
Škola šermu – Jablko sváru
- proběhla 15. - 19.08.
- akční zábava z poutavého prostředí starořecké mytologie pro děti od
8 do 12 let – pořádáno ve spolupráci s městem Březnice, Rosenthal
o.s. a Kulturním gangem Březnice, o.s.
ZÁŘÍ
10.9. 11.narozeniny MC Pampeliška
- tradiční oslava narozenin na zahradě MC, tentokráte se skákacím hradem,
malováním na obličej a samozřejmě narozeninovým dortem

15.9. Šperková dílna
- korálková výroba šperků s Fritzie Černou v herně MC
17.9. Den s Pastelkou
- výtvarný koutek MC Pampeliška součástí rodinného dne na Xaverově pořádaného pojišťovnou Allianz
ŘÍJEN
17.10. – 24.10. Podzimní burza - burza oblečení pro děti i dospělé, včetně
těhotenského, kojenecké potřeby, obuv, sportovní potřeby (lyže, sáně, brusle,
lyžařské helmy, apod.)
LISTOPAD

2.11. Fimo dílna I.
- dopolední tvoření vánočních výrobků
6.11. Nedělní divadélko – O Palečkovi
- odpolední pohádka v podání divadelního spolku Zalezlíci – vč. divadelní
kavárny.
10.11. Beseda
Téma: Vitamíny a minerální látky ve výživě nejen těch nejmenších
- povídání s ambasadorskou Zuzanou Kocíkovou
10.11. Putování za skřítkem Dobromilem Dubínkem
- tradiční průvod s lampiony a světýlky v zámeckém parku
14.11. Fimo dílna II.
- odpolední tvoření vánočních výrobků
27.11. Advent v Březnici
– prodej domácích pekařských výrobků maminek z MC na adventním jarmarku
PROSINEC:
5.12. Mikulášská nadílka
9.12. Vypouštění balónků s přáním Ježíškovi – již poněkolikáté se zapojujeme do celorepublikové akce, kdy v jeden den a čas se vypouští balónky na
různých místech republiky – u nás na Náměstí – SPOLUPRÁCE
S PARTNEREM PROJEKTU
10.12. Vánoce na zámku – prodej výrobků z vánočních dílen
20.12. Vánoční dýchánek – společné posezení, sdílení vánoční

Vánoční dílny:
Šperková dílna pro maminky a starší děti
Korálková dílna pro maminky – čelenky, brože, atd.
Dílna pro nejmenší
Dílna pro školkové a starší děti
Papírová dílna pro maminky a zručné děti

PRAVIDELNÉ KROUŽKY, KURZY 2011
Probíhali pravidelné programy, na které bylo nutné předchozí přihlášení. Díky těmto programům získávají děti příležitost získat nové dovednosti při volnočasových aktivitách vedených zkušenými lektory a rodiče pak nové zkušenosti a informace, které pak uplatní jak v běžném
životě s dětmi, tak v následném zapojení do pracovního procesu.
Jednalo se o tyto programy:
Cvičení s overbally (pro rodiče s dětmi) - lektor: Mgr. Zuzana Kocíková
Břišní tance pro začátečníky - lektor: Blanka Němcová
Angličtina pro začátečníky I, II skupina - lektor: Zuzana Klímová
Angličtina pro mírně pokročilé - lektor: Zuzana Klímová
Angličtina pro pokročilé - lektor: Zuzana Klímová
Němčina pro mírně pokročilé - lektor: Renáta Cvrková
Němčina pro středně pokročilé - lektor: Mgr. Libuše Fořtová
Pohybové hrátky s Lenkou Jorovou (pro předškolní a mladší školní
děti)

