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„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 předsedkyně 
Milí Klubíčkáři, 

Zkuste si namalovat svá přání. Na co se v životě těšíte? Nedávno jsem svá přání malovala se svými 

dětmi. A že jich bylo! Cestovatelské plány, domeček na stromě, bílá pláž s mořskými vlnami, čas na 

ruční práce, rozesmáté tváře všech členů rodiny, i budoucích dětí našich dětí a také přátel. Na 

seznamu se objevuje také bájný jednorožec, který představuje něco nového, hravého, mystického, 

divokého i nepoznaného.  

Pokud si maluji přání a sny pro Klubíčko, vidím jich spoustu. To nelze zastavit. Mým velkým snem je, 

abychom stále byli pevným týmem, o který se mohu opřít. Abychom si důvěřovali, sdíleli a pevně se 

podporovali. Abychom táhli za jeden provaz, zachovali si velký kus radosti, svobody a zodpovědnosti. 

Lidé jsou tím nejdůležitějším, nejen náš tým, ale také vy, návštěvníci. Maluji rozesmáté tváře, 

spokojené rodiče a děti, které nechtějí jít z Klubíčka domů. Pokud takovými budeme, zajímavé 

aktivity, kroužky, besedy, semináře, tábory, víkendové akce a vůbec spousta zajímavých nápadů přijde 

ruku v ruce. Proto bych ráda, letos netradičně a úvodem, poděkovala celému týmu spolupracovníků, 

lektorů, dobrovolníků a především vám, našim milým návštěvníkům, kteří k nám rádi chodíte a 

potvrzujete, že naše počínání má smysl. 

Pojďme se společně ohlédnout za uplynulým rokem 2015. Jaký byl? Jednoznačně rokem dobrým a 

plným činorodé práce. 

Do září 2015 jsme hostili dvě zahraniční dobrovolnice Evropské dobrovolné služby. Georgia z Velké 

Británie i Verónica ze Španělska nám daly kus sebe, jak ve svých aktivitách pro děti, mládežníky i pro 

rodiny. Propojujeme světy, poznáváme se a věřte, že naše děti, leč mají v klubíčkovských školkách 

roků jako na jedné ruce, mají představu o Finsku, Francii, Anglii i Španělsku, odkud naše dobrovolnice 

pocházejí. 

Léto 2015 jsme prožili ve znamení příměstských táborů. A že jich bylo! Vybrat si mohl každý z celkem 

12 táborů. Na výběr byly tábory se sportovní, jazykovou či kreativní tematikou. Stále pořádáme tábory 

pro rodiny s dětmi, vyrazili jsme opět také na vodu. Nejstarším táborníkům bylo loni 13 let, tak jako 

Klubíčku. Věříme, že společné zážitky, společně prožitý čas jsou velmi cenné a tak budeme i nadále 

myslet na naše náctileté klubíčkáře. Splnili jsme si také sen o stanovém táboře na louce u potoka, pod 

hvězdami.  

Krásným a radostným počinem byly sobotní zážitkové prohlídky Koulelo se Klubíčko – za nití příběhu 

Kroměříže, které probíhaly v letní sezóně. Průvodcem dětí byl maňásek Klubíčko symbolizující 

odvíjející se nit příběhu města od jeho založení až po současnost. 

Další sobotní novinkou byly kurzy vaření pro děti, které se staly velmi rychle oblíbenými. To se pak 

linou vůně v sobotu z Klubíčka a ještě lépe to chutná! 
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V loňském roce jsme se stali regionálním vítězem 1. ročníku programu POMÁHÁME S VÁMI, který 

pořádá Nadační fond Tesco. Získanou dotaci 50 000,- naše Mateřské centrum Klubíčko využívá ve 

školním roce 2015/16 na zaměstnání asistentky pro děti se specifickými potřebami. Vašimi hlasy jste 

pomohli dětem, které mají v předškolním věku nerovnoměrný vývoj, specifické potřeby či problémy 

se začleněním do dětské skupiny. 

Vzhledem k legislativním změnám došlo ke změně názvu naší organizace - z občanského sdružení na 

zapsaný spolek. Mateřské centrum Klubíčko, o.s. nese od prosince 2016 název Klubíčko Kroměříž, z.s.  

