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Výroční zpráva 2013 

 

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

věnovali dětem“ 

(neznámý autor) 
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Úvodní slovo 
 

 „Já Tě potřebuji na Lásku“ 

 

Milí přátelé, příznivci, podporovatelé či pozorovatelé našeho 
mateřského centra, 

„Já tě potřebuji na Lásku“ nedávno řekla moje nejmladší dcera. 
Uvědomila jsem si, že být potřebným je naší niternou touhou. Stejně 
tak to cítím ve spojení s naší neziskovou organizací - Mateřským 
centrem Klubíčko, které bylo založeno v roce 2002. 

Za tuto dobu jsme ušli dlouhou cestu, hodně jsme se naučili. Každý 
rok je jiný. Pojďme společně zhodnotit rok uplynulý, rok 2013, který 
byl pro Klubíčko rokem dobrým, rokem růstu a rokem nových 
začátků. Byl také rokem s historicky nejvyšším počtem zaměstnanců a 
prvních zahraničních dobrovolníků. 

V roce 2013 spatřil světlo světa náš elektronický newsletter Motanice, 
který distribuujeme do mailových schránek našich příznivců a je ke 
stažení na našich webových stránkách. 

Dalším začátkem bylo zapojení mladých evropských dobrovolníků 
v rámci Evropské dobrovolné služby. Přivítali jsme v našem týmu první 
dvě zahraniční dobrovolnice, které přijely v rámci programu Mládež 
v akci. Tuto zkušenost - mít v týmu člena ze zahraničí - hodnotíme 
velmi pozitivně. Nejen, že jsme ve spolupráci s dobrovolníky připravili 
velmi povedené akce (viz. strana 24), ale také „otrkali“ náš tým. 

Aktivity Klubíčka lze shrnout do tří oblastí. Rodičovské skupiny – 
setkávání rodičů a dětí v herně, kde nabízíme preventivní aktivity na 
podporu rodiny. V loňském roce jsme v rámci projektu, který byl 
spolufinancovaný z dotace MPSV „Mateřství není handicap“, 
uskutečnili až 60 besed a přednášek (např. posilování rodičovských 
kompetencí, jak lépe porozumět sobě i ostatním, zvyšování finanční  
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gramotnosti, návrat na trh práce, rozvoj inteligence u předškolních 
dětí, právní minimum pro rodiče, první pomoc batolatům a dětem, 
syndrom vyhoření, konflikty v rodině, obtížné situace v rodině, 
rodičovství a výchova, jak zvládat manželskou krizi, psychomotorický 
vývoj u dětí, aj.). 

V rámci tohoto projektu rodičům nabízíme poradenství - základní 
(s aktivizačními pracovníky) a také s odborníky – s psychologem, 
právníkem, finančním a výživovým poradcem, logopedem nebo 
zdravotnickým specialistou. 

Druhou oblastí jsou služby péče o děti. V roce 2013 jsme pokračovali 
v úspěšném projektu „Rodičovství není handicap“, který byl 
financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím OP LZZ a 
ze státního rozpočtu. V roce 2013, kdy projekt v září skončil, jsme 
podpořili 174 rodičů zajištěním bezplatného hlídání jejich 193 dětem. 

 

Nabízíme také alternativní služby péče o děti – přírodní školku, školku 
s angličtinou a také školku s prvky Montessori. V roce 2013 
navštěvovalo naše školky 58 dětí. 

Třetí pomyslnou nohou, na které naše mateřské centrum stojí, jsou 
volnočasové a vzdělávací aktivity. Je jich široká škála - cvičíme, 
tančíme, hrajeme florbal, tvoříme, fotíme, zpíváme nejen česky, ale 
také anglicky a francouzsky. V roce 2013 jsme celkem nabídli 16 
pravidelných kroužků a 74 jednorázových akcí, které jsou mnohdy 
výsledkem spolupráce s dalšími organizacemi v Kroměříži. Mezi 
nejoblíbenější akce se řadí Šťastný život bez úrazů, Den dětí Města 
Kroměříže, Klubíčko světel, Hrajeme si v Libosadu, Drakiáda, Tajemné 
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putování Podzámeckou zahradou za Mikulášem nebo Advent na 
Arcibiskupském zámku v Kroměříži. 

Ráda bych také zmínila příměstské tábory a výjezdové pobyty pro 
rodiče s dětmi. Příměstských táborů bylo v roce 2013 celkem 
rekordních 11 a výjezdové 3 (Rafťáci z Klubíčka – vodácký tábor na 
Vltavě, Chrastice – pobyt pro rodiče a děti pod Kralickým Sněžníkem – 
zimní a letní).  

Ve spolupráci se Sítí mateřských center, v rámci projektu „Nové 
zaměstnání sobě - možnost zaměstnání tobě“, jsme úspěšně 
uskutečnili už druhý akreditovaný rekvalifikační kurz „Péče o děti“. 

Mám velkou radost z naší klubové činnosti – jedná se o aktivity 
Anglického klubu, Francouzského klubu, Fotografického klubu a 
Klubu rodičů a dětí s handicapem – tzv. Želvičky. Aktivity jsou určeny 
opět pro rodiny s dětmi, které mohly malovat Londýn, malovat 
s Renoirem v Podzámecké zahradě, poznávat Finsko, putovat za 
Lochnesskou, objevovat Francii, péct perníčky s Muminkem, soutěžit 
na olympiádách nebo poznávat francouzské Vánoce. 

Jsem potěšena, že máme oporu v mnoha partnerech a spolupracujících 
organizacích. Sázíme na spolupráci a síťování. Velmi si vážíme 
podpory Města Kroměříž a ZŠ Zachar, kde sídlíme. Spolupracujeme 
s mnohými organizacemi, pro příklad uvádím – Arcibiskupský zámek, 
Dětský domov Kroměříž, Azylový dům pro ženy a matky s dětmi, 
Centrum poradenství pro rodinné a partnerské vztahy, Síť mateřských 
center, Knihovna Kroměřížska, VOŠ pedagogická a sociální a Střední 
pedagogická škola s OS rodičů a přátel ZŠ a MŠ speciální Kroměříž – 
Korálky atd. Za spolupráci děkujeme. 

Ve veřejné sbírce na Aničku jsme za loňský rok vybrali 37 607,40 Kč, ze 
které jsme dofinancovali lázeňský pobyt a pořídili úpravu automobilu, 
zábranu k posteli a speciální houpačku pro těžce tělesně a mentálně 
postiženou holčičku. Všem dárcům velmi děkujeme. 

