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1.  ÚVODNÍ ZAMYŠLENÍ 

Rok 2011 je za námi a nás opět čeká čas bilancování. Pro naši organizaci to bylo 

zásadní období, a to hlavně v souvislosti s tím, že jsme již mohli naši činnost vykonávat ve 

vlastních prostorách v Centru Bohuslava Martinů, které jsme v průběhu roku díky projektu 

Našim nejmenším vybavili nábytkem a výpočetní technikou. Díky těmto prostorům a 

podpoře donátorů se naše činnost mohla rozšířit a více tak naplnit poslání a cíle mateřského 

a rodinného centra. Nejen naše práce nám dělala radost, v tomto roce se narodily miminka 

několika zakladatelkám a aktivním členkám MaTami. Rok 2011 jsme úspěšně zakončili 

vstupem do sítě MC. 

Během roku 2011 naše aktivity získaly ráz pravidelných a nepravidelných, 

samostatných jednodenních i shromážděných v cyklech. Kromě aktivit pro rodiče 

s nejmenšími dětmi – Drobečků a Drobků, pravidelných výtvarných a kreativních dílen pro 

děti i dospělé, každý týden se opakujících sportovních aktivit a jednou měsíčně konaného 

zdravého vaření, jsme do programu zařadili cyklus přednášek pro nastávající i stávající rodiče 

„Předporodní povídání“ a „Porod radost před i po“ v rámci týdne Respektu k porodu. Na 

úvodní fotce jsou naši Drobci, jedna z nejvíc navštěvovaných aktivit centra. 

Společně s Městskou knihovnou v Poličce jsme připravili společné čtení pro děti a 

rodiče v rámci projektu „Celé Česko čte dětem“ a ve spolupráci s Mateřským a rodinným 

centrem Krůček ze Svitav jsme uspořádali úspěšný seminář „Respektovat a být respektován“. 

Zajímavými akcemi byl „První sportovní den“, tím jsme se zapojili do dalšího 

celorepublikového nezávislého projektu „Česko se hýbe“. Velký ohlas měl i bazárek, komisní 

prodej kojeneckého a dětského oblečení, obuvi, oblečení pro těhotné a hraček, uspořádaný 

v listopadu. 

Prostor získaly i mnohé dobročinné aktivity a sbírky, které svou podstatou 

korespondují s cíli rodinného centra. Mezi ně můžeme zařadit sbírku lékárniček pro Itibo ve 

spolupráci s o. s. Pontopolis a hlavně pomoc pro předčasně narozené děti – projekt 

Babyklokánci. K naší podpoře předčasně narozených děti se připojily i obyvatelky Domu 

s pečovatelskou službou, Dětský domov a Masarykova základní škola. 

Nechť nám s hodnocením naší roční činnosti pomůže i tato výroční zpráva, která je 

mimo jiné obohacena pohledy lidí z venku v rámečcích na téměř každé stránce.  
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2. OHLÉDNUTÍ ZA UPLYNULÝM ROKEM 2011 

 Únor - Sbíráme autolékárničky pro Itibo- společně s o.s. Pontopolis jsme se 

připojili ke sbírce, již nepotřebných lékárniček, pro které našla společnost ADRA 

využití a tím je podpora zdravotnického zařízení v keňském Itibo 

 Únor- začíná cyklus přednášek „Předporodní povídání“ 

 Únor až květen- dobročinná akce Babyklokánci aneb pomoc pro předčasně 

narozené děti -  ve spolupráci s DPS Penzion, Dětským domovem v Poličce a ZŠ 

Masarykova.  

 Březen- nové pravidelné aktivity FitMaTami (pro maminky s dětmi) a Fitness 

cvičení pro ženy, kurz Respektovat a být respektován (pokračování v dubnu) 

 Duben- nová pravidelná aktivita Fit po porodu 

 Červen - slavnostní zakončení akce na podporu Babyklokánků, Regionální trh, 

cyklus přednášek „Porod radost před i po“  

 Červenec – srpen - zapojení se do projektu Kulturního léta v jehož rámci jsme 

pořádali prázdninové výtvarné dílny pro rodiče s dětmi 

 Červenec – provozování dětského koutku v rámci festivalu Colour meeting v 

Poličce 

 Září - vybavení našeho centra z projektu „Našim nejmenším“ 

 Říjen – MaTami se připojilo k nezávislé iniciativě „Česko se hýbe“ 

 Říjen- listopad - cyklus přednášek „Předporodní povídání“ 

 Listopad- III. valná hromada, první Sportovní den pro celou rodinu a první 

Bazárek 

 Prosinec - RC MaTami se stalo členem Sítě MC 

 

 

 

 

 

Děkuji MaTami za prolomení sociální izolace a zpestření závěru rodičovské dovolené, 

za možnost zapojení se do charitativního projektu pro Dětskou kliniku FN v Hradci Králové, za 

dětské dílničky a také za odbornou pomoc v oblasti logopedie. Je úžasné, co všechno pro 

maminky a jejich malé děti děláte. (Alena Vorlíčková) 
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3. ORGÁNY SDRUŽENÍ 

Pracovní tým je rozdělen na složku statutární a výkonnou. Statutární se skládá z valné 

hromady, rady sdružení a revizní komise. Jejich úkoly jsou obsaženy ve stanovách. Výkonná 

složka je tvořena zaměstnanci  RC MaTami  

Valná hromada je nejvyšším orgánem sdružení, který tvoří všichni členové sdružení. Shází se 

1x ročně. V roce 2011 proběhla již třetí Valná hromada. 

Rada sdružení je výkonným a řídícím orgánem má 7 členů. V čele stojí předseda, kterého volí 

Rada občanského sdružení MaTami. 

Bc. Kateřina Stodolová 

Mgr. Dana Matejsková 

Mgr. Dalíková Hana  

Mgr. Jelínková Romana 

Jílková Lucie, DiS. 

Mgr. Matejsková Dana 

Mitášová Marie 

Mgr. Vomáčková Michaela 

 

Předsedkyně sdružení:  

Bc. Kateřina Stodolová (statutární zástupkyně a koordinátorka RC MaTami) 

 

Místopředsedkyně sdružení:  

 Mgr. Dana Matejsková 

 

Revizní komise:  Romana Jelínková, Lenka Kunčíková 

 

Pokladník: Hana Dalíková 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MaTami – centrum pro rodinu v Poličce jsem poprvé navštívila již v těhotenství. Zúčastnila 
jsem se série přednášek „Předporodní povídání“. Velikou výhodu jsem viděla v tom, že jsou pro mě 
na dosah a nemusím nikam dojíždět. Na rozdíl od předporodních kurzů v litomyšlské či svitavské 
nemocnici se přednášky týkaly širších témat, nejen přípravy na samotný porod a kojení 

Do centra jsem se znovu vrátila asi 2 měsíce po porodu. Začala jsem navštěvovat „Fit po 
porodu“ a několikrát také „Fit MaTami“. Obě aktivity mě umožňovaly nejen si pěkně zacvičit, ale 
především dostat se mezi příjemné lidi do přátelského prostředí, aniž bych musela řešit hlídání. Se 
synem začínáme navštěvovat „Drobečky“ , je pro mě důležité, aby si zvykal na kolektiv dětí. 