Kromě těchto novinek jsme i nadále pokračovali a připravovali pro rodiče, pro rodiče s dětmi i pro 

děti spoustu jednorázových i pravidelných aktivit.  

Pro rodiče s dětmi jsme připravovali aktivity v rámci projektu „Mateřství není handicap“, které jsou 

významně spolufinancovány MPSV. V roce 2015 jsme uspořádali 30 besed s odborníky na různá témata 

(např. psychologie dítěte, duševně nemocní mezi námi, informační technologie – rizika a výhody pro 

děti, návrat na trh práce po MD, potravinové alergie a intolerance, komunikace v rodině, finanční 

aspekty samoživitele, střídavá péče a její úskalí, atd.) 

Velmi oblíbené a podpůrné jsou svépomocné skupiny, kde dochází ke vzájemné podpoře a někdy také 

k případnému hledání řešení problému s odborníky. 

Rodiče vyhledávali také naše poradenské služby – psychologické, sociální, logopedické, výživové nebo 

pedagogické.  

Mohli jste nás potkávat na mnoha akcích pro rodiny. Na již tradičních akcích jako je akce 

s bezpečnostní tematikou Šťastný život bez úrazů, akce s cílem síťování sociálních partnerů na 

podporu rodiny - Klubíčko světel, na oblíbené drakiádě na letišti nebo na předvánoční akci 

v Podzámecké zahradě  - Tajemné putování za Mikulášem. 

Nadále se věnujeme službám péče o děti, a tak jsme v roce 2015 nabídli školku s výukou angličtiny, 

přírodní školku a anglický klubík (družinu pro školáky), kterými prošlo 73 dětí. 

Za důležité považujeme jazykové aktivity. Nabízíme různé kurzy, např. hrajeme si a zpíváme anglicky, 

angličtinu pro děti, francouzštinu pro děti různého věku. Kurzy v roce 2015 prošlo 68 účastníků. Do 

těchto aktivit jsme v loňském roce zapojili evropské zahraniční dobrovolnice.  

Klubíčko je otevřeno denně od 8 do 18 hod, velmi často také v sobotu. Průměrná denní návštěvnost 

centra v roce 2015 byla 115 malých i velkých návštěvníků. 

A jaké máme plány na další období? Jsme velmi aktivní v oblasti fundraisingu, přípravy projektů. 

Nebojíme se nových výzev a jdeme do nich. Už teď víme, že naše dvě projektové žádosti na realizaci 

dětské skupiny Klubíčko pro děti předškolního věku a na odpolední družinu pro děti 1. stupně ZŠ jsou 

podpořeny. Oba projekty budou zahájeny od září 2016 a financovány z OP Z.  

mailto:klubickokm@klubickokm.cz


5 
 

Klubíčko Kroměříž, z. s. Albertova 4062, 767 01 Kroměříž 
DIČ CZ26602024, Tel.: 737 206 708, e-mail: klubickokm@klubickokm.cz 

www.klubickokm.cz 
 

V naší činnosti vidíme velký smysl. Přínosy jsou zřejmé - zvyšování rodičovských kompetencí, 

primární prevence, předcházení a zlehčení obtížných situací v rodinách, vzájemná spolupráce s jinými 

subjekty a partnery, budování komunity, aktivní občanství, ale hlavně také RADOST.  

Velmi děkuji všem dárcům, sponzorům a partnerům, příznivcům a podporovatelům, bez kterých by 

naše centrum nemohlo existovat. Velmi si vás vážíme. 

Tak ať vás i nás nadále Klubíčko baví! 

Marcela Bradová 

Předsedkyně spolku 
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Slovo psycholožky 
Zhodnocení roku 2015  

Psychologické poradenství v Klubíčku funguje již několik let. V rámci rozšířených služeb spolupracuji 

jako psycholožka s aktivizačními pracovnicemi, logopedkou, sociální pracovnicí, které jsou v denním 

přímém styku s maminkami, otci a ostatními rodinnými příslušníky i s dětmi. 

Díky přátelskému prostředí a blízkým vztahům tak hraje poradenství spolu s ostatními aktivitami 

důležitou roli při primární prevenci sociálně patologických jevů. Účastním se výjezdových pobytů i 

jednorázových akcí, kde mohu navázat osobnější kontakt s klientem, což se projevilo i vyšší účastí a 

zájmem o odborné besedy.  