Francouzština pro začátečníky - lektor Mgr. Pavlína Heverová
Judo pro děti(pro předškolní a mladší školní děti - lektor: Karel Kříž
– ZCELA NOVÁ SPORTOVNÍ AKTIVITA
Výtvarná hodinka s Alenou Smotlachovou (pro rodiče s dětmi)
Výtvarka s Petrou Bartoníčkovou (pro předškolní a mladší školní děti)
DIVADELNÍ DÍLNA – dramatický kroužek pro děti mladšího školního věku – lektor: Iva Češková
Dobíhal kurz angličtiny pro malé děti - lektor: Mgr. Jitka Bartáková
Pokračovali jsme v půjčování užitečných věcí z naší
"půjčovny" (přívěsný vozík za kolo, krosnička na nošení dětí, kyblík
na koupání, šátek na nošení dětí, cestovní postýlka), dále si rodiče
mohli zapůjčit časopisy a knihy, měli v době otevřené herny možnost
volného přístupu na internet a PC, tiskárnu i kopírku.
Nabízeli jsme příležitostné hlídání dětí v případech, kdy si rodiče potřebovali vyřídit své záležitosti na úřadech, u lékaře, studovali nebo v
době kurzů a přednášek.
Rozvíjeli jsme spolupráci s partnery projektu (tj. občanskými sdružením Kulturní gang Březnice, Rosenthal) – pořádání společných akcí,
spolupráce na monitoringu projektu.
Umožňovali jsme studentům Vyšší odborné a střední odborné školy
Březnice (obor sociálněsprávní) vykonávat praktické vyučování v MC
(se školou byla uzavřena smlouva o zajištění praktického vyučování).
Pomohli jsme jim tak získat praktické zkušenosti s provozem neziskové organizace a s organizací programů pro uživatele.

FINANCE 2011

Občanské sdružení Mateřské centrum Pampeliška Březnice vede od
01.01.2011 vzhledem k poskytnuté dotaci MPSV a v souladu s rozhodnutí o
poskytnutí této dotace podvojné účetnictví.
MC Pampeliška Březnice:
- nemá žádný dlouhodobý majetek
- nemá žádné zásoby
- nemá cenné papíry a majetkové účasti
- nemá k 31.12.2011 pohledávky po lhůtě splatnosti
- nemá k 31.12.2011 závazky po lhůtě splatnosti
- není používána zahraniční měna
Peníze v hotovosti:
Na začátku účetního období: 862,- Kč
Na konci účetního období: 9.584,- Kč
Peníze na bankovních účtech:

Účet je veden u České spořitelny, a.s. – pobočka Březnice
Stav účtu k 1.1.2011: 58.442,08 Kč
Stav účtu k 31.12.2011: 14.631,77 Kč
Ceniny: 0,- Kč

Přijaté dotace, granty a dary a jejich využití:
Ministerstvo práce a sociálních věcí
123.918,- Kč
Z dotace byla hrazena:
 mzda pracovníka – koordinátora vč. odvodů na zdravotní a sociální pojištění
 nákup rehabilitačních míčků do bazénku se skluzavkou, knihy na doplnění
mateřskocenterní knihovničky


výtvarné potřeby na programy pro rodiče s dětmi



část spotřeby plynu, elektřiny a vodného a stočného



DPP pracovníků zajišťujících projekt



jiné služby (divadlo, tisk výroční zprávy, webové stránky)

Úřad práce
97.320,- Kč
- mzda pracovníka vč. odvodů na sociální a zdravotní pojištění
Město Březnice
50.000,- Kč
- provozní náklady – spotřeba elektřina, plyn, voda
- ostatní služby – účetní program Money S3
- organizace prázdninového programu pro děti _ Škola šermu
- výtvarné potřeby
Nadační fond Bozeň
20.000,- Kč
- venkovní přístřešek pro parkování kočárků
- vybavení MC
Dary
8.000,- Střechy ČR – vybavení MC
- Divadlo Kapsa – příspěvek na provoz MC
Podrobnější rozpis SKUTEČNÝCH NÁKLADŮ 2011:
Provozní náklady celkem: 166 269, 87 Kč
z toho:
materiálové náklady: 43.608,- Kč
tj.
potraviny: 18.568,- Kč
kancelářské potřeby: 3.790,- Kč
vybavení: 9.822,- Kč
jiné mat.náklady: 11.428,- Kč
nemateriálové náklady: 122.661,87
Elektřina: 7.864,75
Plyn: 10.135,50
Vodné,stočné: 5.716,25
Ostatní služby: 98.945,37
Telefony: 4.749,Poštovné: 1.905,Ostatní spoje: 7.722,Nájemné: 7.563,Právní a eko. služby: 5.886,Školení, kurzy: 1.600,Drobný nehmotný majetek: 4.794,Jiné služby: 64.681,37

