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Žirafa: život rodiny – alternativní fórum aktivit 

 
 

 
 
 

 
 
 



 
Rodinné centrum Žirafa bylo zaregistrováno jako občanské sdružení dne 5.6.2009 se 
záměrem : 
 
• zaštiťovat, realizovat a podporovat vznik mateřských center   
• pořádat akce pro celé rodiny a širší veřejnost – např. dětské dny, oslavy, 

mikulášské a vánoční besídky, zábavná odpoledne, soutěže, velikonoční jarmarky, 
výjezdy a pobyty maminek s dětmi a rodin, přednášky, kurzy apod. 

• poskytovat prostor pro vzájemnou pomoc, výměnu zkušeností, setkávání a 
navazování nových vztahů 

• získávat finanční prostředky na aktivity a činnosti pořádané Rodinným centrem  
 
 
Výkonná rada:  
Erika Sůvová  - předseda 
Th.Mgr. Igor Maduda  - člen výkonné rady 
Jolana Krásná - člen výkonné rady 
 
 
V loňském roce Žirafa zastřešila následující mateřská centra: 
 
 
MC Rolnička  
 
• vzniklo jako klub při Amos.o.s. v roce 2006. 
• pravidelná setkání úterý a čtvrtek dopoledne v F Klubu (Boženy Němcové)  

 
 
MC Zvoneček  
• od září roku 2009 v areálu v Konopné ulici.  
• Pravidelná setkání pondělí, středa dopoledne a čtvrtek odpoledne.  

 
 
MC Kamínek 
• od října roku 2009 ve Vratislavicích nad Nisou 
• pravidelná setkání středa dopoledne 
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                 Zvoneček 
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Nejvýznamnější akce:  
 
 
Dětský den 15.8.2009 na Konopné 

 
Na zahradě v areálu Jednoty bratrské v Konopné 
ulici v Ruprechticích proběhl u příležitosti 
vybudování houpaček a skluzavky pro děti Dětský 
den. Po týdnu společné práce mladých lidí z Liberce 
a USA završili své působení velikou oslavou. Na 
nově vybudovaném pódiu se ujal slova klaun, který 
nás celé slunečné odpoledne provázel. Kromě 
scének na děti čekalo mnoho zajímavých stanovišť, 
kde si mohly zasoutěžit a odnést vlastnoručně 
vyrobené dárky a předměty. Zahrada tak po mnoha 
letech opět ožila malými i velkými návštěvníky 
převážně z okolí Ruprechtic a Pavlovic. 

 
 
 

Mikulášské divadlo: 5.12.2009 na F-klubu 
 
V sobotu 5.12.2009 jsme uspořádali v MC Rolnička pro děti Mikulášskou besídku. Velmi mile 
nás potěšila veliká účast, přes všechny problémy s různými nemocemi se nás celkem sešlo kolem 
sta lidí. Maminky připravily pro své děti připravily masky andílků a tím přispěly k vánoční 
atmosféře.  
Když se odhrnula opona, měli jsme možnost nakouknout do zákulisí pravé Mikulášské dílny, kde 
právě vrcholily přípravy a Mikuláš se chystal s odměnami na cestu za hodnými dětmi. Andělka 
Dagmara pilně nacvičovala s andílky koledy. Jenže nic není tak jednoduché a i v této dílně se 
situace zkomplikovala. Teta Anděla, která měla za úkol spravit děravý pytel pro Mikuláše a 
zároveň hlídat svěřené andílky usnula. Ale čert nikdy nespí a proto se Čertinda lehko vloudila 
mezi pečlivě pracující andílky, haněla a smála se jejich práci. Jednoho dokonce od práce lstí 
odvedla a vylákala pryč. Při poskakování z obláčku na obláček si andílek poranil nožičku. 
Mikuláš ho našel, obvázal mu ji a odnesl ho zpět do 
dílny, kde už ho teta Anděla také sháněla. V 
nestřežené chvíli se ještě jednou Čertinda pokusila 
práci andílků zmařit, ale Mikuláš ji vytahal za uši a 
dostala za vyučenou. Nic tedy nebránilo, aby andílci 
pomohli dát Mikuláši do pytle odměny a 
vyprovodili ho za zpívání koled na jeho cestu.  
Protože všechno v naší Mikulášské dílně dobře 
dopadlo, děti dostaly z velkého pytle nadílku a 
mohly si v našich výtvarných dílničkách vyrobit 
andílky a svícínky 
 
 
Další aktivity: speciály pro maminky, kde si mohly vyzkoušet různé výtvarné techniky a vyrobit 
dekorace a dárky  

 



Služební maminky, které se staraly o chod, program a veškeré zázemí v mateřských centrech a 
kterým patří velký dík za čas, věrnost, kreativitu a veškeré investice: 
 
Rolnička: Gabriela Vágnerová, Pavla Marková, Iva Zelenková, Mirka Madudová 
 
Zvoneček: Jana Čejková, Dagmar Morávková, Alena Műllerová, Lenka Votrubcová, 
Lada Holátová, Helena Štěpánková 
 
Kamínek: Pavla Kočnarová, Renata Zítová, Ema Plichtová, Václava Prokešová, Věra Fajfrová, 
Andrea Grossová 
 
Zaměstnanci: Gabriela Vágnerová - Od září 2009 za finanční podpory Úřadu práce v Liberci 
 
 

Přehled p říjmů a výdaj ů RC Žirafa, o.s. za rok 2009 
 
Příjmy - rok 2009 
Magistrát města Liberce 2 000,00 Kč 
Nadace Euronisa 10 000,00 Kč 
Městský obvod Vratislavice 11 350,00 Kč 
dary církví, jednotlivců, 
úroky 68 599,11 Kč 
vstupné 21 941,00 Kč 
tržba za reklamu 5 000,00 Kč 
Celkem 118 890,11 K č 
 
 

Výdaje - rok 2009 
mzdy zaměstnanců vč. 
odvodů 16 497,00 Kč 
nájemné, energie 35 499,00 Kč 
činnost sdružení 39 227,00 Kč 
cestovné 726,00 Kč 
poplatky, ostatní 1 751,40 Kč 
Celkem 93 700,40 K č 
 
Hospodá řský výsledek 25 189,71 K č 
 

 
Boženy Němcové 54/9, Liberec 1, 460 01 

IČO: 26555832 
tel: 484843722 
zirafa@jblbc.cz 

bankovní spojení: Fio-družstevní záložna 
č.ú:2000048476/2010 

 