Pokud se vyskytne jakýkoliv problém v rodině, je mnohem jednodušší včas ho začít řešit v tomto 

neformálním prostředí. Vyhledat přímo institucionální odbornou pomoc je pro klienty obtížnější a 

mnohdy mají pocit stigmatizace.  Pokud je třeba, je jim nebo členům jejich rodiny doporučena 

odborná péče. Dostane se jim předem informace o tom, kam se obrátit, ví, co je čeká. Mnohdy díky 

včasné intervenci další pomoc není třeba a prevence tak splní svůj hlavní účel – předcházet 

problémům. 

I v tomto roce pokračovalo poradenství nejen formou osobního kontaktu, ale i formou telefonickou 

či elektronickou poštou, které většinou následně přejdou v přímou konzultaci v centru. 

Počet klientů, kteří vyhledají ročně psychologické poradenství, je asi 150, přičemž někteří klienti 

přijdou opakovaně. 

Každoročně jsou kromě výchovných problémů nejčastěji řešenou problematikou problémy vztahové 

(nevěra, konflikty, složitý rozvod – svěření dětí do péče). Díky včasné intervenci je dopad těchto 

rodinných krizí na fungování rodiny menší. S problematikou vztahů úzce souvisí bohužel stále se 

vyskytující problém závislosti na návykových látkách u členů rodiny, mnohdy spojené s obtížnou 

finanční situací v rodině nebo dlouhodobou nezaměstnaností. Ve spolupráci s aktivizačními 

pracovnicemi jsme museli řešit několik případů domácího násilí. 
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Jako velmi přínosné vidím poradenství zaměřené na návrat do zaměstnání po mateřské dovolené. 

Pomoc se týká nejen zvyšování sebevědomí, pracovních kompetencí, ale i přípravy profesních 

životopisů, následně skloubení pracovního vytížení s péčí o děti. 

Ukázalo se, že mateřské centrum hraje důležitou úlohu jako podpůrná síť při vážném onemocnění v 

rodině (onkologické onemocnění člena rodiny, úmrtí v rodině), kdy pracovnice v centru a psycholog 

pomáhají nejen psychicky, ale i s péčí o děti a domácnost.  

Za velmi důležité považuji realizaci podpůrných rodičovských skupin, jejichž jsem odborným 

garantem, které jsou zaměřené na omezení sociální exkluze a zmírnění krizí v rodině. Pro příští rok 

plánujeme zavést podpůrnou skupinu také pro děti z ohrožených nebo sociálně vyloučených rodin.  

 

PaedDr. Mgr. Bc. Hana Pašteková Rupertová 

 

VIZE  

Jsme kroměřížské komunitní centrum vzájemného setkávání rodin s dětmi. Nabízíme poradenství, 

vzdělávání i volnočasové aktivity a také společný komunitní prostor pro setkávání a smysluplné 

využití volného času. 

 

Děláme všechno proto, aby rodiče byli lepšími rodiči. 
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Sociální problém a náš přístup k jeho 
řešení 

 
 

Problém 
 

Popis problému 

1 Primární prevence 
sociálně 
patologických jevů 
v rodinách a ve 
společnosti 
 

 

Skupina rodičů a dětí na MD/RD není podchycená v žádné instituci 
(kromě ordinací lékařů), v případě závažných jevů jako je týrání, 
zneužívání, zanedbávání, domácí násilí, alkoholismus, duševní 
choroba. Nedostatečná primární prevence patologických jevů se 
kompenzuje právě v mateřských a obdobných centrech při různých 
výchovně vzdělávacích programech, přednáškách, konzultacích s 
odborníky, ale i při laickém poradenství při každém společenském 
setkávání. Aktivizační pracovník detekuje i náznaky těchto 
patologických jevů, odkáže na možnost poradenství přímo v centru, 
nebo poskytne informace, kde problém dále řešit (sociální odbor, 
intervenční centrum, odborný lékař, právník, finanční či vztahová 
poradna apod.) 
Pomoc je zajištěna před nástupem dítěte do MŠ, mnohdy v zárodku 
vzniku závažného problému. 
Včasná prevence zmenšuje dopad negativních sociálně 
patologických jevů na vývoj dítěte i na celou rodinu. 