Nemám zkušenost se všemi aktivitami a akcemi, které MaTami nabízí. Přesto si troufám 
tvrdit, že nabízí především možnosti, jak mohou maminky s dětmi aktivně trávit čas, setkat se s 
dalšími maminkami a dětmi, něco nového se naučit, možnost vyměnit si zkušenosti, své radosti a 
starosti a v neposlední řadě i pomoct a poradit. (Marcela Uhrová) 
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4. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA TÝMU 

 

 

 

 

 

                                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Rodinné centrum MaTami v současné době nemá (stav k 31. 12. 2011) žádné 

zaměstnance na trvalý pracovní poměr. Na dohodu o provedení práce (DPP) pracovalo 16  

členek. V roce 2011 RC MaTami uzavřelo 74 DPP a zaměstnalo celkem 20 žen.  

Statutární zástupce a koordinátor  
Bc. Kateřina Stodolová 

 Projekt - Čas pro rodinu  
Koord. projektu, služeb a aktivit 

Bc. Kateřina Stodolová 
DPP 

 

DPP 
Aktivizační pracovnice 

 
Hana Dalíková 
(Drobečci a Drobci) 
 
Marie Mitášová (Arte a 
Pohádková dílna)         
 
Mgr. Dana Matejsková 
(FitMaTami, Výživové 
semináře-Zdravé vaření 
pro celou rodinu)  
 
Soňa Večeřová, DiS.    
(Fit po porodu) 
 
Mgr.  Michaela 
Vomáčková (Drobečci) 
 
Lída Burešová (Drobci) 
 
Lenka Kunčíková 

(Pohádková dílna) 

Martina Mihulková 

(pohádková dílna) 

 

 

 

Dobrovolníci 
 
Lenka Klouzalová  
(facebook, 
propagace) 
 
Mgr. Dana 
Matejsková 
 (on-line poradna 
zdravé výživy) 
 
MUDr. Daniela 
Dobiášová  
(on-line zdravotní 
poradna) 
 
Monika Hodíková 
(on-line personální 
poradna) 
 
Lucie Jílková, DiS.    
(on-line sociální 
poradna) 
 

Projekt OKD - Partnerství generací 
Jitka Sejkorová 
Bc. Kateřina Stodolová 

Porod radost před i po 
Mgr. Michaela Vomáčková 
Bc. Kateřina Stodolová 

Dobročinné sbírky a Bazárek 
Lenka Klouzalová, Lenka 
Kunčíková 
2010 - „Darujeme nejen hračku“, 
2011 - „MaTami pro Baby 
klokánky“ 

 

 
 Česko čte dětem (spolupráce 
s Měs. Knihovou v Poličce 
Lenka Kunčíková 
 

Jak se žije rodinám v rozvojových 
zemích 
Petra Jílková 
Bc. Kateřina Stodolová 

 
 
Kampaň „Víte, s čím si hrajete?“ 
Mgr. Dana Matejsková 

DPP 
Provoz a koordinace 

centra 
 

Olga Stodolová      
(provozní a mzdová 
účetní) 
 
Mgr. Hana Dalíková 
(pokladní) 
 
Lucie Jílková, DiS. 
(koordinace, 
administrativa) 
 
Mgr.  Romana 
Jelínková 
(koordinace, 
administrativa)  
 
Marie Mitášová 
(webdesign, grafika, 
propagace) 
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5. POSLÁNÍ A CÍLE 

MaTami nabízí činnosti pro rodiny s dětmi, především pro matky na mateřské a 

rodičovské dovolené, které jim zajišťují pomoc a podporu za účelem jejich sociálního 

začlenění a dále působí jako prevence proti jejich sociálnímu vyloučení.  

Naším posláním je vytvořit prostor, pro setkávání rodin s nejmenšími dětmi. Umožňujeme 

rodinám vzájemně se potkávat, vzdělávat se a aktivně využívat svých schopností a znalostí, 

anebo jenom být součástí komunity s podobnými radostmi a starostmi.  

Cíle sdružení (valná hromada dosud nezměnila ani nerozšířila poslání a cíle organizace, a 

tak zůstávají dle stanov stejné): 

1. Oslovovat těhotné ženy a rodiče s malými dětmi a nabízet jim své služby. 

2. Poskytovat veřejný prostor a herny pro vzájemné setkávání těhotných žen,  rodičů a 

dětí, i široké  veřejnosti. 

3. Zlepšení společenského postavení matek a otců na mateřské a rodičovské dovolené 

na Poličsku. 

4. Spolupracovat s orgány státní správy, samosprávy, úřady práce a jinými organizacemi. 

5. Vytvořit prostor k seberealizaci rodičů s malými dětmi. 

6. Zprostředkování poznatků o výchově, zdraví, vzdělávání, psychologii. 

7.  Obohatit děti o nové přátele, vztahy a zkušenosti, nabízet jim prostředí vzájemné 

důvěry. 

8. Pomoc matkám při překonávání sociální izolace a vyrovnávání se s novou úlohou ženy 

a matky. 

9. Pořádání akcí pro veřejnost, zlepšení soudržnosti mezi obyvateli a rozvoj komunity. 

10. Komunikace s médii – informovat pomocí novin a plakátů o činnosti a akcích  

„MaTami“. 

11. Hledání finančních zdrojů a získávání finančních prostředků na chod „MaTami“  

vlastní činností. 

 

 

 

 

 

 

Co pro mě znamená MaTami? Je to pro mě příležitost setkat se s rodiči a jejich 

ratolestmi na společných aktivitách, něco zajímavého se dozvědět na přednáškách v oblasti 

výchovy a moderního pojetí rodičovství a péče o dítě. A hlavně prožít společně s mým synem 

nějaký zážitek v různých typech dílen. Jako aktivní matka velmi oceňuji pohybové aktivity pro 

matky v odpoledních hodinách a těším se na zdravé vaření. Líbí se mi, že sdružení MATAMI, 

jak má uvedeno na svých stránkách, je sdružení, které je postaveno  na dobrovolné práci 

maminek a dává jim tak šanci se realizovat i v období MD. (Andrea Librová) 
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6. ČINNOST V ROCE 2011

V roce 2011 jsme rozšířili činnost RC Matami. Z pravidelných aktivit přibylo Fitmatami 

(aneb cvičení rodičů s dětmi), Fit po porodu (pro maminky s miminky po porodu, po 

ukončeném šestinedělí, ale i pro ženy, které miminko plánují), Fitness cvičení pro ženy a 

Tvořivý večer pro ženy (arteterapeutický večer pro ženy). Zdravé vaření pro celou rodinu a 

Výtvarné dílny pro rodiče s dětmi. Mimo jiné jsme uspořádali vzdělávací seminář 

Respektovat a být respektován ve spolupráci s MC Krůček Svitavy. Za zmínku jistě stojí dvě 

velké nové listopadové akce a to: Bazárek a  Sportovní den pro celou rodinu. Tyto dvě akce 

jistě získají tradici. V tomto roce také proběhly dvě dobročinné aktivity, a to Sběr lékárniček 

pro Itibo a Babyklokánci, aneb pomoc pro předčasně narozené děti. 

