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Kontakty 

 
Mateřské centrum Klubíčko, o.s. 
Kollárova 3945 
767 01 Kroměříž, 
www.klubicko.webz.cz 
mcklubicko@email.cz 
Tel. 602 936 275 
Statutární zástupce: 
Ing. Marcela Bradová – předsedkyně 
Tel: 602 793 748 
ICO: 26602024 
Číslo registrace u Ministerstva vnitra:VS/1-1/51304/02-R 
Datum registrace: 30.9.2002 
Číslo účtu: 1823030360/0300 
 
 
 
 
„Lépe zapálit jednu svíčku, než si stěžovat na tmu“ 
lidová moudrost 
 
 
 
 
 
Tiráž: Výroční zpráva MC Klubíčko, o.s., redakce: rada o.s., 
foto: archív MC, schváleno valnou hromadou 16.4.2008, počet 
výtisků: 50 
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Výroční zpráva 2007 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

„V budoucnu bude úplně jedno, kolik máme na účtu, kde 
bydlíme a jaké máme auto. Bude důležité, kolik času jsme 
věnovali dětem“ 
(neznámý autor) 

http://www.klubicko.webz.cz/
mailto:mcklubicko@email.cz
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Děkujeme také našim partnerům za spolupráci: 

• Městský úřad  Kroměříž 
• Zdravé město 
• Síť mateřských center 
• Gymnázium Kroměříž 
• Knihovna Kroměřížska 
• Spektrum – dobrovolnické centrum 
• Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední 

pedagogická škola 
• Jaspis 
• MŠ Kolárova 
• MARLIN B&V s.r.o. 
• RC Chaloupka Ostrava 
• Církev československá husitská 
• Revírní bratrská pokladna 
• Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR 
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Úvodní slovo 

Vážení přátelé, 
dostává se vám do rukou výroční zpráva občanského sdružení 
Mateřské centrum Klubíčko. Od roku 2002 nabízíme své 
služby především rodinám s malými dětmi. Za více než pět let 
své existence se Klubíčko pevně „zaklubalo“ v povědomí 
mnoha maminek, které chtějí aktivně prožít rodičovskou 
dovolenou, včetně jejich partnerů a samozřejmě dětí. 
Těší nás, že už nedostáváme tak často otázky, co je MC a jaký 
je jeho smysl. Odezva u veřejnosti, zejména u  nejmladší 
generace Kroměřížanů, nás ujistila, že činnost centra v našem 
městě význam má. 
Přirovnám–li Klubíčko k dítěti, troufám si říci, že se právě 
nachází ve stádiu zralého předškoláka, kterého čekají nové 
výzvy, ale sem tam se mu nevyhnou dětské neduhy. 
 
Ráda bych se na tomto místě ohlédla za právě uplynulým 
rokem 2007 a shrnula nejvýznamnější fakta: 
 

• Průměrná denní návštěvnost MC dosáhla počtu 35 malých i 
velkých návštěvníků, což představuje nárůst ve srovnání 
s předcházejícím rokem o 3 klienty 

• V roce 2007 jsme zaznamenali 7708 příchozích (pro srovnání 
- v roce 2006 tento počet dosáhl 5565) 

• Zvýšilo se množství  provozních dnů  z 161 v roce 2006 na 
221 v roce 2007 

• Počet  nově registrovaných dospělých dosáhl 204 (v roce 
2006 - 107) 

• V roce 2007 došlo k dalšímu rozšíření nabídky 
poskytovaných služeb – konkrétně hudební přípravka pro 
děti od 3 let, rozšíření výuky angličtiny pro děti od 3 let, 
školička pro nejmenší, pestřejší nabídka odpoledních nebo 
víkendových akcí pro rodiny 
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• MC poskytlo v rámci projektu realizovaným s Gymnáziem 
Kroměříž hlídací službu pro 34 vzdělávajících se matek a 
jejich 43 dětí (celkem 732 hlídacích hodin v rámci tohoto 
projektu) 

