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 Výroční zpráva  
 

za rok 2006  
Kontakt: 

Mateřské centrum Klubíčko 

 občanské sdružení 
Kollárova 3945 

767 01 Kroměříž, 
www.klubicko.webz.cz 
mcklubicko@email.cz 

Tel. 602 936275, 602 793748 
ICO: 26602024 

Číslo registrace u Ministerstva vnitra: VS/1-1/51304/02-R 
Datum registrace: 30.9.2002 
Číslo účtu: 1823030360/0300 

 
 
 
 
 
 
 

  
 

  
 
   

  
  

„V budoucnu bude úplně jedno, kolik máme na účtu, kde 
bydlíme a jaké máme auto. Bude důležité, kolik času jsme 

věnovali dětem“ 
Tiráž: Výroční zpráva MC Klubíčko o.s., foto: archív MC, schváleno 
k tisku: valnou hromadou o.s. 8.3.2007, počet výtisků: 50 

(neznámý autor)   
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Divadelní představení / soutěžní odpoledne / zahradní party  
  
Občanské sdružení Mateřské centrum Klubíčko bylo založeno 
v roce 2002, vzniklo jako iniciativa matek, které cítily potřebu 
dělat něco pro děti a rodiče na RD, jejich rodiny i společnost. 

 
 
 

  
Díky podpoře Města Kroměříže, které poskytlo prostory v MŠ 
na Kollárově ulici, byla v prosinci 2002 zahájena činnost MC. 

 
 

  
MC Klubíčko:  

 • MC nabízí programy pro děti, matky a rodiče: tvořivé, 
vzdělávací, sportovní, rekvalifikační a jednorázové 
akce 

 
 
 • umožňuje matkám s malými dětmi vyjít z izolace, kam 

se celodenní péčí o dítě dostávají  
 • MC je místem, kde jsou děti vítány. Zde nacházejí 

přirozené společenství vrstevníků a vidí svoji matku 
v jiné roli než v domácnosti 

Divadelní představení Říše loutek 
 
 
 

• poskytuje společenství, solidaritu a otevřenost všem 
generacím 

• podporuje dobrovolnou činnost občanů a tím přispívá 
k rozvoji občanské společnosti 

• posiluje mateřskou roli ženy 
• podporuje klub „Želvičky“, klub rodičů a 

handicapovaných dětí 
• pomáhá ženám udržovat jejich profesní orientaci a 

posiluje jejich sebevědomí 
• má neformální charakter 
• pomáhá nalézt nové přátele 
• MC nenahrazuje školky ani jesle 
 
Cíle MC: 

• Integrace 
MC je otevřeno různým sociálním vrstvám, lidem 
s různým postižením, učí toleranci a 
předchází xenofobii 
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Exkurze na hasičárně / volná herna / tvořivá dílna pro dospělé • Prevence 
MC učí rodiny využívat volný čas a proto dochází i 
k prevenci kriminality 

 
 
 • Spolupráce 

s jinými neziskovými organizacemi, státními 
zařízeními, lékaři, odborníky, rodiči na RD 

 
 
  
 V roce 2006 jsme rozšířili provozní dobu i nabídku 

pravidelných i nepravidelných akcí. Těší nás, že především 
maminky na rodičovské dovolené, ale také veřejnost si 
mateřské centrum oblíbily, což dokazuje rostoucí průměrná 
denní návštěvnost za rok 2006 – 37 návštěvníků/denně. 
Celkem jsme uvítali více než 18500 návštěvníků. Na 
zabezpečení chodu MC se pravidelně aktivně podílí 14 
dobrovolníků, kteří za loňský rok odpracovali téměř 2000 
hodin. Těhotenskou přípravu v loňském roce v našem MC 
absolvovalo přes 100 nastávajících maminek. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Od ledna 2007 došlo k významným organizačním změnám. 
Došlo k rozšíření provozní doby o 11 provozních hodin, 
zkvalitnění nabídky poskytovaných služeb i k rozšíření 
pracovního týmu. Věříme, že k široké spokojenosti našich 
návštěvníků. 
 
Děkujeme svým návštěvníkům, partnerům i sponzorům za 
zájem a podporu. 
 
 
Ing. Marcela Bradová 
předsedkyně MC Klubíčko, o.s. 
 