Týdenní program MaTami 

   

      

 

Pondělí 9.30- 11.30 Fitmatami 

Úterý 9.00-12.00  

9.30- 11.00 

15:00 – 15:45 

16.00-18.00 

„Drobečci“ pro miminka od 0 do 1 roku 

Čtení pro děti (ve spolupráci s knihovnou) 

Angličtina pro nejmenším (spolupráce s o.s. Pontopolis) 

Pohádkové malování 

Středa 9.30-11.30 

17.00-18.00 

Fit po porodu 

Fitness cvičení pro ženy 

Čtvrtek 9.00-12.00 

17:00 – 19:00  

„Drobci“ ( pro děti od 1 do 3 let) 

Čas pro přednášky 

Pátek 9.30- 12.00 

Od 19.00 

Zdravé vaření pro celou rodinu (1x měsíčně) 

Tvořivý večer pro ženy  (1x měsíčně) 
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Pravidelné aktivity 
(Vysvětlivka: Počet návštěv = dospělí + děti, lekce = počet programů za rok) 

 DROBEČCI (pro rodiče s dětmi od 0 - 1 roku)  
 

Pravidelná dopolední aktivita. Slouží především rodičům 
s nejmenšími dětmi ke vzájemnému sdílení, popovídání, 
odpočinku u kávy, ale i ke konzultacím s lektory. Centrum je 
otevřené od 9 do 12 hodin. V 10:00 začínají řízené hudebně 
pohybové aktivity upevňující vzájemnou komunikaci a 
citovou vazbu mezi matkou a dítětem, podporují 
psychomotorický vývoj dětí. Využívají montessori 
pedagogiku, prvky muzikoterapie, relaxace, hudební nástroje 

i reprodukovanou hudbu.  
 
(Tato aktivita se konala 1x týdně, 326 dospělých+ 362 dětí celkem 
684 klientů/40 lekcí.)  
 

 DROBCI (pro rodiče s dětmi od 1 – 3 let) 
 

Pravidelná dopolední aktivita. Slouží především rodičům nebo 
prarodičům s dětmi ke vzájemnému sdílení, popovídání, 
odpočinku u kávy, ale i ke konzultacím s vyškolenými lektory. 
Centrum je otevřené od 9 do 12 hodin. V 10:00 začínají řízené 
hudebně pohybové aktivity, přizpůsobeně věku dítěte, 
upevňující vzájemnou komunikaci a citovou vazbu mezi 
matkou a dítětem, podporují psychomotorický vývoj dětí. 
Využívají montessori pedagogiku, prvky muzikoterapie, 

relaxace, hudební nástroje i reprodukovanou hudbu.  
 
(Konalo se 1x týdně, 377 dospělých + 407 dětí, celkem 784 
klientů/ 43 lekcí.) 
    

 POHÁDKOVÉ MALOVÁNÍ (pro rodiče s dětmi 2-5 let)  

Výtvarné a tvořivé dílny zaměřené na specifické výtvarné 

techniky. Náplní teoretické části je působení artefiletiky na 

osobnost dítěte. Zahrnují prvky pohybové, rozumové, 

pracovní, hudební, ekologické, dramatické. Děti berou 

výtvarnou činnost jako způsob objevování okolního světa a 

zároveň jako zajímavou a podnětnou hru, jsou více zaujaty 

vlastním procesem tvorby než jejím výsledkem. O 

prázdninách proběhly Prázdninové výtvarné dílny. 

(Konalo se 2x za měsíc, 187 dospělých+ 260 dětí, celkem 447 
klientů/ 23 lekcí.)  
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 TVOŘIVÝ VEČER PRO ŽENY 

Tvořivé dílny pro dospělé využívá výtvarného projevu člověka 

jako ozdravné a relaxační metody, která slouží k uvolnění 

napětí, stavu úzkosti a strachu, podporuje sebevědomí, 

umožňuje volně vyjadřovat emoce a pocity. Ženám dovolí 

proces tvoření možnost relaxace, navazování nových 

sociálních kontaktů a odpoutání se od každodenních starostí. 

 
(Tvořivý večer pro ženy navštívilo během 4 lekcí 37 klientů.)  
       

 FIT PO PORODU 

Sportovní aktivita určená pro ženy po porodu po ukončeném 

šestinedělí za přítomnosti jejich dětí (1m.- 1r.). Cvičení je 

zaměřené na posílení svalů, oslabených nebo poškozených 

těhotenstvím a porodem. Snahou je zlepšení a posílení celkové 

fyzické a psychické kondice žen. 

 
(Konalo se 1 x týdně, 143 dospělých+ 135 dětí, celkem 278 klientů/ 
23 lekcí.) 
    

 FITMATAMI 

Fitness lekce pro ženy na mateřské a rodičovské dovolené za 

přítomnosti jejich dětí (1-3r.). Snahou tohoto cvičení je 

upevnit zdravé návyky k pohybu, rozvinout smysl pro 

koordinaci a rytmus u maminek a dětí. Jednotlivé lekce se 

zaměřují na zlepšení kondice, formování postavy, jemné 

protahování svalového napětí z nošení dětí. Ženy cvičí ve 

společnosti svých dětí, které do cvičení zapojují. 

(Konalo se 1 x týdně, 180 dospělých+ 202 dětí, celkem 382 klientů/ 
27 lekcí.) 
  

 

 

 

 

RC centrum MaTami je příjemné místo, kam ráda se svojí dcerkou chodím, beru to jako 

zpestření času, který spolu trávíme. Naučili jsme se tam spoustu pěkných básniček a písniček, 

poznali jsme tam nové maminky a kamarády. Navzájem si tam předáváme rady a zkušenosti, 

což je moc fajn :) (Pavla Vápeníková) 
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 ZDRAVÉ VAŘENÍ PRO CELOU RODINU 

Kurz je zaměřen na podporu vzdělávání a osvěty v oblasti 

zdravého životního stylu, zahrnuje praktické semináře 

přípravy zdravých jídel spojené s ukázkou a ochutnávkou 

potravin, budou zařazovány pokrmy z ekologických a 

regionálních potravin. Zabývá se zásadami pěstování, 

uchovávání biopotravin a je doplněn dalšími aktivitami 

objasňujícími principy zdravého životního stylu. Výstupem 

bude receptář na bio-pokrmy. K osvětové činnosti bude 

využito nástěnky k informování širšího okruhu zájemců o zdravé potraviny. Výstupem je 

všem přístupný receptář. 

(Konalo se 1 x za měsíc, 80 dospělých+ 68 dětí, celkem 148 
klientů/9 lekcí.) 
   

 FITNESS CVIČENÍ PRO ŽENY 

Pravidelné fitness lekce, které jsou koordinačně nenáročné, 

zapojují rovnoměrně celý svalový aparát a tím umožní 

začátečníkům i pokročilým zvyšovat kondici, rozvíjet aerobní 

zdatnost organismu a redukovat hmotnost. 