• Realizovali jsme další projekty v oblasti připsaných grantů 
od Nadace Zdraví pro Moravu (projekt hudební přípravka 
pro děti od 3 let) a Nadace Děti-Kultura-Sport (vybavení 
herny dalšími sportovními pomůckami) 

• Získali jsme grant od Nadace O2. Projekt „Želvičková 
odpoledne“ realizujeme od ledna 2008. Cílem projektu je 
posílit kvalitu poskytovaných služeb návštěvníkům 
mateřského centra, především „Želvičkám“ („Želvičky“- 
klub rodičů s handicapovanými dětmi jakéhokoliv věku a 
stupně postižení) 

• Zaznamenali jsme nárůst příjmů z vlastní činnosti, a proto 
jsme pro MC pořídili dětský nábytek do herny, sportovní 
vybavení, hudební nástroje a hračky 

• Pokračovali jsme také v profesionalizaci, došlo k 
personálnímu posilnění  - z 1,5 zaměstnanců máme nyní 2,8 
pracovních úvazků 

• Úspěšně jsme realizovali nultý ročník prázdninového tábora 
pro aktivní rodiny 

 
Veškerá naše činnost by nebyla možná bez finanční i morální 
pomoci různých nadací, organizací a institucí. Ráda bych jim 
prostřednictvím výroční zprávy  poděkovala. Této podpory si 
nesmírně vážíme a věříme v její další pokračování.   
 
Přeji všem návštěvníkům, partnerům, sponzorům i 
zaměstnancům MC, aby setkávání v mateřském centru bylo pro 
ně příjemným zážitkem. Předškolákovi Klubíčku přeji do 
příštích let, nakročit  tak, aby se (nám) na další cestě nikde 
nezamotalo. 
 
Ing. Marcela Bradová 
předsedkyně MC Klubíčko 
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Poděkování 

 
Největší díky patří našim rodinám, bez jejich podpory a pomoci 
bychom nebyli schopni realizovat naše sny. 
 
Na druhém místě děkujeme Městu Kroměříž za trvalou 
podporu a porozumění našim potřebám. 
 

Laskavé poděkování patří našim významným dárcům: 

• MPSV 
• Městský úřad Kroměříž 
• Nadace Děti kultura sport Uherské Hradiště 
• Nadace Zdraví pro Moravu 
• Nadace O2 
• Linear reklamní agentura 
• Církev československá husitská 
• DuPont 
• Tomáš a Kateřina Váňovi 
• VO Drogerie Kučera 
• Úklidová firma Perlička 
• Malovna družstvo malířů a lakýrníků 
• HILLCOM s.r.o. 
• Řempo Vega s.r.o. 
• Hračkářství u Filipa 
• Cukrovinky u Žeryka 
• McDonald´s 
• Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR 
• Eva Křížová 
• Obědy Huťka 
• Mlékárna Kroměříž 
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Lidé v Klubíčku v roce 2007 

Rada 

• Ing. Marcela Bradová (předsedkyně)   
• Mgr. Pavlína Švecová   
• Věra Hýbnerová (do 25.7.2007)   
• Zdena Slaníková (od 25.7.2007) 
 

Zaměstnanci 

• Mgr. Pavlína Švecová (vedoucí MC, realizátor projektů)  
• Zdena Slaníková (provozní zaměstnanec, realizátor 

programů)  
• Ing. Marcela Bradová (fundraiser, asistentka)  
• Jitka Karkusová (pomocný personál) 
 

Dobrovolníci 

• Blažena Bubíková  
• Věra Čecháková  
• Eva Vrbová  
• Marcela Holečková  
• Dagmar Menšíková  
• Eva Křížová  
• Petra Pokorná  
• paní Vaníčková   
• Jana Vlčková   
• Lucie Slaníková  
• Mgr. Gabriela Mačudová  
• Alžběta Mazánková
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Poslání Mateřského centra Klubíčko, o.s. 

