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Hlídací centrum BabyKrůček 

 
   „Pro rodiče, kteří potřebují pro své děti hlídání, se otevírá nová možnost – umístit své děti do hlídacího 
koutku v ulici Pražská.“ 
   Hlídací centrum BabyKrůček se nachází v nově zrekonstruovaných prostorách, které sousedí s mateřskou 
školou. Prostory zrekonstruovalo město Svitavy s cílem podpořit rodiny s malými dětmi, cena rekonstrukce 
byla 2,5 milionů Kč. „M ěsto tak vychází vstříc rodičům a pomáhá v náročném úkolu  - slaďování rodiny a 
práce. Zároveň reaguje na problémy s nedostatkem míst ve školkách,“ řekl starosta David Šimek. 
   Činnost zařízení zajišťuje Mateřské a rodinné centrum Krůček Svitavy, o.s. Důvodem, proč město 
zvolilo jako provozovatele MC Krůček je fakt, že právě tam se scházejí matky a otcové, kteří aktuálně řeší 
problémy s koncem rodičovské dovolené, hledání práce a otázku – kdo se postará o mé děti.  
   „Kapacita BabyKrůčku je deset dětí, nabízíme různé formy hlídání – dlouhodobé i krátkodobé, nárazové  i 
pravidelné. Vše záleží na dohodě s koordinátorkou hlídací služby. Jsme si vědomi, že platit službu je pro 
rodiče velká finanční zátěž, proto jsme zvolili nejnižší možné ceny, které pokrývají pouze částečné náklady na 
mzdy hlídacích tet,“ řekla Monika Čuhelová, vedoucí MC Krůček. Ceny za hlídání se pohybují od 19 do 25 
Kč bez stravy, stravu si rodiče mohou objednat z mateřské školy nebo přinést svou vlastní.  
   „Přestože cena hlídání je velmi nízká, hlídací služba je profesionální a založena na efektivních výchovných 
principech. Děti budou mít v hlídacím centru svůj program, budou respektovány a zároveň budou pevně 
stanovena pravidla. Samozřejmostí bude vyrábění, pohybová aktivita, procházky, zpívání,“ řekla Jana 
Václavíková, koordinátorka hlídací služby. „Samotný provoz hlídacího centra budou vždy zajišťovat 
minimálně dvě pracovnice, nestane se, že by děti byly samotné pouze s jednou osobou. Zakládáme si na 
vzdělání i zkušenostech našich pracovníků.“   
    
   Vyhlášení soutěže: Protože BabyKrůček stále nemá své logo, MC Krůček vyhlašuje soutěž pro veřejnost, 
jednotlivce i školy: Nakresli logo BabyKrůčku. Obrázky, které by mohly býti logem, můžete do 10. února 
2012 přinést jak do hlídacího centra, tak do MC Krůčku (Fabrika, 4. patro). Nejlepší výtvory vybere Valná 
hromada MC Krůček a tři výherci budou odměněni.  
   „Poděkování za realizaci projektu Hlídací koutek v ulici Pražská, z něhož vznikl název hlídací centrum 
BabyKrůček, patří městu Svitavy. Výborně se nám spolupracovalo s Milanem Obloukem, architektem 
Doležalem a děkujeme i firmě Karla Trtílka, protože spolu s námi aktivně vymýšleli prostředí, kde se děti 
budou cítit dobře,“ na závěr shrnula Monika Čuhelová. 
    
   Provoz hlídacího centra BabyKrůček začíná 3. ledna 2012.  
   Slavnostní otevření proběhne 6. ledna v 9 hodin. Pokud máte zájem si prostory BabyKrůčku prohlédnout, 
přijďte v pátek 6. ledna mezi 10 a 16 hodinou, kdy je připraven Den otevřených dveří pro veřejnost.  
     
   Kontakt:  Jana Václavíková, koordinátorka hlídací služby, hlidani.krucek@seznam.cz; tel.: 604 509 421.  
                                                                                               
  
 
 
 
Monika Čuhelová vedoucí MC Krůček  


