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Mateřské centrum Parníček je otevřeným prostorem pro komunitní život rodin s dětmi do 

šesti let z Lysé nad Labem. 

 

Jeho cílem je poskytnout prostor, kde mohou rodiče aktivně trávit mateřskou dovolenou 

společně s ostatními rodiči, kde mohou sdílet své potřeby a zkušenosti, vzájemně se 

podporovat, vytvářet malé sociální skupiny k uspokojování svých potřeb a potřeb svých 

dětí a vytvářet iniciativy k prosazování svých zájmů ve společnosti.  

 

Dětem poskytuje mateřské centrum možnost setkávat se s vrstevníky, všestranně se 

rozvíjet již od narození. Díky času strávenému v mateřském centru spolu s rodičem má dítě 

možnost naučit se empatii, individualitě, rozdílnosti… ještě před vstupem do mateřské 

školy. A díky aktivnímu působení rodičů v mateřském centru vnímá své rodiče jinak než jen 

jako pečovatele, kuchaře, uklizečky, protože je vidí v sociálních rolích organizátorů, 

zaměstnanců, lektorů.  

  

Občanské sdružení Pro dětský úsměv bylo založeno v březnu 2008 jako reakce na 

dlouhotrvající volání mnoha rodičů z Lysé nad Labem po otevření vlastního mateřského 

centra. Za dobu necelé roční existence dokázal tým organizace vytvořit mateřské centrum, 

které stojí na finančních a materiálních sponzorských darech a práci mnoha dobrovolníků.  

  

Mezi služby, které nabízí, patří výtvarné, hudební, sportovní kroužky pro děti a pro rodiče, 

poradenství z oblasti vývojové psychologie, sociálních služeb, pracovního práva, výchovy 

dítěte, apod..   

 

Dále se organizace zúčastnila od doby svého vzniku několika kulturních akcí pořádaných 

Spolkem rodáků a přátel města Lysá nad Labem a uspořádala vlastní benefiční koncert 

s programem pro rodiny s dětmi do šesti let „Odpoledne pro Parníček“. Cílem těchto 

jednorázových akcí je podpořit aktivní život rodičů na mateřské dovolené, všestranný 

rozvoj dětí a komunitní život rodin v Lysé nad Labem.  

Úvodní slovo 
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Herna 

MC Parníček nabízí jako jednu z hlavních aktivit „hernu“, což je bezpečný prostor ke hře a 

učení pro děti již od narození. Pro rodiče na mateřské dovolené je častým problémem 

nalézt možnost vyžití pro kojence a batolata, neboť mají velmi specifické potřeby. Mimo 

letní měsíce, kdy se nabízí mnoho možností programů venku, ať už se jedná o výlety či 

hřiště, je velmi komplikované nalézt prostor, kde nejsou malé děti chápány jako rušivý 

element a který je bezpečný s ohledem na jejich křehkost. Herna MC Parníček je právě 

taková.  

 

Aktivity MC Parníček 
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Pravidelný program 

V roce 2008 jsme dětem nabídli tento pravidelný program: 

 

Yamaha Class – Hrátky s robátky 

Hrátky s robátky jsou určené již pro děti od 4 měsíců (do 18 měsíců). Dětem jsou 

nabízeny nejrůznější možnosti zapojení do tvůrčího procesu (se zřetelem k úrovni jejich 

smyslových a senzomotorických zkušeností). Získávají tak první elementární povědomí o 

hudbě. Podstatou je proces "volného objevování". Dítěti dává možnost pozorovat a 

objevovat nabízené předměty s přihlédnutím k individuální úrovni smyslového vnímání. 

Dalšími aktivizačními prvky jsou společný zpěv, poslech hudby a hudebně-pohybové hry. 

Úloha rodičů spočívá v zajištění a zaopatření dětí. Kroužek probíhal ve středu dopoledne. 

 

Cvičení s Alicí pro děti od 6 měsíců do 2 let (= cvičení pro kapříky) 

Cvičení probíhalo za účasti rodičů. Děti se učily vnímat pohyb a rytmus, a to 

prostřednictvím básniček a písniček za doprovodu hudby anebo i bez hudby. Kroužek 

probíhal v úterý dopoledne. 