• posilování hodnot rodiny, úlohy rodičů a mateřské role 
ženy ve společnosti 

• podpory právní ochrany rodiny, mateřství a rovných 
příležitostí mužů a žen 

• podpora úmluvy o právech dítěte – oprávněné zájmy dětí 
ve snaze napomáhat všestrannému rozvoji mladých lidí po 
stránce duševní, tělesné a sociální 

• iniciování a podpora aktivit zaměřených na ochranu dětí a 
rodiny před sociálně nežádoucími a negativními jevy 

• prostřednictvím komunitní práce napomáhání ohroženým 
skupinám obyvatelstva k aktivní seberealizaci 

• koordinování, propagování, rozšiřování poslání a činnosti 
sdružení 



 

www.klubicko.webz.cz   
6 

Cíle Mateřského centra Klubíčko, o.s. 

 
• provozování mateřského centra v Kroměříži – poskytování 

veřejného prostoru a herny pro vzájemné setkávání rodičů a 
dětí, těhotných i široké veřejnosti 

• organizování programů pro děti kojeneckého až 
předškolního věku 

• pomoc (především) ženám udržovat a zvyšovat jejich 
profesní orientaci organizováním vzdělávacích programů 
s možností využití hlídací služby 

• zlepšení společenského postavení matek a otců na mateřské 
a rodičovské dovolené 

• zprostředkování poznatků o výchově, zdraví, vzdělávání, 
psychologii 

• pořádání akcí pro veřejnost, zlepšení soudržnosti mezi 
obyvateli a rozvoj komunity 

• spolupráce se státními i nestátními organizacemi 
• spolupráce s médii 
• hledání finančních zdrojů a získávání finančních prostředků 

na práci sdružení vlastní činností 
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Jednorázové akce v roce 2007 

únor Karnevalový rej I. 
Karnevalový rej II. 
Beseda " Zdravý životní styl" 

březen Beseda s mamologem 
Beseda s gynekoložkou 
Beseda s kinezioložkou 

duben Velikonoční zastavení - jarmark 
Beseda "Jí vaše dítě správně?" 
Diskuse na téma  "Opravdové pleny" 
Květinkové odpoledne 
Instruktážní video "Obouváte správně svoje 
děti" 

květen Zahradní párty ke Dni dětí a matek 
červen Dětský den na letišti 

Ovocné odpoledne 
Ikebana - ukázka japonského aranžování 

červenec Pobyt pro rodiny s dětmi v Loučce 
září Otisky dětských rukou a nohou do keramické 

hlíny 
říjen Soutěžní odpoledne Šťastný života bez úrazů 

aneb dávej bacha 
Otisky dětských rukou a nohou do keramické 
hlíny 
Beseda - první pomoc při úrazech malých dětí 
Burza zimního oblečení 
Drakiáda 

listopad Oslava narozenin MC 
prosinec Mikulášská nadílka 
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Pravidelné akce v roce 2007 

Hrátky s batolátky 
Malí výtvarníci 
Angličtina pro děti -začátečníci  
Angličtina pro děti - pokročilí 
Želvičky - poradna pro rodiče dětí se speciálními potřebami 
Hudební přípravka pro děti od 3 let 
Bazárek dětského oblečení 
Angličtina pro dospělé - začátečníci 
Angličtina pro dospělé - středně pokročilí 
Angličtina pro dospělé - pokročilí 
Němčina pro dospělé - mírně pokročilí 
Cvičení pro zdraví - děti od 2 let 
Kurz snižování nadváhy 
Miniškolička 
Cvičení na míčích 
Výtvarná dílna pro dospělé 
Stříhání dětí 
Masér 
Cvičení pro ženy - bodystyling 
Klub miminek 
Předporodní příprava 
Kurzy PC 
Kosmetická poradna 
Internet  zdarma 
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Realizované projekty 2007 

