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ÚVOD

Občanské sdružení Pro dětský úsměv, jehož hlavní činností je provoz Mateřského centra 
Parníček v Lysé nad Labem, bylo založeno zainteresovanými rodiči v roce 2008. Hlavním 
cílem je pomoci  rodinám s malými dětmi při  definování a prosazování jejich práv a při 
uspokojování jejich specifických potřeb. 

Mateřské  centrum  Parníček  je  komunitním  centrem,  kde  mají  rodiny  prostor  pro 
sdružování,  sdílení  svých radostí  a  starostí.  Nabízí  program pro aktivní  náplň volného 
času, čímž preventivně zabraňují své sociální izolaci,  která neodmyslitelně patří životní 
etapě mateřství a rodičovství. 

Na  chodu  organizace  a  Mateřského  centra  Parníček  se  podílí  mnoho  rodičů  z  řad 
komunity rodin z Lysé nad Labem, kteří  se této činnosti  věnují  zcela zdarma nebo za 
minimální  odměnu.  Díky  tomu  se  daří  zajistit  velmi  bohatý  a  rozsáhlý  program 
pravidelných  kurzů,  kroužků,  přednášek  a  několik  jednorázových  kulturních  akcí 
pořádaných mimo prostory Mateřského centra. Mateřské centrum Parníček rok od roku 
rozšiřuje nabídku aktivit  pro děti  a dospělé, což by nešlo bez přispění sponzorů (ať již 
penězi, zbožím či službami), bez dotací od Města Lysá nad Labem, Středočeského kraje,  
Úřadů práce a také bez finanční účasti uživatelů služeb mateřského centra. 

Za  tříletou  existenci  sdružení  se  organizačnímu  týmu  tvořenému  dobrovolnými  rodiči 
podařilo získat a zrekonstruovat městské prostory, přičemž v každém roce získalo navíc 
jednu další  místnost  pro  své další  aktivity.  Nyní  obývá Mateřské centrum Parníček již 
prostor  sestávající  ze  vstupní  recepce,  dvou  učeben,  herny  a  tělocvičny,  a  dále  dva 
prostory pro převlékání, kuchyňku a toalety. 

Pro rodiče,  kteří  chtějí  využívat  členských výhod spojených s Mateřským centrem, ale 
nemají zájem nebo čas se aktivně zapojit do chodu organizace (Občanského sdružení), je 
k dispozici  Klub  přátel  Mateřského  centra  Parníček.  K  31.12.2010  tvořilo  členskou 
základnu 18 rodičů a 101 dětí. Mateřské centrum Parníček je otevřeno všem a účast na 
programu není nijak vázána na členství v organizaci. 



AKTIVITY

Herna

Mateřské centrum Parníček nabízí jako jednu z hlavních aktivit Hernu, což je bezpečný 
prostor na hru a učení  pro děti  již  od narození.  Pro rodiče na mateřské a rodičovské 
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 je právě taková. 

Pravidelný program

Miminkoviny
jsou klubem pro rodiče s miminky od narození do jednoho, příp. 1,5 roku. Hlavní 

náplní je cvičení pro děti, které ještě neovládají chůzi, rozvíjení hrubé i jemné motoriky, 
rytmické říkanky, poslech hudby. Rodiče zde mohou sdílet své radosti i strasti, diskutovat 
o svých problémech, předávat si zkušenosti. Přibližně jednou za měsíc je zván host jako 
přednášející  s nejrůznějšími  tématy  jako  např.  první  pomoc,  psychomotorický  vývoj, 
rehabilitace apod.

   Hravé cvičení 
     je cvičení pro děti a rodiče s hudbou a náčiním od 1,5 do 6 let (rozděleno do třech 

věkových skupin). Jeho cílem je naučit děti vnímat pohyb a rytmus. Děti se zde naučí 
používat  různé  cvičení  pomůcky  přiměřené  jejich  věku  –  lavička,  balóny,  trampolína, 
obruče, prolézačky, balanční pomůcky, tunel apod.  