 

Hravé cvičení pro děti a rodiče s hudbou a náčiním od 1,5 do 2 let 

I toto cvičení probíhalo za účasti rodičů a jeho cílem bylo naučit se vnímat pohyb a 

rytmus. Děti mohli používat různé cvičení pomůcky přiměřené jejich věku. Kroužek 

probíhal od listopadu v pátek dopoledne. 

 

Masáže kojenců a batolat 

Rodiče si na tomto kroužku osvojili základní prvky masáže miminek. Celá masáž je 

smysluplnou sestavou velmi jemného a procítěného masírování dětského tělíčka, kdy je 

dítě svlečeno. K zvláčnění jeho pokožky se používá přírodních olejů, k jeho uvolnění a 

prohloubení relaxace se pouští dětská relaxační hudba. Dosah těchto masáží má 

nedozírný dopad na oblast duševního i fyzického zdraví našich dětiček.Kurzy byly 

nabízeny opakovaně ve čtvrtek dopoledne. 
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Angličtina pro děti od 3 let 

Děti se učily hravou a nenásilnou formou osvojit si  základní slovíčka v anglickém jazyce. 

Kroužek probíhal ve středu odpoledne. 

 

Parníčkoviny 

Kroužek byl určen pro děti od 3 let a jeho náplní bylo skotačení, tančení a malování. 

Kroužek probíhal 1x měsíčně ve čtvrtek dopoledne v říjnu a v listopadu. 

 

Yamaha Class – První krůčky k hudbě 

Program První krůčky k hudbě vychází z předpokladu, že všechny děti spontánně reagují 

na zvuky, tóny a rytmus. Obsahem Prvních krůčků jsou jednoduché písně, vyprávění, 

hudebně pohybové a rytmické hry, poslech skladeb, hra na rytmické hudební nástroje 

(včetně doplňujících výtvarných a pracovních činností). Děti si zvykají na pobyt v 

kolektivu a učí se sociálním vztahům. Hravá forma všech činností a rozvoj přirozené 

zvědavosti jsou předpokladem pro úspěšné zvládnutí procesu učení v pozdějším věku. 

Kroužek probíhal v úterý odpoledne a ve středu dopoledne. 

 

Cvičení s Alicí pro děti od 2 do 4 let (= cvičení pro malé námořníky) 

Cvičení probíhalo za účasti rodičů. Děti se učily vnímat pohyb a rytmus, a to 

prostřednictvím básniček a písniček za doprovodu hudby anebo i bez hudby. Kroužek 

probíhal v úterý dopoledne. 

 

Hravé cvičení pro děti a rodiče s hudbou a náčiním od 2 do 4 let 

I toto cvičení probíhalo za účasti rodičů a jeho cílem bylo naučit se vnímat pohyb a 

rytmus. Děti mohly používat různé cvičení pomůcky přiměřené jejich věku. Kroužek 

probíhal od listopadu v pátek dopoledne. 

 

Říkadla 

Kroužek byl zaměřen na děti od 3 let a jeho obsahem bylo povídání o říkadlech. Kroužek 

probíhal jen v říjnu v úterý odpoledne. 
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Šikovné ručičky 

Kroužek byl určen pro děti od 4 let. Jednalo se o výtvarnou dílničku, která probíhala do 

listopadu v úterý odpoledne. 

 

Tvořeníčko 

Kroužek zaměřený na tvoření pro děti od 3 let. Tento kroužek nahradil od listopadu 

Říkadla I Šikovné ručičky. Pracovalo se s papírem, látkou, barvami, lepidlem, pěnovou 

gumou, přírodními materiály atd. Děti měly možnost vyzkoušet si za účasti rodičů řadu 

technik, které podporovaly jejich zručnost a jemnou motoriku. Kroužek probíhal v úterý 

odpoledne. 

 

Solná jeskyně 

V průběhu listopadu a prosince byl dětem nabídnut v pondělí odpoledne pobyt v solné 

jeskyni za zvýhodněné vstupné. 