„Only sky is limit“, a tak sníme, plánujeme a jdeme svým snům 
naproti. Budeme i nadále cílevědomě pracovat na rozšíření a 
zkvalitnění jazykové výuky. V roce 2014 máme zájem o rozšíření 
akreditace od České národní agentury, abychom nezůstali pouze 
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hostitelskou organizací pro mladé evropské dobrovolníky, ale stali se i 
organizací vysílající. 

Jsme potěšeni, že v roce 2014 k nám přijedou další dva dobrovolníci, 
náš podaný projekt byl podpořen. Věříme, že společně s nimi 
přineseme do Klubíčka další zajímavé aktivity, motivaci, jiskru i 
poznání. 

S rostoucími návštěvníky Klubíčka máme chuť nabízet aktivity také 
náctiletým. Plánujeme pokračovat v Open Clubech – diskusní skupiny 
pro náctileté se zahraničními dobrovolníky, pohráváme si s myšlenkou 
založení studentského klubu, zřízení sociální kavárny, uvažujeme také 
o rozšíření vzdělávacích programů. 

Mateřské centrum Klubíčko vnímáme jako komunitní prostor pro 
rodiče a jejich děti, plánujeme ještě více prostoru pro rodiče 
s handicapovanými dětmi, pro rodiče s dětmi v pěstounské péči nebo 
pro další skupiny. 
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Děkuji všem dárcům, sponzorům a partnerům, příznivcům a 
podporovatelům, bez kterých by naše mateřské centrum nemohlo 
existovat. Velmi si vás vážíme. 

 

Závěrem bych ráda poděkovala především vám, návštěvníkům, 
rodičům i dětem, za vaši věrnost a zájem. Bez vás by Klubíčko nebylo 
takové, jaké je. Chodí vás k nám do Klubíčka průměrně 102 za den! 
Vítejte! 

 

Za úplně nejdůležitější považuji náš tým - zaměstnanců, externích 
spolupracovníků i dobrovolníků. Děkuji za vaši práci, nápady, aktivity i 
sny. Díky za otevřenost i diskuse. Společně tak naplňujeme naši 
niternou touhu – být potřebnými. 

 

 

„To ať je naše předsevzetí: co si myslíme, říkejme, a co 
říkáme, to si i mysleme; nechť souhlasí řeč se životem.“                       

Seneca 

 

 

 

Marcela Bradová 

Předsedkyně o.s. 

Červen 2014 
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Slovo psycholožky 
 

Zpráva psycholožky – zhodnocení roku 2013  

 

Ukazuje se, že psychologické poradenství v mateřském centru má 
velký význam v primární prevenci sociálně patologických jevů 
v rodinách. V neoficiální atmosféře lidé snáze naváží kontakt a je pro 
ně snazší vyhledat pomoc a radu. Problémy se tak mohou začít řešit 
dříve, než ohrozí fungování rodiny, pokud je potřeba, lidé pak snadněji 
navazují kontakty se sociálními institucemi. Velkou výhodou je, že mě 
klienti mají možnost vidět na mnoha akcích MC, proto je jednodušší 
oslovit mě, svěřit se s problémem. V loňském roce jsem zaznamenala 
nárůst klientů(tek), kteří vyhledali pomoc v nesnázích v mateřském 
centru, celkem to bylo asi 120 klientů při individuálních konzultacích - 
většina z nich opakovaně, velký zájem je i o besedy a podpůrné 
skupiny, kterých se zúčastnilo více než 200 osob. 

V rámci hodin psychologického poradenství a konzultací se na mě 
rodiče obrací s dotazy týkajícími se výchovy dětí a péči o ně (separační 
úzkost, noční pomočování, období vzdoru, adaptace při vstupu do 
školky, otázky týkající se vztahu sourozenců, školní zralosti). V rámci 
krizové intervence jsem řešila i závažnější problémy týkající se dětí 
v rodinném systému: reakce na rozvod rodičů, otázky střídavé péče, 
onkologické onemocnění jednoho s rodičů a úmrtí v rodině. Důležitá 
je podpora rodin, ve kterých se u člena rodiny vyskytne závažné 
somatické nebo psychické onemocnění. 

Nejčastěji vyskytující se závažnou problematikou u dospělých letos 
byla nezaměstnanost, problémy s návratem do práce, obtížná 
socioekonomická situace a psychologické dopady dlouhodobé 
nezaměstnanosti. Velmi se osvědčila pomoc při sestavování profesního 
životopisu při žádosti o práci. Dalším závažným problémem je 
závislost na návykových látkách, gambling a domácí násilí. V těchto  
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závažných případech považuji roli MC za nenahraditelnou, protože u 
rodin, kdy je matka na MD, kromě dětského lékaře neexistuje 
instituce, která by včas zachytila tyto závažné problémy. Pro klienty je 
jednodušší začít o takto závažných problémech mluvit neformálně, 
svěřit se, získat radu, jak dál postupovat. Důležitá je také následná 
podpora ostatních pracovnic MC, aby klienti dokázali situaci zdárně 
vyřešit. 

V návaznosti na spolupráci se Sociálním fondem Zlínského kraje 
(projekt „Podpůrné rodičovské skupiny“) a v návaznosti na 
rekvalifikační kurz „Pečovatel/ka o děti od 0-10 let“ Sítě mateřských 
center - se podařilo vytvořit podpůrné skupiny pro rodiče v obtížných 
situacích, do skupinové práce se zapojilo 32 klientek. Setkávání v rámci 
podpůrné rodičovské skupiny mělo velký ohlas a pozitivní vliv na 
členy. Diskutovalo se nejen o devastujícím dopadu nezaměstnanosti 
na psychiku a sebehodnocení člověka, nebezpečí závislostí, ale i o 
problematice partnerského soužití, obtížích rozvedených rodičů, 
mezigeneračního soužití. S radostí jsem sledovala, jak se díky 
vzájemné podpoře několik maminek rozhodlo pro rozšíření kvalifikace 
a také doplňující studium střední nebo vysoké školy. Díky získané 
sebedůvěře a podpoře se několika maminkám podařilo najít práci. 

V rámci besed a rekvalifikačního kurzu se také podařilo navázat 
kontakty s rodinami, které uvažují nebo žádají o pěstounskou péči. 