2 Pomoc rodinám 
v krizi 

 

 

 

 

I v nerizikových skupinách rodin se mohou objevit závažné problémy  - 
zdravotní handicap, vážné onemocnění nebo úmrtí některého člena 
rodiny. 

Těmto rodinám jsme schopni v centru zprostředkovat nejen odbornou 
pomoc (psychologické, finanční, sociální poradenství), ale také rodinu 
významně podpořit lidskou pomocí jako je podpora, soucítění, pomoc 
s hlídáním dětí, přátelská pomoc v domácnosti a opětovné zařazení do 
normálního života. 

Rodina v krizi nezůstane bez pomoci, a to nejen po odborné, 
formální stránce, ale i lidské a přátelské. 

3 Nezaměstnanost 
rodičů 

 

Pořádáme besedy, školení zaměřené na orientaci na trhu práce, pomoc 
při zpracování profesního životopisu, emocionální podpora v 
dlouhodobé nezaměstnanosti.  Občasně nabízíme vzdělávací kurzy s 
hlídáním dětí (např. akreditovaný kurz Pečovatel/ka o děti) a také 
služby péče o děti. Služby péče o děti vykonávají kvalifikované 
lektorky/pečovatelky a jde vždy o komplexní péči o dítě, tedy zajištění 
jeho programu, stravování a odpočinku. Důležité je také předávání 
informací a kontaktů týkajících se zaměstnání. Usnadňujeme návrat 
na trh práce. 
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4 Sociální a 
společenská izolace 
rodin, rodičů na 
rodičovské dovolené 
 

 

Příchod dítěte do rodiny zásadně ovlivní fungování rodiny a to nejen 
pozitivně. 
Faktorů, které na matky negativně působí, je několik: významná změna 
životního stylu, vytržení z dosavadního světa sociálních a profesních 
vazeb, výrazné omezení sociálních kontaktů a zájmů, sociální izolace a 
z ní vyplývající pocity vydělení ze společnosti, pocit osamělosti, pocitu 
nevyužívání a nerozvíjení některých schopností matek. Sdílení svých 
starostí i radostí, dávání i přijímání, naslouchání i přirozené neformální 
učení, vzájemná podpora i pomoc jsou velmi přínosné pro každého 
rodiče při péči i o dítě a domácnost. 
Nejlépe si dokáží vzájemně pomoci lidé v obdobné situaci, lidé 
s podobnými zkušenostmi. Rodičovské setkávání v mateřském 
centru plní výborně roli podpůrné svépomocné skupiny. 

5 Překážky při 
slaďování rodiny a 
práce 

 

 

Dalším problémem, který se pokoušíme řešit, jsou překážky při 
slaďování práce a rodiny. Nástup po MD/RD do zaměstnání bývá pro 
ženy organizačně náročný. V podpůrných skupinách mají možnost 
diskutovat o delegování povinností na ostatní členy rodiny, stanovení 
priorit v životě, možnosti právní pomoci při jednání se 
zaměstnavatelem o genderově rovných příležitostech, možnosti 
zkrácení pracovní doby a podobně. Prosazujeme ideu „mateřství 
není handicap“. 

6 Aktivizace občanů a 
budování komunity 

 

Nabízíme možnost zapojení do komunitního života, dobrovolnické 
činnosti či také akce ve spolupráci s dalšími partnerskými 
organizacemi. Spolupracujeme s úřadem práce a zapojujeme 
dlouhodobě nezaměstnané. Organizujeme aktivity pro všechny členy 
rodiny – tedy i otce, prarodiče, širokou veřejnost. Komunikujeme se 
sponzory, partnery, každý má možnost zapojit se najít uplatnění dle 
svých možností.  Dáváme prostor našim návštěvníkům k seberealizaci, 
ke zvyšování dovedností a sebevědomí, také k rozvoji občanské aktivity 
a spolupráci s partnerskými organizacemi. Bojujeme tak proti 
občanské pasivitě. 