 

Maňáskové divadélko 

Děti bez rozdílu věku měly možnost 1x za měsíc shlédnout divadélko, jehož hlavními 

představiteli byli maňáskové. Program probíhal vždy ve čtvrtek odpoledne. 
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V roce 2008 jsme dospělým nabídli tento pravidelný program: 

Pilates  

cvičení probíhalo ve středu v podvečer 

Pilates s hlídáním dětí  

cvičení, při kterém byly maminkám hlídány jejich děti, probíhalo ve čtvrtek dopoledne 

Kalanetika 

cvičení probíhalo ve čtvrtek v podvečer 

Relaxační večer pro ženy  

tento program zaměřený na relaxaci duše i těla probíhal od listopadu ve čtvrtek večer 

Angličtina pro dospělé  

kurz angličtiny pro začátečníky i pokročilé probíhal v úterý v podvečer 

Dílna pro dospělé  

tento program byl nabídnut 1x v listopadu a 1x v prosinci v úterý odpoledne 

Laktační a výživové poradenství pro maminky s dětmi do 3 let  

maminky se mohly přijít poradit s laktační a výživovou poradkyní vždy v úterý dopoledne 

Gravidjóga  

v roce 2008 jsme nabídli těhotným maminkám celkem 2 kurzy, vždy v úterý večer; první 

kurz měl 6 hodin a probíhal od října do poloviny listopadu; druhý kurz měl 4 hodiny a 

probíhal od konce listopadu do poloviny prosince. 

V roce 2008 jsme dospělým nabídli tento pravidelný program: 

 

Pilates  

  Cvičení probíhalo ve středu v podvečer. 

 

Pilates s hlídáním dětí  

  Cvičení, při kterém byly maminkám hlídány jejich děti, probíhalo ve čtvrtek dopoledne. 

 

Kalanetika 

  Cvičení probíhalo ve čtvrtek v podvečer. 

 

Relaxační večer pro ženy  

   Tento program zaměřený na relaxaci duše i těla probíhal od listopadu ve čtvrtek večer. 

 

Angličtina pro dospělé  

Kurz angličtiny pro začátečníky i pokročilé probíhal v úterý v podvečer. 

 

Dílna pro dospělé  

Tento program byl nabídnut 1x v listopadu a 1x v prosinci v úterý odpoledne. 

 

Laktační a výživové poradenství pro maminky s dětmi do 3 let  

Maminky se mohly přijít poradit s laktační a výživovou poradkyní vždy v úterý dopoledne. 

 

Gravidjóga  

V roce 2008 jsme nabídli těhotným maminkám celkem 2 kurzy, vždy v úterý večer; první 

kurz měl 6 hodin a probíhal od října do poloviny listopadu; druhý kurz měl 4 hodiny a 

probíhal od konce listopadu do poloviny prosince. 
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Jednorázové akce 

 

Zábavné odpoledne pro děti i 

dospělé, které se konalo v sobotu 

6.9.2008 od 15.00 hodin s názvem 

Odpoledne pro Parníček jako 

benefiční kulturní akce na 

podporu vzniku a provozu MC 

Parníček. Odpoledne plné hudby, 

soutěží a zábavy.  

 

 

 

Bazárek dětského oblečení a potřeb pro děti, díky němuž získali rodiče možnost prodat 

nebo koupit oblečení a potřeby pro děti „z druhé ruky“. Stal se pravidelnou akcí v našem 

programu .  

 

Bramboriáda je odpoledne pro děti a jejich rodiče na téma „Co vše se dá dělat 

s bramborami“. Konalo se v sobotu 8.11. od 14.00 hodin. Jeho cílem bylo především 

uspořádání rodinného programu, aby se našich aktivit mohli zúčastnit i tatínkové a 

vyplnění podzimních dnů, kdy programů pro děti ve venkovních prostorách ubývá.  

 

V předvánočním čase jsme uspořádali několik akcí s danou tématikou. Jako je zdobení 

perníčků pro nejmenší, zúčastnili jsme se adventních trhů v Lysé nad Labem, v souvislosti 

s rozsvěcením vánočního stromu na Husově náměstí, kde jsme měli možnost prezentovat 

naši činnost a prodávat výrobky našich členů a kde jsme zprostředkovali příjem pošty pro 

Ježíška  – každé dítě si mohlo v sobotu 29.11. v průběhu odpoledne přinést na Husovo 

náměstí svůj dopis adresovaný Ježíškovi. Poslední předvánoční akcí byla Mikulášská 

nadílka na Parníčku, na kterou přišel Mikuláš s Andělem rozdávat mikulášské balíčky a 

nechyběli ani Maňáskové se svojí pohádkou. 
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Naším cílem je i pro rok 2009 poskytnout dětem (především do 6 let věku), jejich rodičům a 

ostatním dospělým i nadále bohatý a pestrý program, který bude přístupný všem zájemcům 

z řad široké veřejnosti.  