Letos se podařilo prohloubit spolupráci s Azylovým domem pro ženy – 
nejen školením pro zaměstnance, ale i začleněním uživatelek do akcí 
MC. 
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V rámci spolupráce MC s organizací, která sdružuje děti se specifickým 
handicapem (Želvičky) a vývojovými vadami – autismem a 
aspergerovým syndromem, jsem také k dispozici v rámci besed a 
konzultací rodičům těchto dětí. 

Aby bylo možné zvládnout narůst počtu klientů, kteří využívají 
možnosti psychologických konzultací, začala s MC spolupracovat další 
psycholožka se zaměřením na problematiku dětí. 

Psychologická práce v MC nesupluje poradny, sociální pracovníky a 
odbornou terapii, ale usnadňuje a urychluje přístup k těmto službám.  

 

Jsem přesvědčená, že díky časným intervencím a pomoci s řešením 
problémů se podařilo několik rodin zachránit před rozpadem, zabránit 
sociální exkluzi rodin, pomoci v hledání zaměstnání a usnadnit a 
urychlit přístup k odborné psychologické a psychiatrické péči. 

 

 

PaedDr, Mgr., Bc. Hana Rupertová Pašteková 
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Zpráva speciální 
pedagožky  
Klubu pro rodiče a děti se speciálními potřebami 

 

Stejně jako v předchozích letech, i v roce 2013 pracoval  při Mateřském 
centru Klubíčko v Kroměříži klub Želvičky pro děti se speciálními 
vzdělávacími potřebami a jejich rodiče. Klub pořádá pravidelnou 
volnočasovou aktivitu pro děti vyžadující speciálně-pedagogickou péči. 
Instruktoři pracovali s dětmi vyžadující logopedickou péči, s dětmi 
s ADHD, PAS a s dětmi s různým stupněm kombinovaného postižení. 
Součástí práce lektorů byla samotná práce s dětmi, ale rovněž i 
příprava na poradenství pro rodiče. Každé sezení bylo tematicky 
zaměřené. V letošním roce se nám podařilo navázat spolupráci 
s canesterapeutkou, která podle potřeby pracuje s dětmi přímo v MC. 
Mateřské centrum bylo na podzim 2013 požádáno skupinkou rodičů 
dětí s PAS o možnost uspořádat komunitní setkání. V prosinci 2013 MC 
Klubíčko umožnilo a připravilo pro děti s PAS komunitní setkání 
s názvem Pohodové Adventní Svátky. Toto setkání je dokladem, že 
MC Klubíčko se snaží vytvářet prostor pro všechny děti. 

 

Mgr. Eva Valíčková 

speciální pedagožka 
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Přikládáme e-mail jedné z účastnic komunitního setkání rodičů a dětí s 
PAS 

Sent: Tuesday, January 07, 2014 3:38 PM 
To: Marcela Bradová 

Dobrý den,  

chtěla bych vám všem moc poděkovat za to, že jste nám rodičům 
umožnili prožít u vás krásné sobotní prosincové odpoledne. 

Jsme skupinka rodičů, kteří mají děti s dg. PAS a většina z nás nemá 
moc možností, kde se sejít  a strávit spolu chvíli v klidu a v pohodě. 
Děti i rodiče byli moc spokojení. Jestli to bude možné, rádi bychom si 
to opět někdy zopakovali. 

Taky děkuji moc paní Evě Valíčkové za ochotu a pomoc nám všem 
vyjít maximálně vstříc. 

Přeji vám do nového roku spoustu dalších úspěchů a krásných chvil 
mezi dětmi. 

S pozdravem 
Jedna z účastnic setkání 
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Poslání 
Poslání Mateřského centra Klubíčko, o.s. 

 

 

 posilování hodnot rodiny a mezigeneračních vztahů, úlohy 
rodičů, mateřské a otcovské role ve společnosti 
 

 podpora právní ochrany rodiny, mateřství a rovných příležitostí 
mužů a žen 
 

 prostřednictvím komunitní práce napomáhání ohroženým 
skupinám obyvatelstva k aktivní seberealizaci 
 

 koordinování, propagování, rozšiřování poslání a činnosti 
sdružení 
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Cíle 
Cíle Mateřského centra Klubíčko, o.s. 

 

 poskytování služeb rodičům pečujícím zejména o děti 

předškolního věku za účelem prevence sociálního vyloučení 

způsobeného déletrvající sociální izolací 

 podpora aktivního trávení volného času rodičů s dětmi 

 poskytování doprovodných služeb k prevenci sociálního vyloučení 

rodičů pečujících o děti, především služeb hlídání dětí 

 provozování mateřského centra v Kroměříži – poskytování 

veřejného prostoru a herny pro vzájemné setkávání rodičů a dětí, 

těhotných i široké veřejnosti 

 organizování programů a kroužků pro děti kojeneckého, 

předškolního až školního věku 

 pořádání víkendových a vícedenních akcí pro rodiny s dětmi 

 odstraňování překážek bránících ženám v účasti na trhu práce, 

především poskytováním služeb hlídání dětí a pořádáním školení a 

kurzů 

 vytváření podmínek pro soulad rodinného a pracovního života 

 zlepšení společenského postavení matek a otců na mateřské a 

rodičovské dovolené 
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 zprostředkování poznatků o výchově, zdraví, vzdělávání, 

psychologii a ochraně životního prostředí 

 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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Realizované projekty 2013 

 

Mateřství není handicap 2013 
Projekt byl zaměřen na aktivity směřující k předcházení negativních 
jevů v rodině. Cílem projektu je posílení rodičovských kompetencí, 
aktivního rodičovství, posílení mezigeneračního soužití, případně 
zmírnění problémů ohrožených rodin.  

Cílem je, aby se rodič či rodiče s dětmi daných aktivit za 
doprovodu odborného pracovníka aktivně účastnil/i.  

Projekt byl spolufinancovaný MPSV částkou 567 824,-Kč. V rámci 
tohoto projektu jsme zrealizovali: 

 

 60 odborných besed a přednášek s diskusí pro 350 účastníků 
(např. posilování rodičovských kompetencí, efektivní 
rodičovství, jak lépe porozumět sobě i ostatním, zvyšování 
finanční gramotnosti, návrat na trh práce, rozvoj inteligence u 
předškolních dětí, právní minimum pro rodiče, první pomoc 
batolatům a dětem, syndrom vyhoření, konflikty v rodině, 
obtížné situace v rodině, rodičovství a výchova, jak zvládat 
manželskou krizi, psychomotorický vývoj u dětí, aj.) 
 

