
Občanské sdružení LECCOS                                                               
 
Nám. Arnošta z Pardubic 31, 282 01 Český Brod, tel. 321621712, 604251302 
info@leccos.cz, www.leccos.cz  
 
Občanské sdružení LECCOS nabízí sociální služby občanům Českého Brodu 
a blízkého okolí: registrovanou sociální službu Nízkoprahové zařízení pro děti 
a mládež Klub Zvonice a služby Mateřského centra Kostička  
V dnešním článku Vám přiblížím, jaké služby nabízí mateřská centra a co najdete 
v Mateřském centru Kostička.  
      První mateřské centrum vzniklo v roce 1992 v Praze, po něm následně vznikala 
další centra, nyní jich je v Síti mateřských center registrováno již přes dvě stovky. 
     Mateřská centra zřizují zpravidla maminky na mateřské dovolené, a podílí se 
pak většinou také na samosprávě MC. Programy mateřských center umožňují 
maminkám a tatínkům s malými dětmi vyjít z izolace, kam se celodenní péčí o dítě 
dostávají. Děti zde navazují první sociální kontakty s vrstevníky i jinými 
dospělými. Mateřská centra jsou založena na principu rodinné svépomoci a 
vzájemné službě,  poskytují společenství, solidaritu, vzájemné naslouchání, 
výměnu zkušeností a laické poradenství. V programech mateřských center se odráží 
potřeba a přání uživatelů jejich služeb. Cílovou skupinou mateřských center jsou 
rodiče na mateřské a rodičovské dovolené a jejich děti ve věku od  
narození do sedmi let. 
     Mateřské centrum Kostička vzniklo v roce 2002. Na jeho chodu se podílí třetí 
generace maminek v našem městě - první dětští návštěvníci MC Kostička jsou již 
školáky. Mateřské centrum Kostička nabízí celotýdenní program, který zahrnuje 
vzdělávací a pohybové aktivity pro děti, programy pro setkávání a hry, umožňuje 
rodinám hodnotně trávit volný čas. Organizujeme výlety, rodinné pobyty na 
horách či o prázdninách. V naší nabídce najdete vzdělávací aktivity  pro maminky 
a tatínky s malými dětmi: přednášky, besedy.  
Rodiče malých dětí se mohou prostřednictvím MC Kostička vyjadřovat též 
k aktuálním problémům, které se týkají života rodin s malými dětmi ve městě: 
veřejná prostranství, dětská hřiště, bezpečnost, programy pro rodiny s dětmi. 
Pravidelný program  nabízí Mateřské centrum Kostička od pondělí do pátku, 
probíhá převážně v domě č.p. 12 na nám. Arnošta z Pardubic, zčásti ve Zvonečku 
Bylany na Škvárově.  
     Přednášky, besedy, či dílny  pro rodiče jsou organizovány nepravidelně dle 
zájmu, výlety realizujeme zhruba 1x za měsíc, rodinné dovolené probíhají 2x v roce 
– týden v zimě na horách a týden v létě o prázdninách.  
Na úhradě služeb Mateřského centra Kostička se účastníci částečně podílí. Ceny 
jsou stanoveny dle finanční náročnosti jednotlivě pro každý program. 
Kontakt: mateřské centrum Kostička, koordinátora Petra Ištvániková,  



tel. 723665692, petra@leccos.cz 
 
Naše občanské sdružení pořádá či spolupořádá v Českém Brodě mnoho akcí pro 
veřejnost, které jsou zacíleny na volný čas rodin s dětmi a dětí. Patří mezi ně herní 
odpoledne Přijďte si hrát, Den dětí, Drakiáda, Adventní výtvarná dílna a Adventní 
průvod světýlek.  
Činnost Mateřského centra Kostička a pořádání akcí pro veřejnost sice není 
registrovanou sociální službou, ale je v našem městě důležité pro upevňování 
sociálních vazeb v rodinách i mezi obyvateli. 
 
