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ÚvOdEM

„Lépe je dvěma než jednomu. A trojitý provázek se teprve nepřetrhne.“
Král Šalamoun

Najít místo, kam se dá přijít a složit aspoň pár svých starostí. Chvíli si v klidu sednout, naslouchat, smát se i podat pomocnou 
ruku. Najít místo, kde se dají načerpat a obnovit síly. Přijít někam, kde jsou přátelé a známí, kde je možnost dozvědět se něco 
nové, vyrobit si pěkné věci pro potěšení, půjčit si domů knihy. Být tam, kde děti jsou vítány, mohou si pohrát, kreslit, zpívat, 
skákat i dupat, poslouchat pohádky.

Dnešnímu rodiči a zvláště maminkám stojí za to takové 
místo najít. Stojí za to sbalit všechny ty čajíčky, přesní-
dávku, piškoty, papučky, oblíbené hračky, jedno nebo dvě 
děti a vyrazit.
Stojí to za to. 
A proto jsme tady.
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A proto jsme tady.

ZávěrEM

Někdo rozdává a přibývá mu stále, kdežto ten, kdo je skoupý, mívá nedostatek.
Král Šalamoun

Najít prostředky, aby všechno fungovalo, jak má. Psát, chodit, ptát se. Žádat a věřit, že bude dáno. Najít dobrovolníky, které to 
také nadchne. Získat přátele, kteří budou fandit, projeví zájem, podpoří.
Stojí to za to.
A my jsme je našli.

Děkujeme všem těm, kteří nás finančně v roce 2008 pod-
pořili, poděkování patří i dobrovolníkům a přátelům, na-
šim rodinám. Vděční jsme i Bohu, že nad tím vším drží 
ochrannou ruku.
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Historie

Mateřské centrum Provázek patří pod o.s. Pro Vás. 
Občanské sdružení Pro Vás bylo založeno v roce 2001. Jeho členy jsou aktivní křesťané, kterým záleží na službě dě-
tem, mladým lidem a rodičům s dětmi.
Občanské sdružení Pro Vás má dvě  střediska, které fungují paralelně vedle sebe, využívají stejné prostory, ale jsou 
financovány z různých zdrojů a každé má své zaměstnance. Jedním střediskem je nízkoprahové zařízení pro děti 
a mládež - Klub Zóna, druhým je mateřské centrum Provázek.

MC PROVÁZEK

2001 říjen: první setkání pro maminky s malými dětmi
2001 – 2006: činnost centra pod názvem Klub pro maminky s dětmi Domeček 
 otevřeno jedno dopoledne v týdnu, činnost zajišťovaly maminky na MD
2006: začínající spolupráce s jinými MC v Olomouckém kraji, žádost o členství v Síti MC
2007: změna názvu na MC Provázek
 členství v Síti MC
 partnerství v projektu Profesionalizace skupiny mateřských center v Olomouckém kraji
 jeden zaměstnanec na plný úvazek
 ocenění Společnost přátelská rodině
 otevřeno tři dopoledne v týdnu, organizováni jednorázových akcí, přednášek
2008: rozšíření a renovace prostor
 otevřeno čtyři dopoledne v týdnu, organizování jednorázových akcí, kurzů aj.
 dva zaměstnanci na 1,5 úvazku
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Prezentace činnosti a programu
► informace v prostorách klubovny a na vnější vývěsce na budově
► propagační letáček v prostorách klubovny 
► informace v Infu Olomouc
►  plakáty s měsíčním programem v mateřských školkách, bazárcích na Nových Sadech, v místech, kde je plavání 

kojenců a batolat
► webové stránky  www.mcprovazek.cz

Zdroje financování mateřského centra Provázek
► Evropský sociální fond
► Ministerstvo práce a sociálních věcí
► BJB Olomouc
► Olomoucký kraj
► Magistrát Města Olomouce
► Odbor sester BJB ČR a SR
► Firma Lorika
► Firma Creas
► Výtahy Schindler
► Firma FBT
► Studny Doležel a Janíček
► Fa.Robert Kolář Hoblina
► Dary jednotlivců
► Příjmy z vlastní činnosti  

Jsme vděční i za věcné dary Lékárně Rena, Papírnictví Asopol, firmě Neom, Barvy Morava, Malby a nátěry Haná, 
výrobci Brand Drinks, J.Jersákové-lehané sklo, Knihovně města Olomouc.
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Nově byly otevřeny tyto programy:
Kukátko do nebe – od ledna 2008
Tvořivé dílny – od března 2008
Rekodiční cvičeni – do října 2008.