 10 jednorázových akcí podporujících vztahy mezi rodiči a 
dětmi, mezi dětmi navzájem, mezi manželi/partnery pro 2190 
dospělých (intervencí), 2860 dětí (intervencí). Příklady akcí: 
Šťastný život bez úrazů, Stavění májky, Den dětí Města 
Kroměříže, Klubíčko světel, Hrajeme si v Libosadu, Drakiáda, 
Miloš Macourek – dobře utajená osobnost, Tajemné putování 
Podzámeckou zahradou za Mikulášem, Advent na 
Arcibiskupském zámku v Kroměříži 
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 5 druhů podpůrných rodičovských skupin s aktivizačními 

pracovníky: 
  Rodičovská skupina 1 – „rodiny se specifickými potřebami“ – 

Želvičky – rodiny se členem se zdravotním postižením 
Rodičovská skupina 2 – „čerství rodiče“ – manipulace s 
kojencem, vývoj dítěte, kojení, předčasný porod 
Rodičovská skupina 3 – „radosti a problémy každodenního 
života rodičů s dětmi“ - výživa dětí, bezpečná domácnost, 
první pomoc batolatům a dětem, dětský vzdor a školní zralost, 
psychomotorický vývoj u dětí, aj. 
Rodičovská skupina 4 –„národnostní menšiny a migranti“ – 
kulturně poznávací osvěta, prevence xenofobie, integrace 
cizinců 
Rodičovská skupina 5 – „za hranice všedních dní“ – RS 
zaměřená na cílovou skupinu zralých rodičů se třemi a více 
dětmi 

 
 7 druhů odborného poradenství s psychologem (pro 

rodiny s dětmi se specifickými potřebami, vztahy, rodičovství 
a výchova, obtížné situace v rodině, konflikty v rodině, 
závislosti, partnerské problémy, vývojová problematika dětí, 
poporodní deprese, problémy s příjmem potravy, zvyšování 
sebevědomí, zvyšování kompetencí před nástupem do 
zaměstnání, slaďování rodinného a pracovního života, 
příprava na pohovor a CV, prevence domácího násilí, aj.) 

porodní asistentkou (těhotenství, laktační problémy, péče o 
dítě – spolupracujeme externě) 
právníkem 
s odborníkem na finanční poradenství 
logopedem 
výživovým poradcem 
zdravotnickým specialistou 
 

Průměrná denní návštěvnost tohoto projektu v roce 2013 se 
pohybovala kolem 35 návštěvníků.  



18 

 

Mateřské centrum Klubíčko, o. s., Albertova 4062, 767 01 Kroměříž 

DIČ CZ26602024, tel. 602 793 748, e-mail: klubickokm@klubickokm.cz 

www.klubickokm.cz 

 

Tento projekt navazoval na předcházející projekty a je trvale 
podporován MPSV od roku 2006. 

 

Rodičovství není handicap 
Projekt financovaný ESF, z OP LZZ, 3.4 Rovné příležitosti. Obsahem 
projektu je zajištění dostupné hlídací služby pro děti tak, aby jejich 
rodiče mohli řešit své pracovní uplatnění. Cílem projektu je usnadnění 
slaďování pracovního a rodinného života: pracovat na částečné, 
sdílené pracovní úvazky nebo pracovat z domu, poskytnout rodičům 
možnost řešit své vzdělávací či jiné potřeby spojené s plánovaným 
návratem na trh práce. Projekt byl realizován od 1. 10. 2010 do 30. 9. 
2013. 

Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu 
prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a 
ze státního rozpočtu. V nově vybavené herně byly realizovány 2 
aktivity, tzv. babyškolka – příležitostné a občasné nepravidelné hlídání  

dětí ve věku 1 – 6 let (v provozu denně od 8 do 16 hod) a miniškolka – 
pravidelné, krátkodobé hlídání dětí ve dvou věkových kategoriích (2 - 
3 roku, 2,5 – 4 roky) vždy 2x týdně dopoledne. Součástí hlídání byl 
vzdělávací program s ohledem na věk dítěte. Dětem se věnovali 
kvalifikovaní odborníci připraveni poskytnout rodičům poradenství 
v otázkách výchovy a péče o dítě.  

Za rok 2013 (do září 2013) bylo v rámci tohoto projektu podpořeno 174 
rodičů a pečováno o 193 dětí. Služba byla pro rodiče bezplatná. 
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Klubíčko světel aneb Světýlko do každé rodiny 

Tento projekt byl spolufinancovaný ze Sociálního fondu 
Zlínského kraje částkou 23 000,-Kč.  

V sobotu 18. května 2013 se Hanácké náměstí rozsvítilo barevnými 
sukýnkami, lucernami a úsměvy. Na náměstí se v odpoledních 
hodinách konala akce „Klubíčko světel aneb Světýlko do každé 
rodiny“. Smyslem této akce bylo posílení vzájemných vztahů v rodině, 
podpora soudržnosti rodiny, podpora dětí, které nemohou žít v 
rodinách, podpora pěstounských rodin, zvýšení informovanosti o 
náhradní rodinné péči, rodinách s handicapovanými dětmi a podpora 
mezigeneračních vztahů včetně budování občanské společnosti. 

Mateřské centrum Klubíčko připravilo program pro rodiny s dětmi, 6 
soutěžních stanovišť s rodinnou tematikou, kde byly zapojeny celé 
rodiny. Na akci bylo zapáleno 6 světýlek symbolizujících 
zodpovědnost, úctu a toleranci, lásku, komunikaci v rodině, společné 
zážitky a společně sdílený čas, včetně tématu „nevadí, že jsi jiný.“ Na 
Klubíčku světel vystoupili děti i rodiče s hudebními i tanečními 
příspěvky. Každá zúčastněná rodina si s sebou odnesla své vlastní 
světýlko domů.  

Před akcí proběhla v mateřském centru anketa s tematikou rodiny, 
jejího fungování či rozpadu. 

Klubíčko světel navštívilo přes 110 rodin s dětmi. Jako dobrovolníci a 
partneři se na akci podíleli: Město Kroměříž, Dětský domov Kroměříž, 
Azylový dům pro matky s dětmi a ženy v tísni, Společnost přátel ZŠ a 
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MŠ speciální Kroměříž – Korálky, o.s, Centrum poradenství pro 
rodinné a partnerské vztahy. 

 

 

Podpůrné rodičovské skupiny 

Jedná se o projekt spolufinancovaný Sociálním fondem Zlínského kraje 
částkou ve výši 17 000,-Kč. 