 
 
 
Březen 2007 
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  Drakiáda na letišti / cvičení těhotných / volná herna  

 Činnost MC v roce 2006 

Ministatistika 2006  
Návštěvníků celkem 5565
Průměrný počet návštěvníků MC/den 37 
Počet těhotných v kurzech předporodní přípravy 101 
Počet nově registrovaných dospělých  225 
Počet dobrovolníků 14 
Počet dobrovolnicky odpracovaných hodin 1945
Počet dnů provozu 149 

 
 
 
 

 

  
Finanční výsledky roku 2006 

Cvičení těhotných  

 Příjmy vlastní 
činnost 

94883 
 

Výdaje   provozní 
náklady 85684

  dotace 
Město KM 

80000   mzdové 
náklady 
včetně 
odvodů 

241486

  dotace 
MPSV 

186300   
vybavení 61410

  Sponzorské 
dary 

49118   poplatky 
4219

Celkem    410301 Celkem    392799
Zisk (+)         17502

 
 
 
 
 

  
Pořízené vybavení: molitanová stavebnice, vysavač, 
mikrovlnná trouba, CD přehrávač, modelovací stůl, 
rehabilitační míče, žíněnka, myčka, židle pro dospělé 
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Pravidelné akce 
2006 

Hrátky s batolátky 
Malí výtvarníci 
Zpívánky pro děti a maminky 
Zpívánky pro děti 
Angličtina pro začátečníky 
Angličtina pro mírně pokročilé 
Angličtina pro středně pokročilé 
Angličtina pro pokročilé 
Angličtina pro prťata 
Němčina pro středně pokročilé 
Pedagogicko-psych. poradna 
Želvičky – klub rodičů a dětí se speciálními 
potřebami 
Cvičení na míčích s laktační poradnou pro 
ženy 
Cvičení na míčích pro batolata 
Cvičení na míčích pro těhotné 
Těhotenská poradna 
Výpůjční služba Knihovny Kroměřížska 
Bazárek dětského oblečení 
Internet zdarma v odloučených prostorách 
Kurz snižování nadváhy 

Měsíc Jednorázové akce 
Leden 06 Beseda o užívání léků 

Beseda – prevence onemocnění z potravin  
Únor 06 Masopustní rejdění - karneval 
Březen 06 Otisky dětských rukou a nohou do 

keramické hlíny 
Beseda –ekologie v domácnosti (projekt 
srdce) 
Poradna ohledně sociálních dávek 

Duben 06 Exkurze na hasičárně 
Květen 06 Den dětí na letišti 

Zahradní party na zahradě MC – oslava 
Dne dětí a Dne matek 
Beseda - kniha jako didaktická pomůcka 
Kreativní dílna - malujeme na hedvábí 

Poděkování partnerům a sponzorům 
 

Město Kroměříž 
PLASTIKA a.s. 
Tomáš a Kateřina Váňovi 
DuPont 
Řempo 
Drogerie Kučera 
Perlička 
MŠ Kollárova 
ŠJ Mánesova 
Vyšší odborná škola pedagogická 
Křížová Eva 
Texpo – velkoobchod cukrovinek 
Slaníková Lucie 
Malovna 
Knihařství a tiskařství Růže 
Linear 
Revírní bratrská pokladna 
Česká pojišťovna 
Pojišťovna ministerstva vnitra 
Církev Československá husitská v Kroměříži 
Knihovna Kroměřížska 
Jaspis o.s. 
RC Chaloupka Ostrava 
Marlin,s.r.o. 
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 Září 06 Kreativní dílna – batikujeme v mikrovlnné 
troubě 
Otisky dětských rukou a nohou do 
keramické hlíny 

Říjen 06 Kreativní dílna – savová technika 
Soutěžní odpoledne-Šťastný život bez 
úrazů 
Beseda  ČČKt – prevence úrazů batolat 
Beseda – úrazy v rodině 
Kreativní dílna – výroba šperků 
Exkurze na hasičárně s besedou o 
požárech 
Burza zimního oblečení 

Listopad 06 Drakiáda 
Kosmetická poradna 
Beseda s gynekoložkou 
Kreativní dílna – malujeme na hedvábí 
Kreativní dílna – malujeme na porcelán 
Výtvarná dílna pro děti i maminky – 
vánoční motivy 
Otisky dětských nohou a rukou do 
keramické hlíny 

Prosinec 06 Co přinese Mikuláš – besídka 
Kreativní dílna – výroba svícnů 
Vánoce, vánoce, přicházejí… – 
předvánoční odpoledne 
Fotografování na vánoční přání 
Oslava 4. narozenin 

Orgány sdružení: 
 
Rada o.s.: 
Ing. Marcela Bradová – předsedkyně 
Mgr. Pavlína Švecová – vedoucí MC 
Věra Hýbnerová – vedoucí Těhotenského centra 
 
Zaměstnanci v roce 2006: 
Marie Baierová, Zdena Slaníková 
 
Dobrovolníci: 
Ambrožová Tamara, Křížová Eva, Holečková Marcela, Vrbová 
Eva, Bubíková Blažena, Menšíková Dáša, Navrátilová Dana, 
PhDr. Jana Pošvancová, Petra Jancková, Pavlína Hošková, 
Pavlína Daňková, Michaela Vyležíková, Pavlína Minaříková a 
Věra Čecháková 
 
Lektoři: 
Císařová Leona – angličtina 
Genzerová Dana – němčina 
Mačudová Gabriela – hudební výchova 
Stehlíková Jitka – cvičení na míčích 
Švecová Pavlína – angličtina 
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