„Mateřství není handicap (MC Klubíčko - informace, 
integrace, seberealizace)“ 
Projekt, spolufinancovaný MPSV, navazoval na projekt z roku 
2006 „Mateřské centrum Klubíčko - informace, integrace, 
seberealizace.“ Cílem projektu bylo nabídnout především 
rodičům malých dětí služby na podporu rodiny a prevence 
sociálního vyloučení. Výstupem z projektu bylo rozšíření 
provozní doby o 11 hodin za týden, rozšíření programové 
nabídky o hudební přípravku pro dětí, oblíbenou školičku pro 
nejmenší nebo rozšíření výuky angličtiny pro děti. V rámci 
projektu jsme také realizovali nultý ročník letního tábora pro 
aktivní rodiny s malými dětmi. MPSV také významně 
podpořilo profesionalizaci zaměstnanců. 
 

Počítačové vzdělávání matek na RD 
Gymnázium Kroměříž realizoval projekt s názvem „Výukové 
středisko aplikací otevřeného a svobodného software“ 
financovaného ze strukturálních fondů EU a státního rozpočtu. 
Jednalo se o vzdělávání široké veřejnosti, mimo jiné sociálně 
slabší obyvatele, matky na RD, nezaměstnané matky, matky 
samoživitelky. Mateřské centrum Klubíčko zajišťovalo hlídání 
dětí vzdělávajících se účastníků. 
 

„Mámo, můžeš studovat, já si budu hrát“  
Projekt financovaný Nadací Děti-Kultura-Sport z Uherského 
Hradiště, který si kladl za cíl nabídnout dětem předškolního 
věku kvalitní využití volného času, zatímco jejich rodiče 
studují. Za získanou částku jsme zakoupili didaktické hračky a 
pomůcky pro zdravý vývoj dítěte. 
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„Hudební miniškolička“ 
Cílem Hudební miniškoličky je hravou a nenásilnou formou 
podněcovat hudební vývoj dětí, rozvíjet jejich hudební 
schopnosti, dovednosti a návyky, poskytnout dětem prostředí 
důvěry ve vlastní schopnosti, vytvořit pocit sounáležitosti s 
„hudební rodinou“, naučit se naslouchat sám sobě i druhým. 
Dotace od Nadace Zdraví pro Moravu jsme využili na 
zakoupení hudebních nástrojů pro hudební miniškoličku. 
 

„Želvičky v Klubíčku“ 
Cílem projektu je posílit kvalitu poskytovaných služeb 
návštěvníkům mateřského centra, především „Želvičkám“ 
(„Želvičky“ je klub rodičů s postiženými dětmi, jakéhokoliv 
věku a stupně postižení). Tímto projektem MC nabídne 
„Želvičkám“ zajímavý a atraktivní program (fyzioterapeut, 
arteterapie, hry, soutěže, muzikoterapie, besedy, poradenská 
činnost), poskytne bezpečné prostředí pro rodiče a 
handicapované děti, zapojí rodiny s postiženými dětmi do 
kolektivu vrstevníků i jiných dospělých. Tento projekt je 
spolufinancován Nadací O2. 
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Činnost MC v roce 2007 v řeči čísel 

Průměrný denní počet návštěvníků: 35 
Počet intervencí klientů: 7708 
Počet nově registrovaných dospělých: 204 
Průměrný počet dobrovolníků: 9/ měsíc 
Počet dobrovolnicky odpracovaných hodin: 742 
Počet dnů provozu: 221 
Počet hlídaných dětí: 101 
Počet hlídaných hodin: 970 
 

Finanční zpráva 

Příjmy Kč Výdaje Kč 
MPSV 325400 Mzdové náklady 320414 
Kraj 69742 Odvody 112026 
Město 
Kroměříž 

52000 Materiálové 
náklady 

129684 

Nadace 61780 Nemateriálové 
náklady 

94137 

Sponzorské 
dary 

1200   

Příjmy od 
uživatelů 

217919   

Ostatní 1201   
Celkem 729242  656261 
Zisk (+)   72982 
 
Pořízené vybavení v roce 2007: koberec do herny, nová malba, 
sportovní vybavení, dětský nábytek do herny, hudební nástroje, 
software – finanční řízení, presso, CD přehrávač
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