Jana Kratochvílová 
ředitelka sdružení 

 
 
Město Český Brod rozvíjí úkoly ze Strategického 
plánu a komunitně plánuje sociální služby. Pokud 
máte zájem ovlivnit sociální politiku města nebo 
získat více informací obraťte se na Veroniku 
Svěcenou, DiS. koordinátorku plánování sociálních 
služeb, svecena@cesbrod.cz nebo telefon 
321 612 124. Více informací naleznete na 
webových stránkách www.cesbrod.cz    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Program MC Kosti čka na školní rok 2008/2009 

 
8.00 - 12.00  
(otevřeno) 
8.45 – 11.45  
(přítomen lektor) 
ANGLICKÁ ŠKOLI ČKA 
3 – 4 roky bez doprovodu  
270,- Kč placeno pololetně  

13.30 - 14.30 
ANGLIČTINA  
S KOSTIČKOU 
5 – 6 let bez 
doprovodu  
105,- Kč 
placeno pololetně 

P
on

d
ě

lí 

10.00 - 11.00 
ŠKATULATA HEJBEJTE SE I.  
(tělocvična ve Zvonečku) 
rehabilitační cvičení zaměřené na 
prevenci a vyrovnávání svalových 
dysbalancí 
2,5 – 5 let s doprovodem  
50,- Kč 

13.00 – 14.00 
ŠKATULATA 
HEJBEJTE SE II.  
(tělocvična ve 
Zvonečku) 
od 4 – 7 bez 
doprovodu  
50,- Kč 

14.40 - 15.40 
ANGLIČTINA  
S KOSTIČKOU 
4 roky bez 
doprovodu  
105,- Kč 
placeno pololetně 
 

15.50 - 16.50 
ANGLIČTINA  
S KOSTIČKOU 
6 – 7 let bez 
doprovodu 
105,- Kč 
placeno pololetně 
 

Ú
te

rý
 

9.00 - 10.00 
HRÁTKY S 
BATOLÁTKY  
Říkadla, 
písničky, 
básničky  
1 – 2 roky 
s doprovodem 
25,- Kč 
  

10.00 - 11.00 
HRÁTKY S 
NEZBEDY 
Písničky, 
básničky, 
pohybové hry  
2 - 4 roky 
s doprovodem 
25,- Kč 

13.30 - 14.30 
ANGLIČTINA  
S KOSTIČKOU 
4 – 5 let bez 
doprovodu 
105,- Kč 
placeno pololetně 
 
  
 

14.40 - 15.40 
ANGLIČTINA  
S KOSTIČKOU 
5 – 6 let bez 
doprovodu  
105,- Kč 
placeno pololetně 

15.50 - 16.50 
ANGLIČTINA  
S KOSTIČKOU 
5 - 6 let bez 
doprovodu  
105,- Kč 
placeno pololetně  

9.00 - 11.00 
VÝTVARNÉ ČAROVÁNÍ  
Výtvarný program  
2 – 6 let s doprovodem 
25,- Kč 
KERAMIKA  
První středa v měsíci 
45,- Kč 

S
tř

ed
a 

9.00 - 11.00 
VOLNÁ HERNA  
Hraní, povídání …  
0 – 6 let s doprovodem 
25,- Kč 

13.00 – 14.00  
ŠIKULA I.  
Keramika 4 – 5 let 
bez doprovodu  
65,- Kč  
placeno pololetně 

  

 
 
 

14.15 – 15.15 
ŠIKULA II.  
Keramika 5 - 6 let 
bez doprovodu  
65,- Kč  
placeno pololetně 

15.30 – 16.30 
ŠIKULA III.  
Keramika 6 -7 let 
bez doprovodu 
65,- Kč  
placeno pololetně 

Č
tv

rt
ek

 

9.00 - 11.00 
VOLNÁ HERNA  
Hraní, povídání …  
0 – 6 let s doprovodem 25,- Kč 

13.00 - 14.00 
CHYTROLÍNI 
Výukový program 
pro děti s   
poruchami DYS. 
5 – 7 let 
bez doprovodu  
35,- Kč 
placeno pololetně 

15.30 – 16.30 
MÁME RÁDI 
ZVÍŘATA  
Výukový program o 
zvířatech  
2 – 6 let 
s doprovodem  
25,- Kč  

 



P
át

ek
 

8.00 - 12.00  
(otevřeno) 
8.45 – 11.45  
(přítomen lektor) 
ANGLICKÁ ŠKOLI ČKA 
3 – 4 roky bez doprovodu  
270,- Kč placeno pololetně 

12.30 - 13.30 
ANGLIČTINA  
S KOSTIČKOU 
6 – 7 let bez 
doprovodu 
105,- Kč 
placeno pololetně 

13.40 - 14.40 
ANGLIČTINA  
S KOSTIČKOU 
7 – 8 let bez 
doprovodu 
105,- Kč 
placeno pololetně 

 

 