Yamaha Class 
jsou určené již pro děti od 4 měsíců, přičemž v rámci našeho MC zatím nabízíme 

kurzy pro děti do 6 let. V závislosti na věku jsou děti rozděleny do několika skupin – Hrátky 
s  robátky,  První  krůčky  k hudbě,  Rytmické  kroky.  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.

Benjamín
je  kroužek  pro  malé  děti,  jehož  cílem  je  osvojení  základních  dovedností  pro 

bezproblémový vstup do mateřské školy. Děti se zde učí sociálním vztahům s vrstevníky i 
s jinou dospělou autoritou, než-li s rodičem, v úzkém kolektivu. Jako metody práce jsou 
zde používány cvičení, tanec, kolektivní hry,  hudba, výtvarné techniky apod. Z důvodu 
velkého zájmu o tento kroužek jsme od září 2010 rozšířili nabídku s tím, že kroužek již 



probíhá každý všední  den dopoledne a účastní  se jej  různé skupinky dětí,  více méně 
rozdělené podle věku. Doba trvání jedné lekce je 3 až 3,5 hodiny v závislosti na programu.

Hrajeme si s angličtinou pro děti od 3 let
je  vzdělávacím  a  tvořivým  kurzem  pro  děti,  na  kterém  se  děti  učí  hravou  a 

nenásilnou formou za pomoci  tvoření  a písniček získat  základní  slovní  zásobu v cizím 
jazyce.

  Taneční školička
je pohybovým kurzem pro děti od 3 a od 4 let věku, kde se děti hravou formou 

seznamují s rytmem a základními tanečními kroky. 

Tvořeníčko
je výtvarný kroužek zaměřený na tvoření pro děti od 3 let a jejich náplní je práce s 

papírem, látkou, barvami, lepidlem, pěnovou gumou, přírodními materiály atd. Děti mají 
možnost  vyzkoušet  si  za  účasti  rodičů  řadu  technik,  které  podporují  jejich  zručnost  a 
jemnou motoriku. 

 Deskohrátky aneb děti, pojďme si hrát
dávají  možnost  rodičům  a  dětem  zahrát  si  a  vyzkoušet  stolní  deskové  hry 

nejrůznějšího typu.  Lektor dokáže poradit,  jak si  správně hru vybrat  dle věku či  zájmu 
dítěte, nebo jaké jsou možné varianty pravidel u jednotlivých her.

   Přednášky a semináře:
První příkrmy a výživa dětí do 1 roku – přednáška na téma, jak správně zavádět 

první příkrmy s ohledem na správný vývoj dítěte a možných rizik vzniku alergií. 

První pomoc u dětí – u dětí od narození do 8 let, použití základních metod první 
pomoci v praktickém životě pro laickou veřejnost.

Míčkování  –  fyzioterapeutická  metoda,  jejíž  pomocí  se  dají  odstranit  různé 
zdravotní problémy jak u dětí, tak u dospělých. 

Masáže miminek – kurz masírování dětí již od narození. 

Nošení dětí – jak ulevit zádům a zpříjemnit život miminka pomocí šátku a různých 
nosítek, vaků, krosen, apod., jak správně nosítka vybrat a správně miminka v nich nosit. 

Zelená domácnost aneb ekologie v domácnosti – přednáška o rizicích spotřební 
společnosti,  jak  zavést  ekologii  do  praktického  chodu  domácnosti  a  jak  žít  šetrně 
k životnímu prostředí a k lidským právům s minimálními finančními náklady. 

Látkové pleny – využití moderních látkových plen v současné době. 

Respekt a hranice – aneb použití moderních výchovných technik, diskuze rodičů 
nad oblíbenými pedagogickými knihami. 

Spokojené  manželství –  beseda  na  téma  respekt  a  tolerance  v partnerských 
vztazích, aktivní naslouchání a používání různých komunikačních technik. 

Zdobení perníčků – předvánoční setkání s medovými perníčky a jejich zdobení.

Taroty – kurz vykládání karet a věštění budoucnosti. 