(Konalo se 4 x za měsíc, 185 dospělých+ 0 dětí, celkem 185 
klientů/27 lekcí.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Když bylo Romance 1,5 roku začala jsem se poohlížet a poptávat po nějakých centrech či 

zařízeních, kam bychom mohly s malou chodit a nabírat nové zážitky a zkušenosti:-). Přečetla 

jsem si v Jitřence o rodinném centru MaTami, že zahajuje setkávání dětí od 1 roku a maminek, 

pak jsem ještě zjistila i jiné možnosti na internetu, ale nějak mě zaujalo na první pohled MaTami a 

jsem za to moc moc ráda. Když si vzpomenu na první setkání, bylo to hodně příjemné a hned jsem 

věděla, že jsem udělala správný krok. Mělo to pro nás obě velikánský přínos. Malá ve společnosti 

ostatních dětí a maminek dělala veliké pokroky a já jsem z toho měla radost. Poznala jsem tam 

hodně báječných a zajímavých lidiček. Moc si všech vážím. Každý si může vybrat dle svých potřeb 

a gusta různé aktivity, je z čeho vybírat. Teď čekáme druhé miminko a už se nemůžu dočkat, až 

budu i s ním navštěvovat Drobečky a ostatní akce. MATAMI doporučuji a děkuji všem, co se 

zasluhují o to, aby vše bylo tak fajn, jak je doposud. (Jarmila Meteláková) 
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Návštěvnost- pravidelné aktivity 

Akce Počet akcí 

Počet návštěv aktivit 

dospělí děti 

Drobečci 40x 326 362 

Drobci 43x 377 407 

Pohádkové malování 23x 187 260 

Tvořivý večer pro ženy 4x 37 0 

Zdravé vaření pro celou 

rodinu 9x 80 68 

Fitmatami 27x 180 202 

Fit po porodu 23x 143 135 

Fitness pro ženy 27x 185 0 

Celkem  1515 1434 

  

Centrum MATAMI navštěvuji sporadicky, ale vždy jsem neskutečně překvapená, kolik 

dětí s maminkami se tam pravidelně schází. Děti jsou zde spokojené, maminky si můžou 

popovídat, předat zkušenosti nebo jen tak chvilku odpočinout. Moc se mi líbí přístup všech, 

kteří se na chodu podílejí, je vidět, že je tato činnost baví a dělají ji s láskou a nadšením. Nejen 

práce s dětmi všech věkových skupin, ale i nejrůznější aktivity i pro dospělé stojí určitě za 

pochvalu a už se moc těším na další akci, které se ráda zúčastním. MATAMI dávám jedničku s 

hvězdičkou a přeji mu i nadále hodně spokojených klientů. (Martina Nečasová) 

 

 MC Matami je velkým přínosem. Maminky mají příležitost odreagovat se při kávě, 

cvičení, kreativním tvoření. Mohou sdílet své radosti i starosti. Děti, zde mohou navazovat nová 

kamarádství, mají prostor pro hru, tanec atd. Proto velký dík patří všem, kteří přispívají ke 

skvělému chodu organizace. (Jitka Sejkorová) 
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Nepravidelné programy a jednorázové akce 
 

 Respektovat a být respektován 

Pořádáno společně s Mateřským a rodinným centrem 

Krůček Svitavy, o.s. Kurz „Respektovat a být 

respektován“ byl určen všem, kteří se snaží o 

partnerský, respektující přístup ve výchově, vzdělávání 

a v mezilidských vztazích. Byl určen rodičům, 

prarodičům, učitelům i vychovatelům, vedoucím v 

mimoškolní činnosti dětí, lektorům mateřských a 

rodinných centrech a dalším zájemcům. Seminář byl 

akreditovány MŠMT (akreditace MŠMT Č. 23 421/2006–25–473 ), účastníci obdrželi 

osvědčení o absolvování. 

Lektoři: PhDr. Pavel Kopřiva a Tatjana Kopřivová. 

(Během 3 lekcí navštívilo tento seminář 100 dospělých návštěv.) 
  

 Přednášky cyklu „Porod radost před a po“ 

Celkem proběhly čtyři přednášky, na kterých jsme představili 

bezplenkovou komunikační metodu a zdravé přebalování, 

besedovali jsme o kojení a seznámili jsme se s příznivým 

vlivem vonných olejů a masáží na zdraví dětí a kojenců. 

Přednášky probíhaly v rámci týdne „Respektu k porodu“ 

v červnu. 

(Tento cyklus přednášek navštívilo celkem 33 dospělých a 23 dětí.) 

 

 Přednášky cyklu „Předporodní povídání“  

Přednášky vedou odborníci na jednotlivá témata 

(průběh porodu z pohledu lékařky a porodní asistentky, 

péče o novorozence, manipulace s miminkem, beseda o 

kojení, plavání těhotných, kojenců a batolat, proč a jak 

používat látkové plenky, bezplenková metoda …). 

Snahou je vytvoření příjemné a důvěrné atmosféry, kde 

se rodiče mohou zeptat na vše, co je kolem probíraných 

témat zajímá. 

(Proběhlo celkem 12 přednášek, které navštívilo 98 dospělých a 14 dětí.) 
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 Přednášky na různá témata 

V průběhu roku 2011 se uskutečnily 3 přednášky na 

různá témata. Jedním z témat byla neverbální 

komunikace. Druhá přednáška se byla věnována 

v současné době velmi rozšířené a hodně diskutované 

šikaně. Poslední přednáška byla o předčasně narozených 

dětech byla součástí projektu na podporu Babyklokánků. 

 (V roce 2011 jsme uskutečnili tři přednášky, kterých se 

účastnilo 16 dospělých a 11 dětí.) 

 Sportovní den 

 

 

 

Jedním z vyvrcholení celoroční práce rodinného centra MaTami v oblasti 

pravidelného pohybu a zdravějšího stravování byl Sportovní den pro celou rodinu, který se 

uskutečnil v sobotu 12. listopadu, a byl zdarma přístupný celým rodinám, od dětí až po 

seniory. 

V programu bylo nabídnuto 6 druhů sportu a také několik přednášek a aktivit se 

zdravotními aspekty. Z programu sportovního dne bylo patrné, že šlo pouze o možnost 

vyzkoušet si různé pohybové aktivity s různým náčiním a nářadím a zasportovat si pro dobrý 

pocit. Ke společné spolupráci jsme oslovili sportovní subjekty ziskového a neziskového 

fitness sektoru, jako například Spinning Faltýnek nebo Plavecký bazén v Poličce. 

A co říct závěrem? Účast sportovního dne byla sice menší, než jsme očekávali, ale i 

tak mě to inspirovalo ke konstatování, že naše rodinné centrum MaTami dává jasně najevo 

svůj pozitivní postoj ke sportovním aktivitám a že nám všem zúčastněným udělal sportovní 

den velkou radost. (Mgr.Dana Matejsková, organizátorka sportovního dne) 

(Sportovní den navštívilo celkem 20 dospělých a 25 dětí.) 
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 Bazárek 

 

 

Velmi úspěšnou akcí se stal bazárek neboli komisní prodej kojeneckého a dětského 

oblečení a obuvi, oblečení pro těhotné a hraček. Výtěžek byl použit na dovybavení našeho 

centra. Moc děkujeme všem dobrovolníkům, kteří nám při této akci pomáhali 

(Bazárek navštívilo 113 dospělých a 38 dětí) 

     

  

       Vyvrcholení Bazárku – stěhování mamuta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Již podruhé jsem se podílela na BAZÁRKU - akci organizované MaTami. Jaké jsou mé dojmy? 

Velice dobré. Poznala jsem spoustu aktivních nesobeckých děvčat, které věnují svůj volný čas 

maminkám (i tatínkům) a jejich dětem. Nemají z toho žádný finanční prospěch, pouze 

uspokojení z toho, že k nim všichni rádi chodí, baví se, vzdělávají. 

Samotný BAZÁREK dětského oblečení, hraček a oděvů pro těhotné přináší užitek oběma 

stranám – maminky, jejichž děti již z oblečení i hraček odrostly, se zbaví nepotřebných věcí, a 

maminky, které toto oblečení pro své děti potřebují, je zde nakoupí velice výhodně. Výtěžek 

z BAZÁRKU slouží k dalšímu vylepšování prostředí, ve kterém mateřské centrum MaTami 

působí.  