Chtěli bychom především: 

pořádat v průběhu celého roku 2009 více mimořádných akcí 

získat finanční prostředky z Úřadu práce na pracovní místa recepčních / provozních 

MC Parníček 

získat další maminky, příp. i tatínky, kteří by měli zájem podílet se na vedení MC 

Parníček 

navázat spolupráci s představiteli Města Lysá nad Labem a najít u nich podporu naší 

činnosti 

získat od Města Lysá nad Labem dotace na naši činnost, resp. na námi pořádané 

akce pro širokou veřejnost 

oslovit fyzické i právnické osoby s žádostí o podporu našemu MC Parníček 

i nadále spolupracovat se Sítí mateřských center 

nabídnout příležitostné hlídání dětí, příp. pomoci maminkám při zřízení miniškolek 

být místem, kde se budou setkávat jak děti, tak i dospělí 

 

 

 

MC PARNÍČEK 

Plánovaný program a akce na rok 2009 
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Připravujeme: 

Leden:   Bazárek dětského oblečení a potřeb 

Únor:  Tvořeníčko na téma: VALENTÝN 

  Tvořeníčko na téma: OBLÉKNI SI SVÉHO KAMARÁDA 

  Parníčkovská dílna na téma: HRAJEME SI S RUČIČKAMI 

  Odpoledne s vizážistkou s hlídáním dětí 

Březen:    Tvořeníčko na téma: HRAJEME SI S CÉDÉČKY 

  Tvořeníčko na téma: S ČÍM SI HRAJE KOČIČKA 

  Parníčkovská dílna na téma: VÍTÁME SLUNÍČKO 

  Vázání šátků 

  Dovádění v pyžámku 

Duben:  Tvořeníčko na téma: HURÁ VELIKONOCE 

  Tvořeníčko na téma: PŘILETĚLO UFO 

  Parníčkovská dílna na téma: VESELÉ CHOBOTNIČKY 

  Bazárek dětského oblečení a potřeb 

  Čarodějnice (30.4.) 

Květen:  Barvičkový den (16.5.) 

  Rodinný den v Botanicusu (19.5.) 

  Tvořeníčka 

Červen : Akce MC Parníček v rámci „Lysského Montmartru“ (20.6.) 

  Tvořeníčka 

Srpen:  Akce MC Parníček v rámci „Šporkových slavností“ 

Září:  Odpoledne pro Parníček (5.9.) 

  Tvořeníčka (mj. na téma podzim) 

Říjen:  Bramboriáda 

  Tvořeníčka 

Listopad: Tvořeníčka (mj. na téma vánoc) 

Prosince: Mikulášská nadílka na Parníčku 

  Akce MC Parníček  v rámci „rozsvěcení stromu na Husově náměstí“ 

  Vánoční besídka se zdobením stromu v MC Parníček 
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V roce 2008 bylo MC Parníček otevřeno celkem 63 pracovních dnů, a to: 

 v září  15 pracovních dnů 

 v říjnu 14 pracovních dnů 

 v listopadu 19 pracovních dnů  

 v prosinci 15 pracovních dnů. 

 

MC Parníček nabídlo v průběhu 4 měsíců od září do prosince také program o víkendu,  a to: 

 v sobotu 6.9. Odpoledne pro Parníček 

 v sobotu 20.9. Bazárek dětského oblečení a potřeb pro děti 

 v sobotu 4.11. Bramboriáda  

 v sobotu 29.11. Příjem pošty pro Ježíška na Husově náměstí v souvislosti 

 s rozsvěcením vánočního stromu. 

 

MC Parníček se aktivně 

zúčastnilo několika akcí 

konaných v Lysé nad Labem 

taktéž před svým otevřením, 

konkrétně se jednalo o Lysský 

Montmartre, konaný 

každoročně v červnu a o 

Šporkovy slavnosti konané 

každoročně v srpnu. 

Návštěvnost  
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Návštěvnost v roce 2008 

Z tabulky vyplývá, že MC Parníček navštívilo od 37. do 51. týdne (tedy bez prvního zářijové-

ho týdne, kdy byl týden otevřených dveří a bez posledních dvou týdnů v prosinci, kdy bylo 

MC zavřeno), celkem 2.543 osob, z toho 1.281 dětí a 1.262 dospělých.  
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Občanské sdružení Pro dětský úsměv je nezisková organizace. Činnost sdružení je v zásadě 

nevýdělečná s tím, že zdroje příjmů jsou využity k rozvoji mateřského centra a k finančně 

vyrovnanému hospodaření občanského sdružení.  