  Program pro rodiče:

Angličtina pro dospělé.
Aerobic s hlídáním dětí.
Cvičení na míčích s hlídáním dětí.
Cvičení pro těhotné.
Cvičení pro těhotné s hlídáním dětí.
Chi-tonning.
Chi-tonning s hlídáním dětí - cvičení s prvky pilates, jógy a relaxačního cvičení.
Jóga aneb relaxační cvičení.
Kalanetika.
Kalanetika s hlídáním dětí. 
Pilates.
Pilates s hlídáním dětí.
Odpoledne s vizážistkou.



JEDNORÁZOVÉ KULTURNÍ AKCE

Čarorejdění pro nejmenší je pálení čarodějnic – tentokrát bez ohně za bílého dne. Jedná 
se o první jarní venkovní akci organizace, kterou zahání rodiče s dětmi zimu a vítají jaro. 
Tak jako ostatní jednorázové akce mateřského centra má i tato za hlavní cíl spojit rodinu,  
nabídnout jí program pro trávení volného času aktivně a společně. Program byl  tvořen 
maňáskovým  představením,  soutěžemi,  cvičením  a  občerstvením.  Akce  se  konala  na 
dvoře Mateřského centra Parníček. 

Rodinný  den  v Botanicusu  se  uskutečnil  především  díky  obchodní  společnosti 
BOTANICUS,  spol.  s r.o.  provozující  středověkou  vesničku  v Ostré,  která  se  rozhodla 
potěšit děti z Lysé nad Labem v rámci oslav Dětského dne. Umožnila dětem z Mateřského 
centra Parníček a dětem z mateřských škol z Lysé nad Labem a Ostré návštěvu zdarma. 
Program navíc doplnila o několik divadelních představení včetně představení s loutkami.  

Pohádková cesta s Parníčkem je tradiční červnovou rodinnou akcí v Lysé nad Labem. 
Rodiče  spolu  s dětmi  prochází  trasou  vedenou  skrz  zámecký  park,  kde  se  setkávají 
s různými úkoly a pohádkovými postavami. Na cestu dostaly děti zmrzlinu a v závěru na 
ně čekaly odměny, občerstvení a divadelní představení. Akci jsme v roce 2010 pořádali  
poprvé, když jsme jí převzali od Emaptie, o.s.

Zábavné odpoledne pro děti  i  dospělé  Odpoledne pro Parníček jako kulturní akce na 
podporu MC. Odpoledne plné soutěží a zábavy uskutečněné začátkem září v prostorách 
letního kina v Lysé nad Labem. 

Bramboriáda je tradičně poslední venkovní akcí, zakončuje sezónu a je proto inspirována 
podzimem, bramborami a opékáním buřtů.  Program se skládal ze soutěží,  společného 
cvičení, rozdávání odměn, bramboračky a dalšího občerstvení. 

Mikuláš s andělem a čertem přišel rozdat nadílku dětem v rámci akce Mikulášská pro 
nejmenší do  tělocvičny  Sokola.  Kromě  rozdávání  nadílky,  shlédli  rodiče  s dětmi 
představení taneční školičky a divadelní představení. Také měli možnost si zasoutěžit. V 
roce 2010 byl po celou dobu Mikulášské přítomen i čert.

 Bazary
Mateřské centrum Parníček pořádá během kalendářního roku několik bazarů. Rodiče tak i 
v roce 2010 získali možnost prodat nebo koupit oblečení a potřeby pro děti „z druhé ruky“:

Bazar  dětského  oblečení.  Bazar  dospělého  oblečení.  Bazar  hraček,  knih  a 
drobných domácích potřeb. Dobročinný bazar dětského oblečení  – kdy výtěžek 
z prodeje byl použit na provoz Mateřského centra Parníček. 

 Ostatní akce
Kromě vlastních akcí se Mateřské centrum Parníček účastní také tradičního  Lysského 
Montmartru,  kde  nabízí  zábavný  program  pro  děti,  a  Adventních  trhů,  kde  pořádá 
Ježíškovskou poštu. 



ZÁSADY HOSPODAŘENÍ 

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  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. 

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. 

  PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ

V období leden a únor 2010 měla organizace dvě zaměstnankyně na poloviční úvazek, 
jejichž mzdy i odvody byly hrazeny ÚP Nymburk jako veřejně prospěšné práce (pro ženy 
po rodičovské dovolené vedené v evidenci  ÚP v Nymburku).  Od 1.3.2010 se podařilo 
navázat a získat pro další maminku dlouhodobě evidovanou na úřadu práce příspěvek od 
Úřadu práce Nymburk na plný úvazek. Zároveň získala organizace od 1.9.2010 příspěvek 
od Úřadu práce Příbram na „dotované místo“ pro další zaměstnankyni na plný úvazek. 
Organizace  nemá  k 31.12.2010  žádné  splatné  závazky  pojistného  na  sociálním 
zabezpečení  a  příspěvku  na  státní  politiku  zaměstnanosti  a  žádné  splatné  závazky 
veřejného zdravotního pojištění.

  FINANČNÍ ZDROJE

V     roce 2010   získalo občanské sdružení   dary v     celkové výši:   48 316 Kč.   
Z toho  finanční dary byly v hodnotě 22 900 Kč a byly použity na pořízení vybavení do 
herny, nákup odměn a především na úhradu divadelních představení. 
Materiální dary (stojany na bazar a kancelářské potřeby) byly ve výši 1 000 Kč.
Dary ve  formě služeb (např.  volný  vstup  do  Botanicusu,  tvorba  a  údržba  webových 
stránek, inzertní služby, ozvučení akcí) byly v hodnotě 24 416 Kč.
V     roce 2010 se podařilo organizaci získat   dotaci  :
-  na činnost organizace pracující s dětmi do 18 let od města Lysá nad Labem ve výši 



52 800  Kč,  která  byla  použita  na  úhradu  pojistného,  aktualizace  softwaru,  na  nákup 
vybavení a částečně na uhrazení nájemného.
-  z Fondu kultury města Lysá nad Labem 8 000 Kč na pořádání  tří  kulturních  akcí 
(Pohádková cesta, Odpoledne pro Parníček, Mikulášská besídka). 
- z Humanitárního fondu Středočeského kraje ve výši 43 200 Kč, která byla použita na 
úhradu nájemného. 

Na   členských příspěvcích   bylo vybráno celkem   5 000 Kč a byly použity na úhradu faktur 
za odvoz odpadu, na úhradu členství v Síti MC a další provozní výdaje.

Na základě stanov jsou evidovány samostatně všechny hlavní činnosti. Dle jednotlivých 
činností byly výnosy a náklady (po započítání podílu z režijních nákladů) následující:
Jednotlivé hl. čin.  po rozdělení režijních nákladů (83672 Kč) dle % příjmů+ zisk /-ztráta

Druh činnosti výnosy náklady Rozdíl

herna-člen 140                      84,85              55  

akce-děti 262819              248 240,66       14 578  

akce-dospělí 18670               18 308,02            362  

akce-těhotné 1990                 2 452,24 -          462  

Bazar 7643                 4 165,97          3 477  

Občerstvení 1683                 1 407,04             276  

herna s programem 5690                 6 382,00  -          692  

herna nečlen 2880                 1 746,22         1 134  

301515            282787,00

V roce 2010 neprovozovala organizace žádnou hospodářskou činnost.

  REŽIJNÍ NÁKLADY

Celkové  režijní  náklady  činily  83  672  Kč  (po  vyloučení  nákladů  uhrazených 
z finančních darů, dotací a členských příspěvků). 
Tyto  náklady  by  měly  být  poměrem  příjmů  rozděleny  mezi  hlavní  (100%)  a 
hospodářskou činnost (0,00%), v roce 2010 jsou tedy všechny náklady přiřazeny 
k hlavní činnosti.