7 Neformální 
vzdělávání pro rodiče 
– prevence 
pozdějších 
výchovných 
problémů 
 

 

Cílená a systematická výchova k rodičovské roli není. Proto nabízíme 
pestré aktivity pro aktivizaci rodičů od volnočasových po osvětové a 
vzdělávací či poradenské. Je to typ neformálního vzdělávání rodičů ve 
všech oblastech jak pečovat o své dítě – rozvíjet ho po stránce 
emocionální, sociální a pohybové. Informujeme o vzdělávání dětí 
Montessori, o jazykovém vzdělávání, o využití (zneužití) informačních 
technologií, výchově k respektujícímu nebo efektivnímu rodičovství.   
Neformální vedení rodičů vnímáme jako prevenci pasivního 
rodičovství. 
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8 Zvyšování povědomí 
o evropském 
občanství 

 

Snažíme se rozvíjet povědomí o evropském občanství především u 
mladých (Evropská dobrovolnická služba) a obohacovat životy celé 
komunity. Interkulturní vzdělávání v Anglickém a Francouzském klubu 
při  Klubíčku 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 vedou ke vzájemnému 
obohacování a otevírají cestu k respektování různých způsobů života, 
myšlení a chápání světa. Využíváme služby zahraničních dobrovolníků, 
spolupracujeme s cizinci žijícími zde, integrujeme rodiny z jiných částí 
světa. Interkulturní rozměr a prevence xenofobie nejsou jenom 
slova. 

9 Udržitelnost 
organizace, nejistota 
finančních zdrojů 

 

 

Udržitelnost řešíme od založení organizace. Fungujeme na základě 
vícezdrojového financování. Finanční zdroje získáváme jak od donátorů 
(obec, kraj, MPSV, nadace), tak od soukromých dárců a firem (Plastika 
a.s., FORT Plasty, aj.). Velmi důležitou složkou financování jsou vlastní 
zdroje (kurzovné, poplatky za realizaci táborů, aj.). 

Nepostradatelný je samozřejmě tým spolupracovníků. Každý článek je 
důležitý a společně tak motáme barevné klubíčko. Práce v Klubíčku 
nám přináší radost a smysluplný pocit, ovšem velmi často s nejistým 
pohledem do budoucnosti. 

Ovšem, když vidíme rozzářené oči dětí nebo případ, kde jsme pomohli, 
víme, že jsme na správné cestě. Budoucnost neziskové organizace je 
důležitá, ovšem díky nedostatku financí velmi nejistá. 
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Realizované projekty a 
aktivity mateřského centra 

Aktivita/program/ 

produkt 
Stručný popis 

Předpokládaný dopad 
aktivit 

Projekt: Mateřství není handicap  

Besedy a přednášky 
(30) 

Realizovali jsme 30 besed a přednášek s 

odborníky např.: psychologie dítěte, duševně 

nemocní mezi námi – v rodině či v sousedství, 

informační technologie – rizika a výhody pro 

děti, návrat na trh práce po MD, potravinové 

alergie a intolerance, komunikace v rodině, 

finanční aspekty samoživitele, placenta – 

nevyužitý poklad, máte doma „jiné“ dítě?, nástup 

do školy, střídavá péče a její úskalí, atd. 

Posílení rodičovských 
kompetencí, posílení 
aktivního rodičovství, 
posílení 
mezigeneračního 
soužití, případně 
zmírnění problémů 
ohrožených rodin 

Podpůrné 
rodičovské skupiny 
(8) 

Rodičovská skupina 1 – Čerství rodiče (rodiče 

s dětmi od 0-1 

Rodičovská skupina 2 – Broučci (rodiče 

s dětmi 0-2 roky  

Rodičovská skupina 3 – RS Čiperky (rodiče 

s dětmi ve věku 1-3 

Rodičovská skupina 4 – Aktivní rodiče (rodiče 

s dětmi 2-4 let  

Rodičovská skupina 5 – Želvičky (rodiče 

s dětmi s handicapem  

Rodičovská skupina 6 - Podpůrná rodičovská 

skupina Po- Po (rodiče čelící obtížným situacím 

v rodině)  

Rodičovská skupina 7 - anglický a francouzský 

klub pro rodiče a děti - (bilingvní rodiny) 

Rodičovská skupina 8 - zralí rodiče (rodiče se 

staršími dětmi a s 3a více dětmi 

Zmírnění sociálního 
vyloučení, stabilizace 
rodiny, snížení 
patologických jevů 
v rodině i společnosti, 
snížení zdravotních 
problémů, snížení 
sociálních problémů, 
snížení 
ekonomických 
problémů, zvýšení 
schopnosti 
samostatně řešit další 
vzniklé problémy, 
zvýšení schopnosti 
využívat efektivně 
vnitřní zdroje 
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Odborné 
poradenství 