Zdroji příjmů jsou zejména: 

- dary a příspěvky právnických a fyzických osob 

- příspěvky z veřejných rozpočtů a nadací  

- členské příspěvky 

- výnosy majetku sdružení 

- příjmy z činností získané při naplňování cílů sdružení 

 

Sdružení hospodaří s movitým i nemovitým majetkem, který je evidován podle obecně 

závazných předpisů. Majetek sdružení je využíván zejména k zajištění poslání a realizaci cílů 

sdružení, k úhradě veškerých nákladů spojených s provozem mateřského centra, tj. zejména 

náklady na energie, nájem, opravy a údržbu, popř. na úhradu nákladů na zaměstnance a na 

vnitřní zařízení. 

O konkrétním použití majetku rozhodne rada.  

 

Občanské sdružení Pro dětský úsměv hospodaří na vlastní bankovní účet u Poštovní 

spořitelny. 

Sdružení vede samostatné podvojné účetnictví.  

Vede dvě oddělené pokladny a dle potřeby další samostatnou pokladnu pro jednotlivé akce, 

které je třeba sledovat zvlášť. 

Účtování zásob je vedeno způsobem B evidence zásob. 

Účetní jednotka nevlastní žádný odepisovaný dlouhodobý hmotný nebo dlouhodobý 

nehmotný majetek. 

Drobný dlouhodobý majetek je evidován v operativní evidenci a je účtován přímo do 

nákladů. O drobném dlouhodobém majetku jinak není rozvahově účtováno.  

V roce 2008 nemělo občanské sdružení žádné zaměstnance. 

Finanční zpráva 
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V roce 2008 získalo Občanské sdružení Pro dětský úsměv dary v celkové hodnotě 115 307 Kč. 

Z toho finanční dary byly v hodnotě 39 000 Kč, které byly použity na úhradu nájemného ve výši 

14 850 Kč, na úhradu zálohy na služby ve výši 13 100 Kč a zbytek byl použit na úhradu nákladů na 

běžný provoz a vybavení.  

Materiální dary (např. PC, bazének na kuličky, vysavač, výtvarné a kancelářské potřeby, a mnoho 

dalšího) byly ve výši 53 507 Kč. 

Dary ve formě služeb (např. tvorba a údržba webových stránek, pomoc při rekonstrukci prostor, 

položení plovoucí podlahy nebo tisk a kopírování) byly v hodnotě 22 800 Kč. 

 

Bez těchto darů by se nám nikdy nepodařilo zahájit provoz a otevřít naše mateřské    

centrum, proto jsme všem dárcům moc vděční a mnohokrát děkujeme! 

 

V roce 2008 se nám nepodařilo získat žádné příspěvky z veřejných rozpočtů a nadací.  

 

Na členských příspěvcích od členek bylo vybráno 

celkem 6 300 Kč. Peníze byly použity na úhradu 

běžných provozních nákladů. 

 

Celkové režijní náklady činily 26 492 Kč (po vylouče-

ní nákladů uhrazených z finančních darů). Tyto   

náklady byly poměrem příjmů rozděleny mezi   

hlavní (95,84%) a hospodářskou činnost (4,16%).  

 

Dle jednotlivých činností byly náklady (po započítá-

ní podílu z režijních nákladů) a výnosy následující 

(viz tabulka). 
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Jedinou hospodářskou činností v roce 2008 bylo 

uspořádání veřejné sbírky Odpoledne pro        

Parníček. Veškerý čistý výtěžek akce byl použit na 

pořízení vybavení pro děti a rodiče MC Parníček. 

Konání veřejné sbírky i její řádné vyúčtování bylo 

prověřeno Krajským úřadem Středočeského kra-

je.  

 

Občanské sdružení Pro dětský úsměv podalo daňové přiznání v řádném termínu a v souladu se 

zákonem o dani z příjmů v platném znění a výsledkem hospodaření za účetní období 2008         

vykázala povinnost odvést daň z příjmů ve výši 210 Kč, která byla uhrazena z bankovního účtu.   