Personální zajištění: 
Manažerka MC Provázek- Mgr. Magda Mečkovská
Pedagog volného času- Bc. Michaela Ševčíková

Hospodaření

Finanční zpráva je součástí Výroční zprávy o.s. Pro Vás za rok 2008.

Srovnání 2007 a 2008

rok 2007 2008

pravidelný program 577 rodičů, 678 dětí 879 rodičů, 854 dětí

akce 128 rodičů, 113 dětí 246 rodičů, 223 dětí

přednášky 42 rodičů 3 rodiče

besedy 34 36

počet kontaktů 59 115
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Poslání

Posláním mateřského centra Provázek je podpořit hodnotu a nezastupitelnou roli rodiny ve společnosti. Poskytujeme 
rodičům s malými dětmi možnost načerpat po stránce duševní, duchovní i fyzické.

Cíle

►  Umožnit rodičům, zvláště maminkám s malými dětmi, smysluplně využívat čas.
► Předejít sociálnímu vyloučení žen na mateřské dovolené.
► Podpořit rodičovské role. 
► Předávat křesťanské hodnoty v oblasti rodiny, výchovy a manželství.
► Zajistit laické i odborné poradenství.
►  Umožnit dětem rozvíjet se v pohybových, smyslových a jiných dovednostech a učit je prvním kontaktům s vrstevníky.

Vytváříme prostředí, které posiluje a rozvíjí dovednosti, tvořivost a sebedůvěru dětí i rodičů. To  následně vede k větší 
pohodě a harmonii v rodině. A to má hodnotu.
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Hlavní činnosti

1. Pravidelné programy vždy v úterý, středu, čtvrtek a pátek
2. Jednorázové akce 
3. Účast na kampaních Sítě mateřských center
4. Přednášky
5. Spolupráce s MC v Olomouckém kraji

1. Pravidelný týdenní program:

Úterý: Pestrý program
 pro děti i maminky
Středa: Hrošík skotačí
 Půjčovna za babku
 Celé Česko čte dětem
Čtvrtek: Hrošík maluje
 Zajímavý host
 Rekondiční cvičení pro ženy
Pátek: Kukátko do nebe
 Křesťanský program pro rodiče s dětmi

Během týdne je dopolední program sestaven tak, aby si přišly na své děti
i maminky. Je také prostor  pro posezení s povídáním a občerstvením.
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Jsme jediné mateřské centrum, které na tak velkém sídlišti jako jsou Nové Sady působí.
MC Provázek navštěvují nejen maminky s dětmi, ale  také tatínci a prarodiče. Zúčastňují se jak dopoledních progra-
mů, tak jednorázových akcí. Průměrná návštěvnost je 73 rodičů a 71 dětí měsíčně.

V roce 2008 přišlo do MC  Provázek na pravidelné programy 879 rodičů (o ½ více než loni) a 854 dětí ( o ¼  více 
než loni),  celkem je to 1616 návštěvníků.

Počet kontaktů je 115 (2x více než loni)

Během roku  proběhlo 36 besed. 
Uskutečnilo se 15 jednorázových akcí, na kterých bylo 246 rodičů a 223 dětí, to je celkem 469 osob (2x více než 
loni).
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rodičů 63 54 56 87 63 65 64 90 53 117 102 65

dětí 75 61 58 94 71 73 76 59 52 96 83 56
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V úterý
nabízí MC Provázek pestrý program pro děti i maminky  - pohádky, zpívánky, cvičení, diskuse, tvořivou dílnu, hry.

Ve středu
je připraveno pro děti hravé cvičení s písničkami a říkankami – „Hrošík skotačí“. Maminky mají možnost půjčit 
si knihy, pomůcky na tvoření, hračky pro děti, zařadili jsme i program Celé Česko čte dětem.

Ve čtvrtek
mohou děti v programu „Hrošík maluje“ pomocí různých technik vyzkoušet své tvořivé schopnosti za aktivní 
pomoci maminek. Poté je beseda se zajímavým hostem. 

V pátek
pro děti je připraveno zpívání, maňáskový příběh s holčičku Katkou a medvídkem Míšou, tvoření z papíru a kres-
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nosné, pro maminky zajímavé a přitažlivé. Téměř každý měsíc se mohly sejít a tvořit z různých materiálů věci pro 
radost sobě i jiným, zúčastnit se také dvou kurzů - Výroba šperků z komponentů a  kurz Tiffany.