V období 2/2013 – 10/2013 probíhala za účasti 2 aktivizačních pracovnic 
mateřského centra řízená setkání – podpůrné rodičovské skupiny. 
Aktivizační pracovnice jsou v kontaktu s rodiči pečujícími o děti 
předškolního věku, mají s rodiči navázaný vztah, vyhledávají ohrožené 
rodiny, které zvou na podpůrné rodičovské skupiny. Tady se za účasti 
psycholožky, která byla odbornou garantkou projektu, diskutovaly a 
sdílely rodinné problémy. 

Cílem bylo posílení vzájemných vztahů v rodině, posílení soudržnosti 
a podpora při obtížných situacích v rodinách a předcházení rodinným 
krizím. V případě potřeby byla navázána spolupráce s odbornými 
pracovišti. 
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Témata skupin: 

 

 Jak lépe porozumět sobě i ostatním (analýza profilu 
osobnosti a hledání osobnostních zdrojů) 

 Už zase nestíhám, aneb nejsem " SUPERŽENA" 
(timemanagement) 

 Můj manžel (partner) je mimozemšťan (rozdílné myšlení 
mezi mužem a ženou) 

 Díky za babičky (posilování mezigeneračních vztahů) 

 Péče o dítě s handicapem 

 Jak zvládat manželskou krizi jinak než rozvodem 

 Už to nezvládám (prevence syndromu vyhoření) 

 

Podpůrných rodičovských skupin (7-sezení) se zúčastnilo 85 rodičů 

(a jejich dětí). 

 

EDS v Klubíčku 

V rámci programu Mládež v akci, kde jsme získali akreditaci jako 
přijímající organizace (2012), jsme zapojili do realizace aktivit MC 2 
evropské dobrovolníky (Lucile Franzinetti z Francie – 6/2013 – 5/2014) 
a Iidu Thenolahti z Finska – 9/2013 – 2/2014). Více informací o jejich 
zapojení do aktivit viz. zpráva z Anglického, Francouzského a 
Fotografického klubu. 
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Podpora Města Kroměříže 

Město Kroměříž trvale podporuje Mateřské centrum Klubíčko. V roce 
2013 jsme získali celkovou dotaci v částce 85 000,-Kč, kterou jsme 
využili především na uhrazení provozních nákladů  - nájemného. Dále 
Město Kroměříž podpořilo tři jednorázové akce pro rodiny: Drakiádu 
10/2013 (částkou 8000,-Kč), Tajemné putování Podzámeckou zahradou 
za Mikulášem 12/2013 (částkou 9000,-Kč) a PAS (Pohodové adventní 
svátky) – komunitní setkání rodičů a dětí s poruchami autistického 
spektra (částkou 1000,-Kč). Za přispění Města Kroměříž jsme vydali 
druhého interaktivního průvodce naším městem – domalovánku pro 
rodiče s dětmi – Kroměřížskou stopu II (dotace 9000,-Kč). Město 
Kroměříž také poskytlo mimořádnou dotaci ve výši 8000,-Kč na 
zaplavený a zničený koberec v herně. 

 

 

Spolupráce se Sítí mateřských center 

Mateřské centrum Klubíčko je členem střešní organizace Síť 
mateřských center, která poskytuje svým členům podporu a metodické 
vedení, pořádá semináře a konference, spolupracuje se státními i 
nestátními organizacemi i se zahraničními subjekty podobného 
zaměření.  
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V loňském roce jsme ve spolupráci se Sítí mateřských center: 

 

 zrealizovali rekvalifikační kurz „Péče o dítě“ 

 společně s krajskou koordinátorkou Sítě MC jsme 
zorganizovali slavnostní předávání ocenění Společnost 
přátelská rodině 

 aktivně se zapojili do celoroční kampaně „Křídla a kořeny naší 
rodiny“ 

 jsme partnerským centrem Sítě mateřských center v rámci 
mezinárodního projektu „TRUST - Transparent, Respected, 
sUstainable SocieTy“ s cílem implantovat nástroj SRS 
(Social Reporting Standard) vhodný ke zvýšení 
transparentnosti a srovnatelnosti NNO 
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Anglický klub pro rodiče a 
děti při MC Klubíčko 

Mateřské centrum Klubíčko pravidelně organizuje pro děti kurzy 
angličtiny a od října 2012 také školku s výukou anglického jazyka. 

V roce 2013 se v MC s angličtinou seznámilo celkem 77 dětí (18 dětí s 
rodiči ve věku 1,5 – 3 roky, 39 dětí ve věku 3-12 let v kurzech angličtiny, 
20 dětí ve věku 3-6 let ve školičce s výukou angličtiny). 

Pro srovnání: 

V roce 2012 to bylo celkem 39 dětí (8 dětí s rodiči ve věku 1,5 – 3 roky, 
34 dětí ve věku 3-12 let). 

Na základě rostoucího zájmu o studium anglického jazyka u dětí 
předškolního věku se MC Klubíčko rozhodlo založit Anglický klub 
(listopad 2012), jehož členy jsou všechny děti i rodiče, kteří se učí v 
Klubíčku anglicky. Klub je otevřen široké veřejnosti. 

Cílem klubu je propagovat angličtinu a připravovat různorodý 
program na témata z oblasti anglofonního světa (kultura, tradice, 
apod.) a to formou hravých motivačních setkání tak, aby se rozvíjel 
pozitivní vztah k anglickému jazyku již od útlého věku. 
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Setkávání mají multikulturní charakter a akce jsou zaměřeny na 
poznávání kultury a tradic anglofonního světa. Diskuze probíhají v 
češtině a angličtině. Vzhledem k naší cílové skupině se u nás setkávají 
také interkulturní páry (mezinárodní partnerské dvojice) s dětmi. 
Snažíme se především o šíření povědomí o multikulturalismu a 
kulturní integraci. 

Naše akce klubu významně obohatila spolupráce se zahraničními 
dobrovolnicemi (EVS) Iidou Tenolahti z Finska a Lucile Franzinetti 
z Francie a také s našimi zahraničními partnery, organizacemi Lapuan 
Nuoriso-Raittuiustoimisto, Finsko a Itinéraire International-Pôle Midi 
Pyrenées, Francie. 

Čestným předsedou klubu je Paul Akwei, zakládající členkou klubu je 
Mgr. Natalie Csizmaziová.  