 

Účetní hospodářský výsledek za celou jednotku (jako rozdíl mezi všemi náklady a výnosy) činil 

ztrátu -1078,9. Po zaúčtování daňové povinnosti je celková účetní ztráta  -1 288,9 (viz níže        

uvedená výsledovka). O použití tohoto hospodářského výsledku v následujícím účetním období 

rozhodne Rada OS.  

 

Vzhledem k ustanovením zákona o daních z příjmů, platných pro neziskové organizace musely být 

v účetním období sledovány odděleně příjmy (a s nimi související výdaje), které nejsou předmě-

tem daně, které jsou předmětem daně, nebo které předmětem daně jsou, ale jsou od daně    

osvobozeny. Zároveň je požadováno oddělené účtování o hlavní činnosti a hospodářské činnosti. 

Pro daňové účely (po odečtení všech nákladů a výnosů, které nejsou uznatelné z daňového hledis-
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Závěrem 

Rok 2008 lze ve výsledku hodnotit pozitivně. Byl to první rok existence Občanského     

sdružení Pro dětský úsměv, které provozuje MC Parníček. 

Primárním úspěchem bylo získání prostor, ve kterém mohlo MC Parníček začít fungovat a 

nabídnout tak své služby dětem i dospělým z Lysé nad Labem a jejího blízkého okolí. Po 

nemalém úsilí nám byly od Města Lysá nad Labem pronajaty prostory v  bývalém Privumu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mezi naše další úspěchy patří: 

podařilo se nám vzbudit zájem rodičů a jejich dětí natolik, že řada z nich naše MC 

Parníček pravidelně navštěvuje 

uspořádali jsme několik mimořádných akcích konaných mimo MC Parníček 

nabídli jsme dospělým i dětem bohatý a pestrý program, ve kterém si mohl každý 

najít to, co ho zajímá 

podařilo se nám oslovit řadu občanů i podnikatelů z Lysé nad Labem a okolí, kteří 

byli ochotni poskytnout nám dar, ať již finanční, materiální či v podobě svých prací; 

díky těmto dárcům se nám jednak podařilo zrekonstruovat prostory MC Parníček a 

uvést je během měsíce srpna do takového stavu, abychom v nich mohli nabízet    

program pro děti i dospělé, a jednak prostory zařídit, aby poskytovaly pro děti i je-

jich rodiče tolik nezbytné zázemí 

především se nám podařilo získat několik obětavých maminek a tatínků,   které ve 

svém volném čase dělali a stále dělají vše pro to, aby MC Parníček  mohlo i 

nadále plnit svoji funkci a poskytovat služby dětem i jejich rodičům 

stali jsme se členy Sítě Mateřských center 
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Prvotním problémem byla skutečnost, že se nám delší dobu nedařilo získat prostory, ve kterých 

bychom mohli mateřské centrum provozovat. Naštěstí bylo toto úskalí překonáno a uzavřeli 

jsme s Městem Lysá nad Labem nájemní smlouvu na dobu určitou 1 roku s tím, že nám bylo 

přislíbeno prodloužení alespoň o další 1 rok. Dalším problémem byla nejistota, zda se nám    

podaří získat dostatek finančních prostředků, které nám umožní uvést pronajaté prostory do     

provozuschopného stavu a tyto prostory taktéž vybavit alespoň tím nejnutnějším. I toto úskalí 

jsme s velkou podporou blízkých i dárců překonali a mohli jsme tak 2. září 2008 slavnostně naše 

MC Parníček otevřít. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vzhledem k tomu, že jsou prostory MC Parníček pronajaté, jsme nuceni žádat od dospělých i 

dětí úhradu za účast na programu nabízeného MC Parníček v takové výši, abychom byli schopni 

pokrýt náklady. Mezi tyto náklady patří zejména úhrada nájemného a služeb spojených 

s nájmem,  kancelářské a výtvarné potřeby, telefonní poplatky, náklady spojené s rekonstrukcí 

prostor (nehrazené dárci), vybavení prostor (hračky, sportovní vybavení apod.). Z tohoto       

důvodu nám již nezbyly žádné prostředky na úhradu mzdy pracovnice či pracovnic, které by 

měly na starost recepci a provozní záležitosti. Tento personální nedostatek jsme tak museli  

zajišťovat svépomocí, přičemž v některých obdobích (např. v době zvýšené nemocnosti) to bylo 

velice obtížné. I přesto se nám však podařilo mít otevřeno tak, jak jsme avízovali ve svých     

programech. 
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Zájemce a návštěvníky našeho MC Parníček jsme informovali v průběhu roku 2008 tímto 

způsobem: 

inzercí v Listech vydávaných Městem Lysá nad Labem 

v městské televizi „Manola“ 

na nástěnkách v MC Parníček, dále v pekařství U Labužníka na Husově náměstí vedle 