Jsem velice ráda, že mohu být i ve svém důchodovém věku užitečná, mezi maminkami a 

jejich dětmi omládnu. Těším se již na podzim, protože doufám, že budu opět pomáhat. (Věra 

Fialová) 
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Návštěvnost- nepravidelné aktivity 

Akce Počet akcí 

Počet návštěv aktivit 

dospělí děti 

Respektovat a být 

respektován 3 100 0 

Porod radost před a po 4 33 23 

Předporodní povídání 12 98 14 

Sportovní den 1 20 25 

Bazárek 1 113 38 

Ostatní přednášky 3 16 11 

Celkem   380 111 

  

Prostředí RC MaTami je velice příjemné a když tam přijdete jako nová členka se svým 

malým drobátkem, všichni vás velice rádi přijmou, působí tam taková rodinná atmosféra a 

pohoda. Každá návštěva RC MaTami je pro maminky velice příjemné zpestření dne, často se tam 

dozvíte i důležité informace a rady. Ráda tam s Adámkem chodím, neboť on se tam potká s 

ostatními dětmi, učí se od nich nové věci a hraje si s nimi. Je úžasné vidět, jak všichni děti rostou a 

učí se všem těm novým činnostem. Je nám tam prostě fajn a jsme rádi, že v Poličce toto místo je � 

(Alena Pavlišová) 
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Dobročinné aktivity 
 

 Sbíráme autolékárničky pro Itibo 

Společně s o. s. Pontopolis jsme se připojili ke sbírce, již nepotřebných 

lékárniček (podle nové vyhlášky je potřeba od 1. 1. 2011 vyměnit v našich 

vozech autolékárničky), pro které našla společnost ADRA využití a tím je 

podpora zdravotnického zařízení v keňském Itibo.  Nasbírali jsme  necelých 300 

kusů .   

 „ Co bylo legrační, kolik se tam našlo různých nůžek. Napočítal jsem jich 

246, asi 27 druhů. Některé by zaškubnutý bezpečnostní pás nepřestřihly ani 

náhodou. Některé by nepřestřihly totiž ani nit nebo papír! Jsou to jen výlisky 

z neostřeného plechu.Vytřídil jsem asi 20 kusů nůžek, které jsou ostřené a 

opravdu z nerezové oceli.“ (J.Kocian ke sbírce z Poličky ) 

 

Babyklokánci aneb pomoc pro předčasně narozené děti 

Na začátku byla sbírka kam mohli lidé donést klubíčko 

příze vhodné pro novorozence, jemný fleece či pléd, vybírali 

jsme i bavlněné, krepové a flanelové látky, ze kterých se 

v rámci dílniček ušily prostěradla, polohovátka a přehozy přes 

inkubátor. Součástí akce byla i přednáška a výstava na toto 

téma.  

Do Perinatologického centra FN Hradec Králové jsme 

předali 22 přehozů přes inkubátor, 69 prostěradel, 15 

zavinovaček, 15 polohovacích pomůcek, 4 deky a 96 pletených 

soupraviček složených z čepičky a ponožek. Navíc také 90 

hotových balíčků pro maminky „Babyklokánků“, kde kromě 

pletené soupravičky bylo i přání zhotovené žáky první a druhé 

třídy ZŠ Masarykova Polička.  

Slavnostní zakončení celé akce proběhlo v sobotu 4. června 

v prostorách RC MaTami. K naší velké radosti se ho zúčastnila 

zakladatelka Babyklokánků Ivana Antalová, dále spisovatel 

Lubomír Müller a regionální spisovatelka Alena Vorlíčková. 

Tito  jmenovaní také věnovali knihy do aukce, která proběhla  

17. 2. při virtuálním křtu knížky Aleny Vorlíčkové. Vybraná 

částka 3 225 ,- Kč byla použita na nákup polohovacích 
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pomůcek a vše bylo naším prostřednictvím předáno do FN Hradec Králové. Akce stále 

pokračuje. Akce stále pokračuje,protože obyvatelky Penzionu ve volných chvílích dále pletou 

soupravičky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 
 
 
 
 

Děkujeme Rodinnému centru MaTami v Poličce za podporu a pomoc rodinám s 
předčasně narozenými a nemocnými novorozenci, které byli hospitalizované v královehradecké 
nemocnici. Podpora těchto rodin je u nás velmi malá, přitom nesmírně důležitá. Členové RC 
MaTami dokázali do akce strhnout široké spektrum lidí, od dětí z dětského domova, ze základní i 
té speciální školy, přes spoustu dalších dobrovolníků až po obyvatele DPS penzionu. Činnost 
tohoto centra je skvělou ukázkou toho, jak by měla taková centra pracovat, propojovat 
jednotlivé lidi, obory, pomáhat a podporovat tam, kde je to potřeba s láskou a zájmem. K tomu 
je nezbytné myslet hlavně na uspokojování vlastních potřeb, aby tato činnost zůstávala zejména 
potěšením. Spolupráce s tímto centrem byla velmi příjemná a profesionální. (Ing. Ivana Antalová, 
BabyKlokánci, o.s. Zrnka) 
 

Spolupráce, kterou Domovu s pečovatelskou službou „Penzion“ v roce 2011 nabídlo 

občanské sdružení  MaTami, seniory velmi zaujala. Jednalo se o pletení čepiček a ponožek pro 

předčasně narozené děti. Senioři, kteří již ze  zdravotních důvodů nemohou plést, přispěli vlnou. A 

těm, kterým pletení nedělá problémy, vznikaly pod rukama nádherné soupravičky. Senioři si mezi 

sebou na toto téma hodně povídali. Kromě vymýšlení barevných kombinací a vzorů  to bylo také 

povídání o dětech v nemocnicích a vzpomínání na dobu, kdy jejich vlastní děti byly malé. Pletení 

se zúčastnili nejen senioři  z DPS Penzion, ale i z jiných částí Poličky. Pro všechny zúčastněné to 

bylo velmi důležité. Měli radost z toho, že i přes svůj věk ( 58 – 93 let) mohli pomoci v tak důležité 

věci.  (Vlaďka Pevná, DPS Penzion Polička) 
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Ostatní aktivity 
 

 On-line poradny  
 

Rodičům a nejen jim nabízíme anonymní on-line poradny s kvalifikovanými odborníky na 

našich webových stránkách. Odborníci na dané téma poskytují rady bez nároku na honorář. 

Je možné domluvit si s nimi i osobní konzultaci. Všichni z nich jsou aktivními členy RC 

MaTami. Klienti RC MaTami se s nimi mohou setkat při aktivitách centra, nebo je kontaktovat 

přes lektorky jednotlivých aktivit. Jedná se o poradny: Důvěrně s paní doktorkou (dětská 

lékařka), Logopedická poradna, Sociální poradna, Personální poradna, Poradna výživy a 

zdravého životního stylu a Fyzioterapeutická poradna.  

Celkem bylo zodpovězeno 16 dotazů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jmenuji se Jakub, je mi 8 let a chodím do 2.třídy. Chodím do MaTami, dojíždím tam na 

dílničky. Vyrábíme všelijaké věci, dělali jsme třeba stojánek s blokem, byla to šmoulí dílna, měli 

jsme i šmoulí bonbony. Na jiné dílně jsme dělali přáníčka, já jsem udělal přání pro tátu točícím 

strojem, co vytvaroval papír. Jindy jsme na žehličku dali voskovky, rozpustilo se to a dali jsme to 

na papír, byl z toho zamotaný obrázek. Pokaždý něco tvoříme z různých věcí i z papíru. Potkávám 

tam děti a nový kamarády a taky hodný tety. Když něco netvoříme, tak si hraju s balonkama 

nebo s kamarádama. Chodím tam moc rád. 