Rekondiční cvičení
Od října 2008 si mohou přijít maminky ve čtvrtek večer zacvičit.

Besedy se zajímavými hosty – V rámci čtvrtečního dopoledne
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Švýcarsko, Bulharsko, Afrika, Irán, Belgie. Dále besedy o vztazích: Blízkost v manželství, Komunikace, návštěva z 
Poradny pro rodinu,  o tradicích- Velikonoce, Vánoce. Zabývali jsme se i výchovou děti - Loutky a děti, Děti a praro-
diče, Adopce, Sebevědomí dítěte, Sourozenecké konstalace. Další oblíbené téma je zdraví, krása, knihy.
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2. Jednorázové akce
Kromě pravidelných dopoledních programů jsme uspořádali několik jednorázových akcí.   
Dětský karneval, Dnes mám svátek,  Táta dneska frčí, výstava kreseb Prázdniny s babičkou a s dědou, Drakiá-
da,Veselé rukavice- křesťanské maňáskové divadlo, Mikulášova cestička, Vánoční pohoda. 
Uskutečnili jsme také exkurze do dalších mateřských center – MC Srdíčko, MC Velrybka. Dvakrát jsme navštívili 
ekologické centrum Sluňákov. Několikrát jsme společně shlédli loutková představení v divadle Hudby. Zú-
častnili jsme se Ekojarmarku a zajištění provozu Ježiškovy pošty.
Kalendář na rok 2009
Tato nová aktivita umožňuje prostřednictvím měsíčního nástěnného kalendáře představit naše MC na černobílých 
fotografiích jak hostům, přátelům a sponzorům, ale je také pěknou vzpomínkou pro ty rodiče, kteří k nám se svými 
dětmi chodí.
Putovní výstava 
Aktivní otcovství, aneb když pečují otcové proběhla na Krajském úřadě pod záštitou náměstkyně hejtmanaMUDr.
Chalánkové.
Články v tisku 
Zprávy o naší činnosti, o akcích byly otištěny v Radničních listech, Olomouckém deníku, bulletinu Okno.

3. Účast na kampaních Sítě MC
► Masopust, Národní týden manželství, Město pro děti, Den otevřených dveří, Táta dneska frčí
► Dále na kampani: Celé Česko čte dětem

4. Přednášky
Se týkaly logopedie: Mluví správně? A Stylu oblékání: Vypadám skvěle?

5. Spolupráce s MC v Olomouckém kraji
Partnerství v projektu - Babiččiny buchty a dědovy nápady, kterou podpořil Olomoucký kraj. Cílem projektu bylo pouká-
zat na důležitou roli prarodičů v životě a ve výchově našich dětí. V rámci tohoto projektu jsme uspořádali besedy, výstavu 
obrázků, jednorázové akce v centru a pozvali jsme maňáskové křesťanské divadlo Veselé rukavice do Klubu Sidia. 
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V úterý
nabízí MC Provázek pestrý program pro děti i maminky  - pohádky, zpívánky, cvičení, diskuse, tvořivou dílnu, hry.

Ve středu
je připraveno pro děti hravé cvičení s písničkami a říkankami – „Hrošík skotačí“. Maminky mají možnost půjčit 
si knihy, pomůcky na tvoření, hračky pro děti, zařadili jsme i program Celé Česko čte dětem.

Ve čtvrtek
mohou děti v programu „Hrošík maluje“ pomocí různých technik vyzkoušet své tvořivé schopnosti za aktivní 
pomoci maminek. Poté je beseda se zajímavým hostem. 

V pátek
pro děti je připraveno zpívání, maňáskový příběh s holčičku Katkou a medvídkem Míšou, tvoření z papíru a kres-
lení. Je také čas na společné sdílení a předávání zkušenosti.

Draní peří aneb Tvoření
Zařazení tvořivých dílen, jejichž součástí je přirozeně i povídání a dělení se o radosti i starosti, se ukázalo velice pří-
nosné, pro maminky zajímavé a přitažlivé. Téměř každý měsíc se mohly sejít a tvořit z různých materiálů věci pro 
radost sobě i jiným, zúčastnit se také dvou kurzů - Výroba šperků z komponentů a  kurz Tiffany.

Rekondiční cvičení
Od října 2008 si mohou přijít maminky ve čtvrtek večer zacvičit.