 

V roce 2013 se konaly následující akce pro rodiny s dětmi: 

 Malovaný Londýn  

 Putování za Lochnesskou příšerou  

 Příměstské tábory s výukou angličtiny 

 Kreativní akce na Hanáckém náměstí inspirované anglofonní 
kulturou (aboriginské umění pro rodiny s dětmi, Australské 
prázdniny ad.) 

 Finské odpoledne, Objev Finsko, Pečeme s Mumínky, Dopis od 
Santy z Rovaniemi se zahraniční dobrovolnicí Iidou Tenolahti 

 

Obě dobrovolnice připravily zajímavý plán akcí na rok 2014, ve kterém 
se objeví například propojení akcí pro rodiny s dětmi v Knihovně 
Kroměřížska s knihovnami ve městech Lapua (Finsko) a Salies 
(Francie). Rovněž akce pro děti připravované ve spolupráci se ZŠ 
Zachar a ZŠ Oskol významně přispěly k šíření povědomí o evropských 
kulturách mezi žáky základních škol. 
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Francouzský klub pro 
rodiče a děti při MC 
Klubíčko  
 

Mateřské centrum Klubíčko pravidelně organizuje pro děti kurzy 
francouzštiny.  

V roce 2013 se v MC s francouzštinou seznámilo celkem 24 dětí (11 dětí 
ve věku 3-7 let, 13 dětí ve věku 10-13 let). 

Pro srovnání: 

V roce 2012 to bylo celkem 16 dětí (9 dětí ve věku 3-6 let, 7 dětí ve věku 
10-12 let). 

Na základě rostoucího zájmu o studium francouzského jazyka u dětí 
MC Klubíčko založilo Francouzský klub (duben 2012), jehož členy jsou 
všechny děti a rodiče, kteří se učí v Klubíčku francouzsky. Klub je 
otevřen široké veřejnosti. 

Cílem klubu je propagovat francouzštinu a připravovat různorodý 
program na témata z oblasti frankofonního světa (kultura, tradice, 
apod.) a to formou hravých motivačních setkání tak, aby se rozvíjel 
pozitivní vztah k francouzskému jazyku již od útlého věku. 

Setkávání mají multikulturní charakter a akce jsou zaměřeny na 
poznávání kultury a tradic frankofonního světa. Diskuze probíhají v 
češtině a francouzštině, (případně angličtině). Vzhledem k naší cílové 
skupině se u nás setkávají také interkulturní páry (mezinárodní 
partnerské dvojice) s dětmi. Snažíme se především o šíření povědomí o 
multikulturalismu a kulturní integraci. 
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Akce klubu významně obohatila spolupráce se zahraniční dobrovolnicí 
(EVS) Lucile Franzinetti z Francie a také s naší partnerskou organizací 
ve Francii: Itinéraire International-Pôle Midi Pyrenées, Francie. 

Čestným předsedou klubu je Yves Sonet, mezi zakládající členky patří 
Mgr. Natalie Csizmaziová a Mgr. Ivana Nováková. 

  

V roce 2013 proběhly následující akce pro rodiny s dětmi: 

  

 Atelier de Magie 

 Odpoledne s Renoirem v Podzámecké zahradě 

 Olympiáda ve francouzském jazyce 

 Příměstský tábor s výukou francouzštiny 

 Francouzský filmový klub – diskuze o francouzské filmové 
tvorbě  

 Kreativní akce na Hanáckém náměstí inspirované anglofonní 
kulturou (Eiffelovka má křídla, Francouzský kubismus ad.) 

 Objev Francii s dobrovolnicí Lucile Franzinetti 

 Francouzské Vánoce 
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Fotografický klub při MC 
Klubíčko 
V sobotu 21. 9. 2013 byl založen Fotografický klub při Mateřském 
centru Klubíčko. Klub je otevřený všem nadšencům fotografování. 
Fotoklub byl veden mladou zahraniční dobrovolnicí – fotografkou - 
Lucile Franzinetti z Francie, která působila v Klubíčku v rámci EDS 
(Evropské dobrovolné služby) od 6/2013 – 5/2014. 

Zakládajícími členkami klubu je Martina Dudíková a Marcela Bradová, 
čestnou předsedkyní Lucile Franzinetti, která dodává: „Dívejte se na 
svět z mnoha úhlů, krása je všude kolem nás, přemýšlejte nad každým 
snímkem a vězte, proč tento obraz fotíte“. 

Při sobotních setkáních se nadšenci o seznámili se základy 
fotografování a také mohli zachytit fotografie se zadáním: straight 
lines, circles, red colour,  S shape pictures, architecture, autumn, 
French aspects of Kroměříž or black&white pictures. Komunikace 
s Lucile totiž probíhala v rámci klubu v angličtině. 

Mladí fotografové si mohli také vyzkoušet fotografování s klasickým 
fotoaparátem na černobílý kinofilm, který následně s panem 
fotografem Jaroslavem Stojaníkem vyvolali v jeho ateliéru. 
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Interkulturní rozměr a 
prevence xenofobie 
 
Interkulturní vzdělávání v klubech v MC Klubíčko umožňuje dětem i 
jejich rodičům rozvíjet chápání a přijímání různorodosti jako 
pozitivního jevu a hodnotit rozdíly mezi lidmi z různých kultur jako 
přínosné. 

 

Věříme, že aktivity Anglického či Francouzského klubu přispívají nejen 
k pozitivnímu postoji k výuce jazyků, ale také k vytváření respektujících 
vztahů mezi různými kulturami a rozmanitostmi. Věříme, že vedou ke 
vzájemnému obohacování a otevírají cestu k respektování různých 
způsobů života, myšlení a chápání světa. 
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Činnost MC v roce 2013 
v řeči čísel 
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   Rok 2013 – pokles způsoben výměnou oken na ZŠ Zachar. 
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Finanční zpráva 

Výnosy v tis. Kč Náklady v tis. Kč 

Tržby za vlastní 
výkony 1329 Osobní náklady celkem 2410 

Ostatní výnosy - úroky 5 Spotřebované nákupy 499 

Přijaté příspěvky (dary) 11 Služby celkem 822 

Provozní dotace 2910 Ostatní náklady celkem 21 

    Odpisy 6 

Tržby z prodeje 
majetku 0 

Poskytnuté členské 
příspěvky 1 

Výnosy celkem 4255 Náklady celkem 3759 

  
Výsledek hospodaření 496 

 

