
  

   
   

Další rok činosti mateřského centra bude za námi a proto je čas na malé ohlednutí a 
samozřejmě poděkování.
    V tomto roce mohly děti navštívit kroužky studené kuchyně, divadélka, angličtiny, 
aerobiku a keramiky. Také maminky využívaly nabídku  kurzu masáží miminek a 
cvičení rodičů s dětmi. V podvečerních hodinách Ponorka ožívala cvičením power 
jogy a kurzy angličtiny. 

  Během roku se nám podařilo uspořádat tyto
akce:

• Podzimní karneval
• Mikulášká nadílka
• Probouzení vodníka Vodoucha
• Sportovní olympiáda

  Všechny tyto akce byly úspěšné a děkujeme těm, kteří přišli a
zveme všechny ty,  kteří se chystají přijít, protože v dalším roce se na tyto akce 
můžete opět těšit.

 



     Ze získaných dotací a sponzorských darů se nám podařilo vybavit venkovní dětské
hřiště. Děti a  rodiče tak kromě pískoviště a sestavy s houpačkami a skluzavkou 
mohou nově využívat domeček, prolézačky a posezení.

 
 

 
   Nyní nás čeká prázdninový provoz, během kterého nebudeme v žádném případě 
zahálet. Na seznamu úkolů máme,  přidělat další herní prvek do dětského hřiště, 
vymalovat, vyměnit zničené žaluzie za nové a uklidit, aby jste po prázninách mohli  
vaše mateřské centum Ponorka plně využívat.
  Tento rok jsme se rozhodli uspořádat příměstský tábor s názvem Cesta kolem světa, 
tudíž Ponorka ožije i během léta a to není všechno. Bližší informace o prázdinovém 
provozu herničky najdete na www.mcponorka.cz nebo Facebooku. 
   Plný provoz MC bude zahájen 12.9.2016 a rozpis kroužků na rok 2016/2017 bude 
zveřejněn na našem webu a Facebooku od 15.8. 2016.

    A na závěr patří poděkování maminkám, které vedou kroužky a všem, kteří nás 
během celého roku podporují a pomáhají nám při organizaci a provozu MC Ponorka. 
Děkujeme našim sponzorům: M&M Stolařství, Araplast, Cargo taxi, Keramika 
Pávek, Dřevovýroba Vladík, Peso. 
   Zvláštní poděkovní patří panu Juračkovi za starost o zeleň a různé potřebné práce 
okolo Ponorky.

Děkujeme a tešíme se na vás v dalším školním roce .
Za MC Ponorka Eva Štěpánková 

http://www.mcponorka.cz/