Druh činnosti Výnosy Náklady

spotřebované nákupy 0 0

spotřeba materiálu-ostatní 0 0

sp.mater.-běžný provoz MC 0 44899

z toho uhrazeno z dotace Města  -20428

z toho uhrazeno z fin.darů  -813

sp.mater.-vybavení MC 0 18573

 z toho uhrazeno z dotace Města 0 -7976

z toho uhrazeno z fin.darů 0 -6155

sp.mater.-kancel.pořeby 0 1828

 z toho uhrazeno z dotace Města 0 -604

z toho uhrazeno z čl.přísp. 0 -250

sp.mater.-hyg.a čist.potřeby 0 1672

sp.mater.-výtvarné potřeby 0 1118

spotř.energie-ostatní 0 0

spotř.energie-vodné,stočné 0 4803 dohad.položka
spotř.energie-vytápění 0 29208 dohad.položka
spotř.energie-elektřina 0 14253 dohad.položka
opravy a udržování v MC 0 1789

opravy a udržování-ostatní 0 0

ostatní služby - ostatní-software 0 1428

z toho uhrazeno z dotace města Lysá n.L.  -1428

ostatní služby - nájem 0 51537

z toho uhrazeno z dotace Města 0 -8337

z toho uhrazeno z dotace Stř.kraje 0 -43200

ostatní služby - telef.poplatky 0 501

ostatní služby – poštovné 0 1093

jiné ost.nákl.-pojištění 0 3772

 z toho uhrazeno z dotace Města 0 -3772

ověřování,výpisy,odpady 0 2631
z toho uhrazeno z čl.přísp. 0 -2470

mzdy včetně odvodů za zaměstnavatele 0 172566
z toho uhrazeno z čl.přísp. 0 -1046

z toho uhrazeno z dotace Úřadů práce 0 -171520
 

83672



  VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ

OS podalo daňové přiznání v řádném termínu a v souladu se zákonem o dani z příjmů 
v platném znění. 

Ztráta z účetního období 2009 ve výši -50 014,05 byla převedena na účet Nerozdělený 
zisk/neuhrazená ztráta minulých let.
Účetní  hospodářský  výsledek za  celou  jednotku  (jako  rozdíl  mezi  všemi  náklady  a 
výnosy) činil za účetní období 2010 zisk 18     482,45 Kč  . 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 předmětem daně a které jsou předmětem daně  a 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 hlediska) je hospodářským výsledkem zisk ve 
výši 19 882 Kč. 

Občanské sdružení jako poplatník, který není založen nebo zřízen za účelem podnikání 
(§18 odst. 3 zákona),  uplatnilo možnost snížit základ daně dle § 20 odst. 7 zákona o 
dani  z  příjmů  (o  19 882  Kč).  Díky  tomu  občanské  sdružení  nevykázalo  v roce  2010 
povinnost  odvést  daň z příjmů.  Ušetřené prostředky ve  výši  daně z příjmů (3 610 Kč) 
budou nejdéle ve třech bezprostředně následujících zdaňovacích obdobích použity ke krytí 
nákladů souvisejících s činnostmi, z nichž získané příjmy nejsou předmětem daně. 

REKAPITULACE NÁKLADŮ A  VÝNOSŮ
VÝNOSY VÝNOSY NÁKLADY ROZDÍL
NEDAŇOVÉ 323873,45 324119 -245,55 dle par.18, odst.2a), ZDP a odst.4b),c)
OSVOBOZENÉ 5000 5000 0 dle par.19, ZDP
NEDAŇOVÉ 7680 8834,2 -1154,2 dle par.18,odst.4a)
mezisoučet-NEDAŇOVÉ 336553,45 337953,2 -1399,75
DAŇOVÉ (hl.činnost) 293835 273953 19882
DAŇOVÉ (hosp.činnost) 0 0 0 dle par.18, odst.3, ZDP
mezisoučet-DAŇOVÉ 293835 273952,8 19882,2
celkem výsledovka 630388,45 611906 18482,45
po započtení daň.povin. 18482,45



NÁVŠTĚVNOST

Mateřské centrum Parníček navštěvuje  průměrně 400 dětí a 200 dospělých měsíčně. 
Přičemž zaznamenávány jsou jednotlivé návštěvy. 

měsíc dospělí děti celkem
1 267 333 600
2 329 415 744
3 349 420 769
4 281 342 623
5 278 350 628
6 192 263 455
7 24 34 58
8 34 44 78
9 263 401 664
10 218 509 727
11 272 540 812
12 117 309 426

celkem 2624 3960 6584

K této  průměrné  návštěvnosti  Mateřského  centra  Parníček,  tj.  pravidelného 
programu – kurzů, kroužků, herny,  apod.,  je třeba přičíst účast cca 800 osob na 
jednorázových víkendových akcích za kalendářní rok.