 

S MaTami jsem se seznámila vice než před rokem díky kamarádce. Líbí se mi, že se tam 

pořádají různé vzdělávací akce, cvičení, přednášky atd., které jsou zaměřeny ne jenom pro 

maminky s dětmi, ale i pro ostatní. Ráda navštěvuji arteterapii, což je relaxační setkávání v 

tvořivém kruhu několika žen pod vedením Majky Mitašové. Zúčastnila jsem se i sportovního dne, 

kde jsem měla možnost sdílet své vědomosti a zkušenosti s detoxikaci organismu dle MUDr. J. 

Jonáše se skupinkou zájemců o tuto problematiku. Setkání s lidmi z MaTami mne velmi 

obohacuje a domnívám se, že  v dnešní uspěchané  a individuálně zaměřené době je potřeba 

vice takovýchto přínosných aktivit mezi lidmi. (Aniko Keri) 
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7. REALIZOVANÉ PROJEKTY A KAMPANĚ 2011 

 Čas pro Rodinu- Provozní projekt dotován z rozpočtu MPSV, Pardubického kraje z 

programu podpory MC a Městem  Poličkou. Obsahem projektu je organizování 

psychosociálních (hudebně-pohybových) dílen (Drobečci a Drobci), tvořivých dílen, kurzů 

z oblasti zdravého životního stylu (a to formou praktických seminářů přípravy zdravých 

jídel) a sportovních aktivit pro ženy po porodu (pro zlepšení 

psychické i fyzické kondice) a pro rodiče s dětmi.        

          

 Předporodní povídání- Pro nastávající rodiče. Povídání vedou odborníci na jednotlivá 

témata (průběh porodu z pohledu lékařky a porodní a asistentky, péče o novorozence, 

manipulace s minkem, beseda o kojení, plavání těhotných, kojenců a batolat, proč a jak 

používat látkové plenky). Snahou je vytvoření příjemné a důvěrné atmosféry, kde se 

rodiče mohou zeptat na vše, co je kolem probíraných témat zajímá. Předporodní 

povídání se koná 2x do roka 

 

 Celé Česko čte dětem - Spolupráce s Městskou knihovnou v Poličce. Jednou týdně 

připravujeme pro děti a rodiče pohádkové čtení. Děti se setkávají s oblíbenými hrdiny 

nejen formou čteného textu, ale mají možnost si je výtvarně, hudebně nebo formou 

básniček znázornit. Témata, délka četby a ostatní činnosti s tím spojené jsou 

přizpůsobeny dětem ve věku od 1 do 4 let.  

 

 Jak se žije rodinám v rozvojových zemích- Spolupráce s Pontopolis o. s. Součástí projektu 

byly přednášky vypovídající o tom, jak fungují rodiny s dětmi v zemích třetího světa, o 

výchově dětí v jiných kulturách, o ženách-matkách. Doposud proběhlo: „Česká učitelka v 

Tibetské škole“ a „Vyrůstal jsem v Zambii“ 

 

 MaTami pro Babyklokánky Projekt na podporu Babyklokánků spojený s osvětou v této 

oblasti. Babyklokánci podporují děti narozené předčasně nebo nemocné. V rámci této 

aktivity se uskutečnila výstava, přednáška. K této akci se připojily děti z Dětského 

domova v Poličce a Dům s pečovatelskou službou v Poličce a žáci z Masarykovi ZŠ. Projekt 

byl zakončen slavnostním setkáním v červnu viz. dobročinné aktivity.  
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 Kampaň „Víte s čím si hrajete?“ bojuje za lepší pracovní podmínky při výrobě hraček. 

Kampaň potrvá 3 roky a je podporována EU. Již běží druhý rok. Informace o tématu u 

nás šíří Společnost Fair Trade, jejichž cílem je přímá a účinná podpora 

znevýhodněných výrobců z rozvojových zemí. Pro dosažení změny v chování firem je 

pochopitelně nezbytná také účast a zájem veřejnosti, médií a našeho rodinného 

centra.  V letošním roce v rámci kampaně proběhla projekce filmu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Činnost sdružení MaTami je dle mého názoru velmi prospěšná. Sama jako matka 

čerstvě narozeného miminka můžu velmi pozitivně ohodnotit přednášky z předporodní přípravy, 

jež jsem v průběhu minulého roku navštěvovala. Byla to v podstatě jediná možnost, jak se u nás 

v Poličce alespoň trochu připravit na porod a následnou péči o miminko, tedy za předpokladu, 

že člověk nechce dojíždět do větších měst jako jsou Svitavy či Litomyšl, což jsem ocenila zvláště v 

pokročilejším stádiu těhotenství. Přednášky se mi tematicky velice zamlouvaly a řadu informací 

jsem již využila ve své mateřské praxi. V blízké době se chystám s miminkem začít navštěvovat 

kurz „Drobečků“, na který jsem slyšela jen samé kladné ohlasy. Rovněž mě velmi láká cvičení s 

dětmi a obecně cvičení pro matky, jež se potřebují dostat zpět do kondice. Za velmi přínosné 

považuji i konání bazárků s dětským oblečením.  

Osobně velmi obdivuji činnost všech těch, kteří se podílejí na fungování tohoto sdružení 

a jistě nejen za sebe jim velmi děkuji a přeji hodně zdaru v jejich další práci. (Radka Marková) 
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8. VYBAVENÍ CENTRA 

Během roku 2011 bylo naše centrum vybaveno nábytkem a 

výpočetní technikou, a to vše díky partnerskému projektu 

„Našim nejmenším“ jehož nositelem byla Místní akční 

skupina MAS Sdružení pro rozvoj Poličska ve spolupráci 

s MAS Boskovicko PLUS o. s. a MAS partnerství venkova a 

podpořeným Státním zemědělským intervenčním fondem a 

městem Poličkou. Díky tomuto vybavení se naše prostory 

zpříjemnily a uzpůsobily, a to jak pro koncové uživatele, tak i pro ty, kteří se na chodu naší 

neziskové organizace podílejí. Na realizace si z velké části podílela Ing. arch. Jitka Bidlová - 

Studio boine! 

Prostředky z dotace sloužily k nákupu elektronického vybavení, jako je počítač, 

tiskárna, dataprojektor, a k vytvoření odpovídajícího prostoru pro kancelář. Ovšem hlavním 

bylo vybavení multifunkčního prostoru pro dospělé uživatele i pro naše malé návštěvníky, 

kde se mohou vzdělávat, získávat nové informace, seznamovat se, tvořit, ale i odpočívat.  

Velkým bonusem partnerského projektu je možnost navázání spolupráce s mateřskými a 

rodinnými centry v našem nejbližším okolí, takto jsme navázali spolupráci s Rodinným 

centrem Bysteráček z Bystrého. 