Besedy se zajímavými hosty – V rámci čtvrtečního dopoledne
Pomáhají rodičům rozšířit si obzor v různých oblastech života a umožňují diskusi a získání užitečných kontaktů a 
informací. Během roku proběhly besedy na různá témata. Například to bylo o cestování- Austrálie, Velká Británie, 
Švýcarsko, Bulharsko, Afrika, Irán, Belgie. Dále besedy o vztazích: Blízkost v manželství, Komunikace, návštěva z 
Poradny pro rodinu,  o tradicích- Velikonoce, Vánoce. Zabývali jsme se i výchovou děti - Loutky a děti, Děti a praro-
diče, Adopce, Sebevědomí dítěte, Sourozenecké konstalace. Další oblíbené téma je zdraví, krása, knihy.

4

V úterý
nabízí MC Provázek pestrý program pro děti i maminky  - pohádky, zpívánky, cvičení, diskuse, tvořivou dílnu, hry.

Ve středu
je připraveno pro děti hravé cvičení s písničkami a říkankami – „Hrošík skotačí“. Maminky mají možnost půjčit 
si knihy, pomůcky na tvoření, hračky pro děti, zařadili jsme i program Celé Česko čte dětem.

Ve čtvrtek
mohou děti v programu „Hrošík maluje“ pomocí různých technik vyzkoušet své tvořivé schopnosti za aktivní 
pomoci maminek. Poté je beseda se zajímavým hostem. 

V pátek
pro děti je připraveno zpívání, maňáskový příběh s holčičku Katkou a medvídkem Míšou, tvoření z papíru a kres-
lení. Je také čas na společné sdílení a předávání zkušenosti.

Draní peří aneb Tvoření
Zařazení tvořivých dílen, jejichž součástí je přirozeně i povídání a dělení se o radosti i starosti, se ukázalo velice pří-
nosné, pro maminky zajímavé a přitažlivé. Téměř každý měsíc se mohly sejít a tvořit z různých materiálů věci pro 
radost sobě i jiným, zúčastnit se také dvou kurzů - Výroba šperků z komponentů a  kurz Tiffany.

Rekondiční cvičení
Od října 2008 si mohou přijít maminky ve čtvrtek večer zacvičit.

Besedy se zajímavými hosty – V rámci čtvrtečního dopoledne
Pomáhají rodičům rozšířit si obzor v různých oblastech života a umožňují diskusi a získání užitečných kontaktů a 
informací. Během roku proběhly besedy na různá témata. Například to bylo o cestování- Austrálie, Velká Británie, 
Švýcarsko, Bulharsko, Afrika, Irán, Belgie. Dále besedy o vztazích: Blízkost v manželství, Komunikace, návštěva z 
Poradny pro rodinu,  o tradicích- Velikonoce, Vánoce. Zabývali jsme se i výchovou děti - Loutky a děti, Děti a praro-
diče, Adopce, Sebevědomí dítěte, Sourozenecké konstalace. Další oblíbené téma je zdraví, krása, knihy.

5

2. Jednorázové akce
Kromě pravidelných dopoledních programů jsme uspořádali několik jednorázových akcí.   
Dětský karneval, Dnes mám svátek,  Táta dneska frčí, výstava kreseb Prázdniny s babičkou a s dědou, Drakiá-
da,Veselé rukavice- křesťanské maňáskové divadlo, Mikulášova cestička, Vánoční pohoda. 
Uskutečnili jsme také exkurze do dalších mateřských center – MC Srdíčko, MC Velrybka. Dvakrát jsme navštívili 
ekologické centrum Sluňákov. Několikrát jsme společně shlédli loutková představení v divadle Hudby. Zú-
častnili jsme se Ekojarmarku a zajištění provozu Ježiškovy pošty.
Kalendář na rok 2009
Tato nová aktivita umožňuje prostřednictvím měsíčního nástěnného kalendáře představit naše MC na černobílých 
fotografiích jak hostům, přátelům a sponzorům, ale je také pěknou vzpomínkou pro ty rodiče, kteří k nám se svými 
dětmi chodí.
Putovní výstava 
Aktivní otcovství, aneb když pečují otcové proběhla na Krajském úřadě pod záštitou náměstkyně hejtmanaMUDr.
Chalánkové.
Články v tisku 
Zprávy o naší činnosti, o akcích byly otištěny v Radničních listech, Olomouckém deníku, bulletinu Okno.