Tato statistika návštěvnosti také nezahrnuje návštěvnost při prodeji dětského oblečení a 
potřeb  na  bazarech,  doprovody  rodičů  dětí  na  pravidelný  program  ani  poskytování 
poradenství a informační servis centra. 

PROPAGACE

Zájemci a návštěvníci Mateřského centra jsou o aktivitách organizace informováni 
v průběhu roku:

prostřednictvím webových stránek www.mcparnicek.cz
zasíláním informačního e-mailu každý měsíc členům a zájemcům občanského 

sdružení Pro dětský úsměv
inzercí v městském měsíčníku Listy vydávaných Městem Lysá nad Labem
na nástěnkách v MC, dále v „Semické“ zelenině vedle pošty v Poděbradově ulici, na 

sídlišti v samoobsluze Jednota Coop, na Městském úřadě v přízemí budovy 
bezprostředně výtahu a v první části roku 2009 také v pekařství U Labužníka na  
Husově náměstí vedle Kina – na těchto místech byl vyvěšen program na aktuální 
měsíc a plakáty upozorňující na jednotlivé programy pořádané MC

informačními letáky s programem, které jsou k dispozici v Mateřském centru 
Parníček, dále ve Šporkově lékárně, v lékárně U Výstaviště, u dětských lékařů, u 
MUDr. Landové, v mateřských školách 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.

http://www.mcparnicek.cz/


PODĚKOVÁNÍ

• všem maminkám a tatínkům, kteří nám pomáhají při našich akcích i s každodenním 
provozem našeho MC

• všem, kteří s námi spolupracují při realizaci programu pro děti i dospělé
• všem, kteří nám dovolí, abychom si v jejich prostorech a výlohách mohli umístit 

letáky a naše propagační materiály
• paní Olze Bláhové – textilní zboží a galanterie
• společnosti Botanicus, spol. s r.o.
• rodině Brzobohatých z Litole
• cukrárně a kavárně Campiello
• společnosti Čtvrtá Sluníčková s.r.o. a týmu Zåhrada
• paní Markétě Fajmonové z Lysé nad Labem
• Mgr. Bc. Radimu Hankemu, advokátovi
• Mgr. Karině Holubové - REFYZ
• Krajskému úřadu pro Středočeský kraj
• panu Vítovi Krawciwovi – nábytek JAMALL
• paní Monice Krejčí – vydavatelství a nakladatelství M-inzert
• panu Zdeňku Kůrkovi – zelenina ze Semic
• restauraci U Bílé labutě
• www.Litol.cz a panu Pavloviči
• společnosti Lowlands International s.r.o
• Městu Lysá nad Labem
• společnosti Mladá Fronta, a.s.
• panu Pavlu Pavlíčkovi z Lysé nad Labem
• společnosti PONEC s.r.o.
• panu Rubešovi, soukromému zemědělci
• společnosti STAVAŘI s.r.o.
• tělocvičné jednotě Sokol Lysá nad Labem 
• TSK Dynamik z Lysé n.L.
• Úřadu práce v Nymburku
• Úřadu práce v Příbrami
• paní Janě Valáškové z obchůdku Pinocchio – dřevěné hračky
• Zdravotní pojišťovně Metal Aliance


	Mateřské centrum Parníček
	VÝROČNÍ ZPRÁVA
	ÚVOD
	AKTIVITY
	Herna
	Pravidelný program
	Jednorázové kulturní akce
	NÁVŠTĚVNOST
	PROPAGACE
	PODĚKOVÁNÍ