Součástí projektu byly také akce, které pořádala jednotlivá centra. Za RC MaTami to byl 

regionální trh, který se uskutečnil v červnu 2011. (viz. níže) 

Regionální trh v Poličce se uskutečnil ve čtvrtek 16. června 2011. Šlo o to podpořit místní 

výrobce, chovatele a farmáře. Trh doplňoval zajímavý program. Workshop Veroniky 

Bromové s názvem Chaos, tvořivá dílna 

pohádkového malování v prostorách centra 

MaTami, zahrála Modrá sedma, konalo se 

divadlo Tři sestry a jeden prsten. Celá akce a 

doprovodný program se konal v rámci 

projektu „Našim nejmenším“ podaný Místní 

akční skupinou MAS Sdružení pro rozvoj 

Poličska. Touto akcí jsme rozpoutali debatu 

ohledně tržního řádu.  
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9.   V ROCE 2011 NÁS PODPOŘILI 

• Ministerstvo práce a sociálních věcí -  podpora provozního projektu Čas pro 

rodinu (pravidelných a nepravidelných aktivit) 

• Město Polička - podpora provozního projektu Čas pro rodinu (pravidelných a 

nepravidelných aktivit), dofinancování projektu „Našim nejmenším“, díky 

kterému bylo vybaveno naše centrum  

• Pardubickým kraj - podpora provozního projektu Čas pro rodinu (pravidelných 

a nepravidelných aktivit) 

• Místní akční skupina MAS Sdružení pro rozvoj Poličska ve spolupráci s MAS Boskovicko 

PLUS o. s. a MAS partnerství venkova – nositelé partnerskému projektu „Našim 

nejmenším“. Projekt byl podpořený Státním zemědělským intervenčním fondem. 

• Věcnými dary nás podpořili -        Brána k dětem, Jiří Chalupník, Věra Bidmonová, 
Kateřina Kadlecová 

  Za tuto podporu velice děkujeme 

10.  SPOLUPRACUJEME S: 

• Centrem Bohuslava Martinů, se kterým máme uzavřenou dohodu o 

spolupráci. Pro naše aktivity využíváme nově zrekonstruované krásné 

prostory Centra Bohuslava Martinů.  

• Městskou knihovnou v Poličce na projektu Celé Česko čte dětem a v 

rozšiřování publikací s tématikou zdravého, aktivního a informovaného 

rodičovství  

• Střediskem volného času Mozaika Polička při větších akcích pro 

rodiny s dětmi (Den dětí, Mikuláš) 

• Mateřským a rodinným centrem Krůček Svitavy, o. s. - společně jsme 

pořádali seminář Respektovat   a být respektován a na projektu Partnerství 

generací a Partnerství pro ženy 

•  o. s. Pontopolis - při sbírce lékarničky pro Itibo, kurz Angličtina pro 

nejmenší, projekt Jak se žije rodinám v rozvojových zemích 

• Dětským domovem v Poličce – na projetku pro Babyklokánky, děti z Dětského domova 

také navštěvují naše aktivity, zejména výtvarné dílny  

• Dům s pečovatelskou službou v Poličce – na projektu pro 

Babyklokánky    
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11.  ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2011 

Příjmy - Dotace - Dary 

MPSV- projekt "Čas pro rodinu" 140 899,00 Kč 

Pardubický kraj- projekt "Čas pro rodinu" 20 000,00 Kč  

Město Polička:                                                                               
projekt "Čas pro rodinu"                                                                        
projekt "Našim nejmenším" 

25 000,00 Kč                                                                                       
28 195,00 Kč  

MaTami - Příjem od uživatelů: 
Členské příspěvky 
Pobytné 

6 480,00 Kč 
57 689,00 Kč 

Příjem z vedlejší činnosti (bazárek, inzerce, úroky)   4 975,00 Kč 

  

PŘÍJMY CELKEM 

                                                                                        
283 238,00 Kč  

Výdaje 

materiál  33 224,00 Kč  

DPP  173 417 Kč  

  

Ostatní:                                               

Školení a kurzy 32 350 Kč  

Pojištění organizace 2 338 Kč 

Poplatky za vedení účtu 383 Kč 

Členský příspěvek – Síť MC 250 Kč 

Opravy a udržování 1 027 Kč 

Provozní služby 1 085 Kč 

Poštovné 295 Kč 

  

VÝDAJE CELKEM 

                                                                                        
244 369,00 Kč  

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ 2010 

                                                                                        
10 674,00 Kč  

  

  

  

Majetek rodinného centra MaTami o. s. 

    

investiční majetek (nad 40.000,-)   

drobný dlouhodobý hmotný majetek (500-40.000,-) 

                                                                                        
53 440,00 Kč  

drobný nehmotný majetek   
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12.   STATISTICKÉ ÚDAJE 

V roce 2011 výrazně stoupl počet uskutečněných akcí. Uspořádali jsme celkem 233 akcí, z toho 

202 pravidelných aktivit, 21 přednášek (17 z nich se řadí do cyklu „Předporodní povídání“) a 6 

seminářů (3x Respektovat a byl respektován ve spolupráci s MC Krůček Svitavy). Pro srovnání v roce 

2010 jsme uspořádali celkem 89 akcí, z toho 29 přednášek (15 z nich se řadí do cyklu předporodního 

povídání), 7 seminářů a 53 aktivit pravidelných. Ve srovnání s loňským rokem je znatelné, že jsme se 

zaměřili na rozšíření pravidelných aktivity. Nově vzniklo Fitmatami, Fit po porodu, Fitness cvičení pro 

ženy, Tvořivý večer pro ženy, Pohádkové malování a Zdravé vaření pro celou rodinu. Oproti tomu 

klesl počet přednášek. 

Statistika aktivit v roce 2011 
 

Počet a druh aktivit v roce 2011 
  

     Měsíc 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 

 
12. 

celkem 

P
ře

d
p

o
ro

d
n

í p
o

ví
d

á
n

í 

1. Manipulace s miminkem I. 
 

1x 
        

1x  
2 

2. Bezplenková  komunikační metoda 
 

1x 
   

1x 
   

1x 
 

 
3 

3. Péče o novorozence 
 

1x 
       

1x 1x  
3 

4. Průběh porodu z pohledu porodní asistentky 
  

1x 
      

1x 
 

 
2 

5. Průběh porodu z pohledu lékařky 
          

1x  
1 

6. Beseda o kojení 
     

1x 
   

1x 
 

 
2 

7. Příznivý vliv masáží a vonných olejů na zdraví  
     

1x 
   

1x 
 

 
2 

8. Zdravé přebalování a nošení 
     

1x 
     

 
1 

9. Manipulace s miminkem II. 
  

1x 
        

 
1 

    
                             P

 

   P
ra

vi
d

e
ln

é 
a

kt
iv

it
y 

10. DROBEČCI (od 0 do 1 roku, děti nechodící) 4x 4x 5x 4x 5x 3x 1x 4x 4x 4x 5x 2x 
45 

11. DROBCI (od 1 do 3 let, děti chodící) 3x 4x 4x 4x 4x 1x 
  

5x 4x 7x  7x 
43 

12. Fitmatami 
  

4x 3x 4x 3x 
  

4x 5x 4x 2x 
29 

13. Fit po porodu 
   

3x 4x 3x 
  

3x 4x 4x 2x 
23 

14. Fitness cvičení pro ženy 
 

1x 4x 3x 4x 4x 
  

3x 4x 5x 2x 
30 

15. Zdravé vaření 
 

1x 1x 1x 1x 2x 
  

1x 1x 1x 1x 
10 

16. Tvořivý večer pro ženy 1x 
 

1x 1x 
     

1x 
 

 
4 

17. Pohádkové malování  
   

2x 2x 2x 3x 4x 3x 2x 3x 1x 
22 

                     O
st

a
tn

í p
ře

d
n

á
šk

y,
 d

íln
y 

a
 s

em
in

á
ře

 

18. Logopedický seminář -Rozvaž svůj jazýček! 1x 1x 1x 
        

 
3 

19. Neverbální komunikace 
 

1x 
         

 
1 

20. Dílna pro dospělé 
  

1x 
        

 
1 

21. Dílnička pro nedonošeňátka 
  

1x 
        

 
1 

22. Předčasné narození- mýty a skutečnost 
   

1x 
       

 
1 

23. Šikana- strašák, kterého bychom se neměli bát 
    

1x 
      

 
1 

24. 