3. Účast na kampaních Sítě MC
► Masopust, Národní týden manželství, Město pro děti, Den otevřených dveří, Táta dneska frčí
► Dále na kampani: Celé Česko čte dětem

4. Přednášky
Se týkaly logopedie: Mluví správně? A Stylu oblékání: Vypadám skvěle?

5. Spolupráce s MC v Olomouckém kraji
Partnerství v projektu - Babiččiny buchty a dědovy nápady, kterou podpořil Olomoucký kraj. Cílem projektu bylo pouká-
zat na důležitou roli prarodičů v životě a ve výchově našich dětí. V rámci tohoto projektu jsme uspořádali besedy, výstavu 
obrázků, jednorázové akce v centru a pozvali jsme maňáskové křesťanské divadlo Veselé rukavice do Klubu Sidia. 
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Hlavní činnosti

1. Pravidelné programy vždy v úterý, středu, čtvrtek a pátek
2. Jednorázové akce 
3. Účast na kampaních Sítě mateřských center
4. Přednášky
5. Spolupráce s MC v Olomouckém kraji

1. Pravidelný týdenní program:

Úterý: Pestrý program
 pro děti i maminky
Středa: Hrošík skotačí
 Půjčovna za babku
 Celé Česko čte dětem
Čtvrtek: Hrošík maluje
 Zajímavý host
 Rekondiční cvičení pro ženy
Pátek: Kukátko do nebe
 Křesťanský program pro rodiče s dětmi

Během týdne je dopolední program sestaven tak, aby si přišly na své děti
i maminky. Je také prostor  pro posezení s povídáním a občerstvením.
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Jsme jediné mateřské centrum, které na tak velkém sídlišti jako jsou Nové Sady působí.
MC Provázek navštěvují nejen maminky s dětmi, ale  také tatínci a prarodiče. Zúčastňují se jak dopoledních progra-
mů, tak jednorázových akcí. Průměrná návštěvnost je 73 rodičů a 71 dětí měsíčně.

V roce 2008 přišlo do MC  Provázek na pravidelné programy 879 rodičů (o ½ více než loni) a 854 dětí ( o ¼  více 
než loni),  celkem je to 1616 návštěvníků.

Počet kontaktů je 115 (2x více než loni)

Během roku  proběhlo 36 besed. 
Uskutečnilo se 15 jednorázových akcí, na kterých bylo 246 rodičů a 223 dětí, to je celkem 469 osob (2x více než 
loni).
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V roce 2008 přišlo do MC  Provázek na pravidelné programy 879 rodičů (o ½ více než loni) a 854 dětí ( o ¼  více 
než loni),  celkem je to 1616 návštěvníků.

Počet kontaktů je 115 (2x více než loni)

Během roku  proběhlo 36 besed. 
Uskutečnilo se 15 jednorázových akcí, na kterých bylo 246 rodičů a 223 dětí, to je celkem 469 osob (2x více než 
loni).
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Nově byly otevřeny tyto programy:
Kukátko do nebe – od ledna 2008
Tvořivé dílny – od března 2008
Rekodiční cvičeni – do října 2008.

Personální zajištění: 
Manažerka MC Provázek- Mgr. Magda Mečkovská
Pedagog volného času- Bc. Michaela Ševčíková

Hospodaření

Finanční zpráva je součástí Výroční zprávy o.s. Pro Vás za rok 2008.

Srovnání 2007 a 2008

rok 2007 2008

pravidelný program 577 rodičů, 678 dětí 879 rodičů, 854 dětí

akce 128 rodičů, 113 dětí 246 rodičů, 223 dětí

přednášky 42 rodičů 3 rodiče

besedy 34 36

počet kontaktů 59 115
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2

Poslání

Posláním mateřského centra Provázek je podpořit hodnotu a nezastupitelnou roli rodiny ve společnosti. Poskytujeme 
rodičům s malými dětmi možnost načerpat po stránce duševní, duchovní i fyzické.

Cíle

►  Umožnit rodičům, zvláště maminkám s malými dětmi, smysluplně využívat čas.
► Předejít sociálnímu vyloučení žen na mateřské dovolené.
► Podpořit rodičovské role. 
► Předávat křesťanské hodnoty v oblasti rodiny, výchovy a manželství.
► Zajistit laické i odborné poradenství.
►  Umožnit dětem rozvíjet se v pohybových, smyslových a jiných dovednostech a učit je prvním kontaktům s vrstevníky.

