
HISTORIE BERUŠKY
„Berušku" založily nadšené maminky v srpnu 2005 a v
září byla slavnostně otevřena v Bezděkovské ulici.

Rok 2005 2006 2007 2008 2009 2010
2011

Počet členů 32 63 63 87 72 95
81

Počet členů 32 63 63 87 72 95
81

Počet 
návštěv 1674 3568 4105 5265 6666 6650

6480

Z uvedených statistik vyplývá, že obliba centra narůstala. 
Původní prostory již byly z kapacitních důvodů nevyhovující. 

MC Beruška díky městu Strakonice získala v září 2011 větší 
prostory v Lidické ulici.



POSLÁNÍ MATEŘSKÉHO CENTRA
• Mateřské centrum nabízí způsob, jak s dětmi trávit 

svůj čas smysluplně.

• Aktivní zapojení se do činnosti mateřského centra 
se stane pro mnohé členy výzvou a bude motivovat se stane pro mnohé členy výzvou a bude motivovat 
jejich sebevzdělávání a podporovat udržení a 
rozvoj kompetencí ceněných v pracovním procesu. 

• Tak vzroste jejich hodnota na trhu práce a usnadní 
se jejich návrat po mateřské dovolené zpět do 
zaměstnání. 



NÁŠ TÝM
• V tomto složení pracujeme v MC Beruška 

od 17.1.2011

Představenstvo:Představenstvo:

Mgr. Jitka Vápeníková

hospodářka

(dobrovolník)



Lenka Hurská
- předsedkyně sdružení 
(dobrovolník)

Jana Zetochová

- místopředsedkyně sdružení 

(dobrovolník)



Michaela Horejšová
- členka představenstva 
(dobrovolník)

Lenka Vlášková

- členka představenstva

(dobrovolník)



Provozní pracovník: 
zaměstnanec od 1.4.2013 - ÚP

Hana Bažatová 
(zaměstnanec)



Další dobrovolníci, kteří nám pomáhají

Bára Šejvarová, 
Lenka Vlášková, Lenka Vlášková, 
Jitka Zelinková,
Hana Křenková



• „ Dobrovolníci nejsou placeni – ne proto, že 
jsou bezcenní, ale proto , že jsou k 
nezaplacení“ (neznámý autor)

• Přivítáme nové posily týmu, nové nápady, 
inovace, připomínky, sponzory, lektorky 

DOBROVOLNÍCI

inovace, připomínky, sponzory, lektorky 
prográmků. Nabízíme dobrou partu a legraci☺

• Úkolem představenstva a dobrovolníků je zajistit 
chod centra, pomáhat s organizací akcí (např. 
Maškarní), 1x měsíčně se účastnit sletu týmu 
Berušek a vytvořit program na nový měsíc.



ČLENSTVÍ V BERUŠCE

• Rozhodnete-li se stát členy MC Beruška, máte 
vstup na pravidelné dopolední a odpolední 
programy zdarma (nečlenky 40Kč/vstup)

• Členský poplatek činí 400Kč/půl roku

• Jedinou „povinností“ členek je zúčastnit se 1x 
ročně výroční schůze, na které se volí nové 
představenstvo



Zažili jsme: TÁTA DNESKA FRČÍ
- každoroční akce, kde zapojíme i tatínky

Hřiště u Dukelské školy – 06/2009



Restaurace u Štěpána, Petrovice u Sušice – 06/2010



TANEČNÍ PRO DOSPĚLÉ
• oblíbené taneční večery pro manželské páry

Zrcadlový sál Sokolovny – 03/2011



BERUŠČINY REKORDY
• MC Beruška vlastní již 5 rekordů se zápisem do České knihy 

rekordů!

1) Rekord v klouzání na klouzačce
2) Rekord v počtu postavených stanů na jednom místě
3) Rekord v počtu vypuštěných balónků s přáním Ježíškovi3) Rekord v počtu vypuštěných balónků s přáním Ježíškovi
4) Ekorekord v počtu sešlapaných lahví
5) Rekord v počtu nakreslených berušek na papír po dobu 2 

hodin

Více fotek z těchto a dalších akcí najdete na 
ww.mcberuska.cz nebo na Facebooku.



NABÍZÍME PÉČI O DĚTI

• O děti od 1 roku pečujeme v prostorách mateřského 
centra

• Péči zabezpečují maminky k danému účelu proškolené
a mající certifikát

• Zájem o hlídání je nutno domluvit předem na tel.č.: 
773 165 696 (služební telefon) 

Cena služby

• dítě členky - 50,- Kč / hodina 

• dítě nečlenky - 60,- Kč / hodina



DÁLE NABÍZÍME:

• sociální poradna ( Bc. Šárka Nováčková) 
– poradkyně pro lidi v tíživé životní situaci

• poradna opravdových plen a zdravého životního stylu 
(Lenka Manová, Eva Tkadlečková)(Lenka Manová, Eva Tkadlečková)
– pro maminky, které používají látkové pleny

• kurzy nošení dětí v šátcích a nosítkách (Jiřina Tuháčková)

• CD (videotéku) s pohádkami k zapůjčení zdarma 
(info u koordinátorky)



KONTAKT
• Chcete-li dostávat emailem program 

Mateřského centra každý měsíc, nahlaste 
svůj email koordinátorce

• Podpořte MC Beruška na Facebooku

• www.mcberuska.cz

• Tel. 773 165 696 

• Mail: mcberuska.strakonice@seznam.cz 



VSTUPNÉ
Vstupné na dopolední a odpolední stálé programy:

• členi a členky - zdarma
• děti - zdarma
• rodinný příslušník člena - 15,- Kč
• nečleni a nečlenky - 40,- Kč• nečleni a nečlenky - 40,- Kč
• rodinné vstupné pro nečleny - 60,- Kč

Půlroční členský příspěvek : 300Kč

Příležitostné hlídání dětí:
• dítě členky - 50,- Kč / hodina 
• dítě nečlenky - 60,- Kč / hodina 



Pravidelný program
PO  10:00  Hajánci

ÚT  10:00  Pohádkové úterky – pro děti od 2 let
Výtvarný program - pro děti od 2 let  (poslední ÚT v měsíci)

15:00 – 16:15 Flétnička - pro děti od 3 let

ST   10:00  Pohybové (sudý) a hudební (lichý) hrátky ST   10:00  Pohybové (sudý) a hudební (lichý) hrátky 
- pro děti od 2 let

Šátkování - 1. středa v měsíci

ČT  10:00 Hrátky s batolátky - prográmky pro již chodící děti od 1 do 2 let

PÁ  10:00 Hajánci - prográmky pro děti do 1 roku