Slavnostní zakončení akce na podporu 
předčasně narozených miminek 

     
1x 

     
 

1 

25. Nošení dětí v šátku nebo v nosítku 
         

1x 
 

 
1 

26. Vánoční tvoření 
           

1x 
1 

27. Respektovat a být respektován 
  

1x 2x 
       

 
3 

    Celkem 9 15 25 24 25 23 4 8 23 31 32 
 

18 
237 

http://cms.matami.webnode.cz/news/jak-zvladnout-osobnim-pohovor-se-zamestnavatelem/
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Přednášející a lektoři:

MUDr. Daniela Juklová  

MUDr. Zuzana Reifová 

MUDr. Bohdan Khalak 

MUDr. Hana Vltavská 

Mgr. Hana Dalíková  

Mgr. Dana Matejsková  

Majka Mitášová  

Soňa Večeřová, DiS.  

Praxová Jarka, DiS. 

Mgr. Michaela Vomáčková 

Mgr. Romana Jelínková 

 

 

 

Mgr. Olga Hudská 

Lenka Kunčíková 

Martina Mihulková 

Romana Findejsová 

Lenka Uhlířová 

Lenka Tulisová  

Zuzana Otrubová 

Lída Burešová 

Irena Bulvová 

PhDr. Pavel Kopřiva  

Tatjana Kopřivová

Počet aktivit v roce  2011 Počet aktivit v roce  2010 



 MaTami, centrum pro rodinu, o.s. 
          Sídlo: Centrum Bohuslava Martinů, B. Němcové 667, 572 01 Polička 

 

30 

Tel.: 732 924 591 ∙ e-mail:matami@email.cz ∙ www.matami.webnode.cz ∙  IČO:26554071 ∙ 
č.ú.233853047/0300 

 
 
 

Statistika návštěvnosti 2011 
 

Celková návštěvnost 

(počet návštěv) 

 

 Dospělí Děti Celkem  

Pravidelné aktivity 1615 1434 3049  

Nepravidelné 

aktivity 

267 73 340  

Celkem  3389  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

První návštěva 

  Počet 

Leden 4 

Únor 10 

Březen 4 

Duben 19 

Květen 18 

Červen 10 

Červenec 13 

Srpen 9 

Září 20 

Říjen 30 

Listopad 27 

Prosinec 15 

  179 
  

V loňském roce naše občanské sdružení pořádalo již osmý ročník multikulturního festivalu 

Colour Meeting. Program festivalu se snaží oslovit také rodiny s dětmi a  nabídnout jim zajímavě 

strávený víkend plný dobré hudby, divadelních představení, workshopů, výtvarných dílen a 

prezentací. Právě proto jsme opět oslovili místní rodinné centrum MaTami, které s námi již 

několik let spolupracuje. Dětského koutku, který je nedílnou součástí festivalu, se chopili 

znamenitě a děti se mohly těšit na krásné odpoledne. MaTami pro ně připravilo celou řadu 

aktivit. Nechyběly ani sladké či věcné odměny. A za to jim patří velké dík. (Olga Kosíková) 

 

 

Co mi dalo MATAMI: nové kamarády pro mě i moje děti, možnost příjemně stráveného 

času, prostor pro hry mých dětí, možnost sportovního i kulturního vyžití a spoustu dalších 

drobných věcí - proto vám fandím a jen tak dál za všechno díky Lucie, Klárka a Michálek. (Lucie 

Burešová) 
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 Statistika návštěvnosti v roce 2011- znázorněno graficky  

 
 

 
 

 

 

              
 

 

Statistické údaje:  

Celkový počet návštěv dospělých: 1882 (v roce 2010: 373) 

Celkový počet návštěv dětí: 1507 (v roce 2010: 178) 

Celková návštěvnost: 3389 (v roce 2010: 551) 

 

 Je nutno zmínit právo první návštěvy zdarma, což znamená, že každý návštěvník, který 

navštíví naše centrum poprvé, neplatí poplatek za aktivitu. Během roku proběhlo i několik 

neplacených aktivit. 

 Celkově se tedy počet návštěvníků zvýšil o 2838 a to zejména díky pravidelným aktivitám a 

seminářům, které v roce 2010 nebyly rozjeté. Jak je zřejmé z grafu, největší zájem o naše 

aktivity byl v listopadu. Naopak nejméně zájemců navštívilo naše centrum během prázdnin. 

 

 

Návštěvnost v roce 2011 

Návštěvnost v roce 2010 Návštěvnost v roce 2011 
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13.  PODĚKOVÁNÍ 

Vřelé díky patří tradičně hlavně našim rodinám, jejichž opora a porozumění nám pomohly při 

zvládnutí naší práce. Díky směřují rovněž do řad členů RC MaTami. Bez Vaší spolupráce, zapojení se a 

pochopení smyslu fungování rodinného centra by naše práce neměla smysl. Naše poděkování 

směřuje i k donátorům, jejichž finanční podpora v roce 2011 umožnila fungování a hlavně rozšíření 

aktivit rodinného centra: MPSV, Město Polička, Pardubický kraj, Centrum Bohuslava Martinů, ale také 

těm kteří nás podpořili materiálně. V neposlední řadě, za koordinátorku centra, patří velké  

poděkování celému pracovnímu týmu. 

 

14.  POHLED DO ROKU 2012  

Stěžejní pro naše centrum jsou aktivity provozního projektu „Čas pro rodinu“. Určitě v nich 

budeme i nadále pokračovat a snažit se je vylepšovat tak, aby byly stále prospěšné pro rodiny 

s nejmenšími dětmi v Poličce. 

V roce 2012 budeme také pokračovat v projektech z roku 2011 jako je: 

- Celé Česko čte dětem ve spolupráce s Městskou knihovnou v Poličce 

- Jak se žije rodinám v rozvojových zemích ve spolupráce s Pontopolis o.s. 

- Předporodní povídání a Porod „Radost před i po“ 

- Kampaň "Víte, s čím si hrajete?" 

Rádi bychom připravili vzdělávací projekt pro ženy vracející se na trh práce a ostatní zájemce o 

vzdělávání na MD a RD. 

Jistě budete mít příležitost navštívit v našem centru Sportovní den i Bazárek. Čekají vás nové 

pravidelné aktivity jako jsou Těhulky, ale i aktivity sportovní, které pomáhají zvládat každodenní zátěž 

a zlepšovat fyzickou kondici. 

 

Za Vaši přízeň děkuje celý tým MaTami 

 

 

  

ahoj holky,matky,kamarádky, 

kafíčko u vás vypité nás drží nabité 

na míči si skočíme, pak se svalíme 

mimina si pohrají, navzájem se srovnají 

to je naše ráno, díky díky mámo 

na kurzík a do dílny mě to táhne, 

tat´ka mi večer mávne, 

přeji další úspěchy 

pro dětičky neplechy. 

Díky za činnost (Dana Vykypělová) 

 