Kina, v „Semické“ zelenině vedle pošty v Poděbradově ulici a také na sídlišti 

v samoobsluze Jednota Coop – zde byl vyvěšen program na aktuální měsíc a plakáty 

upozorňující na jednotlivé programy pořádané MC 

tištěné prográmky, které byly k dispozici v MC Parníček a dále ve Šporkově lékárně, 

v lekárně U Výstaviště, u dětských lékařů, u MUDr. Landové, v mateřských školkách 

Pampeliška, Čtyřlístek a Dráček, v základních školách J.A. Komenského a v Litoli, 

v obchůdku Sluníčko, a anglickém second-handu, v zelenině na sídlišti a 

v samoobsluze v Litoli. 

prostřednictvím webových stránek www.mcparnicek.cz 

zasíláním e-mailu každý měsíc členům Občanského sdružení Pro dětský úsměv 

Propagace  
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Poděkování 

Občanské sdružení Pro Dětský úsměv provozující MC Parníček, děkuje všem, kteří v roce 

2008 MC Parníček pomohli, a to ať již svojí prací, finančně či materiálně. Děkujeme taktéž za 

to, že se k nám děti a rodiče rádi vracejí a cítí se u nás dobře. 

 

Naše poděkování patří: 

 

všem maminkám a tatínkům, kteří dobrovolně pomohli při zařízení prostor MC a pomáhají i s jeho  

každodenním provozem 

 

panu Vítovi Krawciwovi – nábytek JAMALL   společnosti Botanicus, spol. s r.o. 

společnosti MISAN s.r.o.    společnosti STAVAŘI s.r.o. 

advokátovi Mgr. Bc. Radimu Hankemu  společnosti Lowlands International s.r.o. 

společnosti KOLORA s.r.o.    paní Olze Bláhové – textilní zboží a galanterie 

panu Karlu Kopejtkovi – prodej a servis kol  paní Lence Toužínové 

Ing. Tomáši Hadáčkovi – Knihkupectví Cesta  společnosti KOREC s.r.o. 

cukrárně a kavárně Campiello    Ing. Milanu Kauckému – K.M.Technik 

paní Věře Novákové – papírnictví a hračky  panu Petrovi Kadeřábkovi – APS Servis 

paní Janě Valáškové – obchůdek PINOCCHIO  paní Jaroslavě Novákové – výroba matrací NOLYMA 

panu Jaroslavu Matoušovi – barvy laky  restauraci U Labutě 

společnosti Elektrocentrum Skuhrovec s.r.o.  Květiny Romantic 

Panter Building s.r.o. – Království barev v Jiřicích paní Aleně Steinerové  

paní Marcele Chloupkové    BENDEX Nábytek 

Dětskému bazaru Sluníčko    Obchůdku s dětským zbožím U Krtečka 

Dianě Ledvinové – www.nextik.cz   panu Aleši Rambouskovi – truhlárna a modelárna 

České spořitelně, a.s.     Šporkově lékárně   

společnosti MANOLA VIDEO s.r.o.   Lékárně u Výstaviště 
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Tato výroční zpráva byla vypracována členkami Občanského sdružení Pro dětský úsměv: 

Katka Pavlíčková, Lenka Horváthová, Miluše Nováková, Miriam Jakubalová, Petra Hercíková, Radka Bláhová 

 

 

 Občanské sdružení Pro dětský úsměv   Mateřské centrum Parníček 

 Sídliště 1442/23     Čsl. Armády 29/11 

 289 22 Lysá nad Labem     289 22 Lysá nad Labem 

 IČ:  22679243     tel.: 775 685 501 

 DIČ:  CZ22679243     e-mail:  info@mcparnicek.cz 

 reg. u MVČR pod č.j.VS/1-1/70 885/08-R   www.mcparnicek.cz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
MC PARNÍČEK 