Osobní náklady celkem: 356.180,- Kč
Z toho:
Hrubé mzdy: 196.245,- Kč
DPP: 92.031,- Kč
Odvody na soc.a zdravotní pojištění: 67.904,- Kč
PŘEHLED SKUTEČNÝCH PŘÍJMŮ /VÝNOSŮ/ 2011:
Město 50.000,- Kč
Nadace Bozeň 20.000,- Kč
Dary 8.000,- Kč
MPSV 123.918,- Kč
Úřad práce 97.320,- Kč
Příjmy od uživatelů: 170.247,- Kč
(návštěvní poplatky, členské příspěvky, kurzovné, poplatky za programy apod.)
Jiné: 5.090,19 Kč (úroky, vánoční trh apod.)

Podíl na výnosech v roce 2011
1%
2%
4%

Uživatelé

11%
35%

MPSV
ÚP
Město Březnice
Nadace Bozeň

21%

Dary
Jiné
26%

PODEKOVÁNÍ:
FINANCNÍ PODPORA
Ministerstvo práce a sociálních věcí

Úřad práce Příbram

Město Březnice

Další spolupracující a MC podporující organizace:
Nadační fond Bozeň
Střechy ČR
Vyšší odborná a Střední odborná škola Březnice
Správa státního zámku Březnice
Pekárna a cukrárna URAN Příbram – p. Batěk
Ovoce zelenina – p. Motáňová
Hračkárství p. Lacina
Papírnictví Nuslovi
Česká pošta
Březnické noviny
Infocentrum a městská knihovna - oddělení dětské knihovny
Obec Hudčice
Myslivecké sdružení Hudčice

Divadlo Kapsa Andělská Hora
Březnický a rožmitálský divadelní spolek
Bike Club Brdy Březnice
Sportovní centrum Vitality Březnice
SK 1918 Březnice
Kulturní klub Rožmitál pod Třemšínem
PESSOS Příbram
Domov Březnice
1.mateřská škola
2.mateřská škola
Základní umělecká škola Březnice
Základní škola Březnice
Pivovar Herold Březnice
CA OLIVER TOUR – Jitka Štěpánová
Relaxsport – Karel Šmatlák – sportovně informační server

Síť MC v ČR a krajské koordinátorky
Okolní MC
Členky rady sdružení v roce 2011
Petra Flíčková, MUDr. Kateřina Kopalová, Jarmila Korecká, Alena
Zárybnická, Veronika Nejedlá, Karin Strnadová, Iva Češková, Lenka
Motejzíková, Mgr. Zuzana Kocíková
a náhradnice: Silvie Brňáková, Dagmar Nesvedová
Výkonný tým v roce 2011:
Petra Flíčková, Alena Zárybnická, Mgr. Zuzana Kocíková
Zaměstnanci v roce 2011:
Petra Flíčková, Iva Češková (do 30.06.2011)

Zpracování žádostí o dotace, granty, monitorovací zpráva, výroční
zpráva:
Dagmar Nesvedová
Účetnictví a daňové poradenství:
Dana Smejkalová, Silvie Brňáková
Technické podpora v oblasti IT:
Jiří Pižl, Petr Ivančák
+ naše rodiny, přátelé, známí a příznivci …………………..
Vřelé díky všem !

MC sídlí od roku 2010 v přízemí I.mateřské školy v Březnici
v ul. 9.května 510.
Rekonstrukce prostor byla financována městem a ROP Střední Čechy
v rámci projektu:
„Rekonstrukce nevyužívaných prostor – nové mateřské centrum
v Březnici“.

Partnery projektu v jeho provozní fázi jsou:
Kulturní gang Březnice, o.s.
Rosenthal, o.s.