Kladný výsledek hospodaření je částečně způsoben nepravidelným 
zasíláním dotačních prostředků z oblasti podpory ESF. Mateřské 
centrum Klubíčko se snaží vždy o vyrovnaný rozpočet s postupným 
vytvářením rezervy na financování dalšího rozvoje a nenadálých 
situací spojených s provozem našeho MC. 
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Členění provozní dotace dle zdrojů: 

 

Provozní dotace   

ESF 1 452 987  Kč 

MPSV 567 824  Kč 

ČNA 239 414  Kč 

Počítačová služba 170 000  Kč 

Euroface Consulting 126 623  Kč 

Jazyková škola Athéna 116 000  Kč 

ÚP 88 967  Kč 

Město Kroměříž 85 000  Kč 

Zlínský kraj 40 000  Kč 

Marlin 24 000  Kč 

Celkem 2 910 815  Kč 
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Pravidelné akce v roce 2013 
 

Pohybové 

 Florbal s Martinem 

 Balónkování 

 Cvičení pro děti od 2 let (bez rodičů) 

 Jóga pro dospělé 

 Tanečky 

 Pohybové hry pro rodiče s dětmi 

 Zpíváme a tančíme s Věrkou 

 Vaničkování – plavání kojenců 

 Rytmika pro rodiče s dětmi 

 

Vzdělávací a jazykové 

 Angličtina pro děti 

 Francouzština pro děti 

 Anglický klub 

 Francouzský klub 

 Hrajeme a zpíváme anglicky 

 Hudební miniškolka 

 

Kreativní 

 Tvoření s Renčou 

 Fotografický klub 
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Služby péče o děti 

 Školka s prvky Montessori 

 Školka s výukou angličtiny 

 Přírodní školka 

 
 
Poradenství 

 Logopedické 
 Psychologické 
 Právní 
 Finanční 
 Výživové 
 Zdravotní 
 Výchovné a vzdělávací 
 Genderové 

 
 
 

Open Club 

Multikulturní setkávání nejen pro náctileté a diskuze na různá témata. 
Diskuze probíhají v angličtině. 

V roce 2013 se setkání účastnily naše EVS dobrovolnice Lucile 
Franzinetti z Francie a Iida Tenolahti z Finska. 

Témata, která proběhla - O co se zajímá má generace - odpoledne 
s Lucile Franzinetti, česká, francouzská a finská svatba, Vánoce ve 
Francii a ve Finsku, Hudba, kterou poslouchají mladí Finové. 
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Jednorázové akce v roce 
2013 - nepravidelné 

 

Leden Jen o tom, jak jsme přežili Vánoce – beseda 

Posilování rodičovských kompetencí - beseda s 
PaedDr. Hanou Paštekovou 

Únor Zimní pobyt pro rodiny - Chrastice 

Karnevaly pro rodiče a děti 

Jak lépe porozumět sobě i ostatním 

Efektivní rodičovství 

Březen Ples ZŠ Zachar a MC Klubíčko 

Zvyšování finanční gramotnosti 

Burza dětského oblečení 

Malovaný Londýn – aktivita pro rodiče s dětmi 

Duben Potravinové alergie a intolerance 

Velikonoční maňáskové divadlo a beseda 

První pomoc batolatům a dětem 

Zasaď strom 

Šťastný život bez úrazů 

Zdravý úsměv v MC 

Komplexní zdraví 

Sobě - Tobě – rekvalifikační kurz „Pečovatel/ka o 
děti 0-10 let“ – motivační seminář 

Atelier de magie – pro rodiny s dětmi 

Stavění májky 
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Květen Projezme se ke štíhlému a zdravému tělu 

Beseda s rodiči - pěstouny Smolkovými 

Odpoledne s Renoirem – pro rodiny s dětmi 

Rodina a zvládání emocí u dětí 

Klubíčko světel aneb Světýlko do každé rodiny 

Zdraví z přírody 

Bezpečná domácnost 

Den dětí města Kroměříž 

Vaříme zdravě a chutně 

Snižování nemocnosti dětí 

Červen Anglický klub - Lippy a Messy - pro rodiny s dětmi 

Cesta mořem financí 

Pohádka ke Dni dětí 

Hrajeme si v Libosadu 

Jarní putování za Lochnesskou – pro rodiny s dětmi 

Multižánrový piknik 

Červenec Vodácký tábor pro rodiny s dětmi 

Velryba a šnek 

Aboriginské umění pro děti 

Sprejeři z Klubíčka 

Prázdninový pobyt pro rodiny s dětmi – Chrastice 

Australské prázdniny 

Srpen Kubismus pro děti 

Eiffelovka má křídla 

Mozaikování v Rotundě – pro rodiče s dětmi 

Září Finnish afternoon - Finské odpoledne s Iidou 

Sobě-Tobě – rekvalifikační kurz – zahájení kurzu 
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Burza oblečení 

Říjen Seminář Sociální práce s klienty psychiatrické 
léčebny 

Drakiáda na letišti – pro rodiče s dětmi 

Listopad 1. výročí Anglického klubu 

Miloš Macourek – dobře utajená osobnost – pro 
rodiny s dětmi 

Konference Společnost přátelská rodině 

Beseda s finanční poradkyní 

Jak pomoci obětem domácího násilí 

Finské tanečky 

Objev Finsko – pro rodiny s dětmi 

11. narozeniny MC Klubíčko 

Objev Francii – pro rodiny s dětmi 

Tvoření vánočních ozdob 

Magické Vánoce – Rozsvěcení vánočního stromu – 
dílna 

Tajemné putování Podzámeckou zahradou za 
Mikulášem 

Prosinec Advent na Arcibiskupském zámku v Kroměříži 

Mikuláš v Klubíčku – pro rodiče s dětmi 

PAS – komunitní setkání autistů 

Pečeme perníky s Muminkem – pro rodiny s dětmi 

Vánoční jarmark v Klubíčku 

Francouzské Vánoce – pro rodiny s dětmi 

Olympiáda – francouzský jazyk 
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Lidé v Klubíčku v roce 2013 
 

Rada 

 Ing. Marcela Bradová (předsedkyně) 

 Mgr. Natalie Csizmaziová 

 Mgr. Pavlína Švecová 

 

Zaměstnanci 

 Ing. Marcela Bradová (fundraising, finanční řízení, projektová 
manažerka) 

 Bc. Renata Cveková (pedagožka, odborný garant, hlídací teta, 
lektorka) 

 Mgr. Natalie Csizmaziová (aktivizační pracovnice, lektorka) 