Vytváříme prostředí, které posiluje a rozvíjí dovednosti, tvořivost a sebedůvěru dětí i rodičů. To  následně vede k větší 
pohodě a harmonii v rodině. A to má hodnotu.
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Historie

Mateřské centrum Provázek patří pod o.s. Pro Vás. 
Občanské sdružení Pro Vás bylo založeno v roce 2001. Jeho členy jsou aktivní křesťané, kterým záleží na službě dě-
tem, mladým lidem a rodičům s dětmi.
Občanské sdružení Pro Vás má dvě  střediska, které fungují paralelně vedle sebe, využívají stejné prostory, ale jsou 
financovány z různých zdrojů a každé má své zaměstnance. Jedním střediskem je nízkoprahové zařízení pro děti 
a mládež - Klub Zóna, druhým je mateřské centrum Provázek.

MC PROVÁZEK

2001 říjen: první setkání pro maminky s malými dětmi
2001 – 2006: činnost centra pod názvem Klub pro maminky s dětmi Domeček 
 otevřeno jedno dopoledne v týdnu, činnost zajišťovaly maminky na MD
2006: začínající spolupráce s jinými MC v Olomouckém kraji, žádost o členství v Síti MC
2007: změna názvu na MC Provázek
 členství v Síti MC
 partnerství v projektu Profesionalizace skupiny mateřských center v Olomouckém kraji
 jeden zaměstnanec na plný úvazek
 ocenění Společnost přátelská rodině
 otevřeno tři dopoledne v týdnu, organizováni jednorázových akcí, přednášek
2008: rozšíření a renovace prostor
 otevřeno čtyři dopoledne v týdnu, organizování jednorázových akcí, kurzů aj.
 dva zaměstnanci na 1,5 úvazku
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Prezentace činnosti a programu
► informace v prostorách klubovny a na vnější vývěsce na budově
► propagační letáček v prostorách klubovny 
► informace v Infu Olomouc
►  plakáty s měsíčním programem v mateřských školkách, bazárcích na Nových Sadech, v místech, kde je plavání 

kojenců a batolat
► webové stránky  www.mcprovazek.cz

Zdroje financování mateřského centra Provázek
► Evropský sociální fond
► Ministerstvo práce a sociálních věcí
► BJB Olomouc
► Olomoucký kraj
► Magistrát Města Olomouce
► Odbor sester BJB ČR a SR
► Firma Lorika
► Firma Creas
► Výtahy Schindler
► Firma FBT
► Studny Doležel a Janíček
► Fa.Robert Kolář Hoblina
► Dary jednotlivců
► Příjmy z vlastní činnosti  

Jsme vděční i za věcné dary Lékárně Rena, Papírnictví Asopol, firmě Neom, Barvy Morava, Malby a nátěry Haná, 
výrobci Brand Drinks, J.Jersákové-lehané sklo, Knihovně města Olomouc.
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ÚvOdEM

„Lépe je dvěma než jednomu. A trojitý provázek se teprve nepřetrhne.“
Král Šalamoun

Najít místo, kam se dá přijít a složit aspoň pár svých starostí. Chvíli si v klidu sednout, naslouchat, smát se i podat pomocnou 
ruku. Najít místo, kde se dají načerpat a obnovit síly. Přijít někam, kde jsou přátelé a známí, kde je možnost dozvědět se něco 
nové, vyrobit si pěkné věci pro potěšení, půjčit si domů knihy. Být tam, kde děti jsou vítány, mohou si pohrát, kreslit, zpívat, 
skákat i dupat, poslouchat pohádky.

Dnešnímu rodiči a zvláště maminkám stojí za to takové 
místo najít. Stojí za to sbalit všechny ty čajíčky, přesní-
dávku, piškoty, papučky, oblíbené hračky, jedno nebo dvě 
děti a vyrazit.
Stojí to za to. 
A proto jsme tady.
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ZávěrEM

Někdo rozdává a přibývá mu stále, kdežto ten, kdo je skoupý, mívá nedostatek.
Král Šalamoun

Najít prostředky, aby všechno fungovalo, jak má. Psát, chodit, ptát se. Žádat a věřit, že bude dáno. Najít dobrovolníky, které to 
také nadchne. Získat přátele, kteří budou fandit, projeví zájem, podpoří.
Stojí to za to.
A my jsme je našli.

Děkujeme všem těm, kteří nás finančně v roce 2008 pod-
pořili, poděkování patří i dobrovolníkům a přátelům, na-
šim rodinám. Vděční jsme i Bohu, že nad tím vším drží 
ochrannou ruku.
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Kontakty:  
mobil: 774 105 557 
www.mcprovazek.cz
info@mcprozazek.cz

	
Adresa: 

Střední Novosadská 48, Olomouc

Ročenku	připravila:	
Mgr. Magda Mečkovská
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