 Lenka Hašpicová (aktivizační pracovnice) 

 Michaela Letková (hlídací teta do 25. 8. 2013) 

 Bc. Lucie Slaníková (hlídací teta na MD do 30. 9. 2013) 

 Radka Trvalová (koordinátorka veřejné služby do 31. 3. 2013) 

 Věra Vargová (aktivizační pracovnice, lektorka, hlídací teta) 

 Pavlína Volánková (pomocný personál od 9. 9. 2013) 

 Lenka Topičová (administrativní pracovnice od 1. 11. 2013) 

 Renata Rudolfská (administrativní a provozní referentka od 1. 
4. 2013) 

 Dagmar Menšíková (koordinátorka vzdělávacích aktivit pro 
děti od 1. 9. 2013) 

 Marta Němcová (koordinátorka volnočasových aktivit MCK do 
30. 9. 2013) 
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 Jitka Brúnová (pečovatelka o děti, pomocný personál do 30. 9. 
2013) 

 Ivana Černá (hlídací teta do 25. 8. 2013) 

 

 

Lektoři/ky 

 Martin Mazánek - Florbal pro děti 

 Mgr. Alžběta Mazánková- Cvičení dětí od 2 let, Balónkování, 
Vaničkování 

 PaedDr, Mgr., Bc. Hana Pašteková Rupertová – psychologické 
poradenství 

 Ing. Bohdana Sonet – Tanečky pro děti 

 Mgr. Pavlína Švecová – Angličtina pro děti, Odpoledne s prvky 
Montessori, lektorka ČJ pro zahraniční dobrovolníky 

 Mgr. Eva Valíčková – logopedie, odborné poradenství z oblasti 
speciální pedagogicky, psychopedie 

 Mgr. Karolína Skříčková - Muzikoterapie 

 Hana Feltlová – Hudební miniškolka 

 Ing. Magdalena Fišerová – Výživové poradenství 

 Mgr. Kateřina Kováčová – Rytmická gymnastika pro děti, 
lektorka ČJ pro zahraniční dobrovolníky 

 Eva Diblíková, DiS. – Angličtina pro děti, anglická školka 

 Mgr. Gabriela Kosíková – psychologické poradenství 

 Mgr. Eva Marinčáková – lektorka na příměstském táboru 

 Dominika Vargová – lektorka příměstského tábora 

 Petr Škop – lektor příměstského tábora 

 Tereza Slaníková – lektorka příměstského tábora a rodinného 
pobytu 

 Ing. Libor Slaník  - lektor rodinného pobytu 
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Dobrovolníci 

Za rok 2013 spolupracovalo s MC přes 75 dobrovolníků  
v neakreditovaném režimu, kteří se podíleli jak na pravidelné činnosti 
a údržbě MC, tak i na organizování jednorázových víkendových akcí či 
prázdninových pobytových akcí. Děkujeme! 

 

Také studenti škol: 

Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická 
škola Kroměříž, Střední soukromá podnikatelská škola Kroměříž. 
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Veřejná sbírka 
 

MC Klubíčko pořádá veřejnou sbírku pro Aničku, která je těžce tělesně 
a mentálně postižená. 

Sbírka se koná formou shromažďování příspěvků na zvláštním 
bankovním účtu č. 2400142787/2010. 

Sbírka se koná od 1. 9. 2011 - 1. 7. 2014. Za rok 2013 jsme vybrali  

37 607,40 Kč, ze které jsme dofinancovali lázeňský pobyt a pořídili 
úpravu automobilu, zábranu k posteli a speciální houpačku pro těžce 
tělesně a mentálně postiženou holčičku. Všem dárcům velmi 
děkujeme. 
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Poděkování 
Velké díky patří našim rodinám, bez jejich podpory a pomoci bychom 
nebyli schopni realizovat naše plány. 

 

Na druhém místě děkujeme Městu Kroměříž za trvalou podporu i 
porozumění našim potřebám. Velmi si vážíme také podpory ze strany 
ZŠ Zachar, vstřícného přístupu a ochotě naslouchat našim nápadům. 

 

Laskavé poděkování patří našim významným dárcům: 

 

ESF ČR 

MPSV 

Město Kroměříž 

Zlínský kraj 

 

Děkujeme také našim partnerům za spolupráci: 

Město Kroměříž 

Síť mateřských center 

KROK 

OSPOD Kroměříž 

MÚ – odbor školství 

MÚ – odbor sociální 

ZŠ Zachar 

ZŠ Oskol 

Zdravé město 

Knihovna Kroměřížska 
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VOŠ pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola Kroměříž 

Oblastní charita Kroměříž - Azylový dům pro matky s dětmi a ženy 
v tísni 

Občanské sdružení rodičů a přátel ZŠ a MŠ speciální Kroměříž – 
Korálky 

Poradenské a intervenční centrum Kroměříž 

Církev československá husitská 

Dětský domov Kroměříž 

Optimum KM – účetní služby, daňové poradenství 

Jídelna Hulín 

Střední škola hotelová a služeb v Kroměříži 

Národní památkový ústav – Územní odborné pracoviště v Kroměříži 
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Z alba 
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Bonus závěrem 
KLUBÍČKO 

 

Klubíčko je jako krásná slunečnice, 

otáčí se za září slunce, 

v jeho listech „Motanice“ se k nám vinou živé informace, 

jak jste s námi prožívali různorodé akce! 

 

Klubíčko je jako veselá tanečnice, 

má velkou radost z hudby, tance, pohybu. 

Nejkrásnější odměnou pro něj však je, 

když rozzáří štěstím a nadšením každé dětské líce. 

 

Klubíčko je jako stabilní pramice, 

pluje klidně po každodenní řece 

a její zkušené posádce  

pomáhají i milé zahraniční dobrovolnice. 

 

Klubíčko je jako ovoce, 

ten strom jsme s očekáváním zasadili, 

každý den ho s láskou a trpělivostí zalévali. 

Když plody dozrály a jsou sladké, 

je to pro nás další výzva a inspirace! 

 

Kateřina Kováčová 
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Kontakty 
Mateřské centrum Klubíčko, o. s. 

Albertova 4062/8 

767 01 Kroměříž 

www.klubickokm.cz 

klubickokm@klubickokm.cz 

 

Ing. Marcela Bradová – ředitelka 

Tel: 602 793 748 

Mgr. Natalie Csizmaziová – koordinátorka MC 

Tel. 737 172 403 
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