Psychologické (152 dospělých), pedagogické 

(5D), výživové (10D), sociální (30D), logopedické 

(12), genderové (14D), speciálně-pedagogické 

(20D) 

 

Zmírnění problémů 
ohrožených rodin a 
snížení patologických 
jevů v rodině i ve 
společnosti 

Základní 

individuální 

poradenství 

aktivizačních 

pracovníků 

Poradenství s aktivizačními pracovníky (200 

dospělých) 

Nejčetnější tematické okruhy: komunikace 

v rodině, agrese dětí, agrese dospělých, finanční 

problémy, návrat do práce, zvyšování 

sebevědomí, domácí násilí, aj. 

Zmírnění sociálního 
vyloučení, primární 
prevence 
patologických jevů 

Akce pro rodiny (4) Jedná se oblíbené jednorázové akce pro rodiny, 

kterých se již tradičně účastní stovky rodin 

Šťastný život bez úrazů – 04/2015 

Klubíčko světel – 05/2015 

S Klubíčkem za nití příběhu Kroměříže – 

průběžně (prázdninová akce pro rodiny 

s dětmi) 

Drakiáda – 10/2015 

Tajemné putování za Mikulášem – 11/2015 

Podpora vztahů mezi 

rodiči a dětmi, mezi 

dětmi navzájem, mezi 

manželi/partnery, 

vztahy s prarodiči, 

podpora 

mezigenerační soužití 

Pobytové aktivity (3) Typ: pobytové aktivity – výjezdové pobyty 

pro rodiny s dětmi 

Antarik, Rusava, rafting – Vltava, 62 dospělých, 

61 dětí 

Realizovaná osvěta během pobytů (příklady): 

separace dítěte od matky, rozvod, krize a péče o 

děti po rozvodu, soudržnost rodiny, zapojení 

otců, krize v manželství, prevence školního 

neúspěchu, příprava dětí do školy, prevence soc. 

patologických jevů a užívání toxických látek, aj. 

Podpora vztahů v 

rodině 
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Služby péče o děti 

Školka s výukou 
angličtiny / Anglický 
klubík 

Celodenní / polodenní školka s intenzivní výukou 
anglického jazyka, vhodná pro děti ve věku 3-6 let. 
Výuka probíhá hravou, zábavnou formou s malým 
počtem dětí ve skupině. Po nástupu do školy 
návaznost v podobě Anglického klubíku - družiny. 
Výběr kvalitních výukových metod 
zakomponovaných do komplexního programu. 
Lektoři jsou kvalifikovaní s praxí ve výuce dětí 
předškolního věku. Nabízíme laskavý a 
individuální přístup k dětem. 

Slaďování rodinného 
a pracovního života 

Přírodní školka Je určena pro děti od 2 - 6 let. Děti se pomocí 
říkanek, básniček, písniček, her či pohádek učí 
rozvíjet řeč, poznávat své tělo a svět kolem nás. V 
kolektivu se děti postupně učí respektovat se, 
spolupracovat a vzájemně si pomáhat. Přirozeně 
navazují a vytváří si nové vztahy s kamarády. S 
dětmi si většinou povídáme o tématech spojených 
s přírodou. Klademe důraz na uvědomování si 
vlastních pocitů a také potřeb druhých. Za 
příznivého počasí upřednostňujeme pobyt venku 
na čerstvém vzduchu. Pravidelně chodíme s dětmi 
na naši zahradu nebo na procházku. 
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Volnočasové aktivity 

Balónkování pro děti Cvičení, základy sportovních činností, míčové 
techniky pro chlapce i děvčata, to vše zábavnou 
formou. 

Aktivní a 
smysluplné trávení 
volného času 

Cvičení dětí od 2 let 
(bez rodičů) 

Cvičení vedené zábavnou formou s užitím 
básniček, písniček, využívá se množství pomůcek - 
obruče, pochůzné chodníčky, overball.  

Aktivní a 
smysluplné trávení 
volného času 

Florball pro děti Florball pro děti - týmová spolupráce a hra fair 
play.  

Aktivní a 
smysluplné trávení 
volného času 

Masáže kojenců Masáže dětí a kojenců, kurz veden podle metody 
Mgr. Jany Hašplové. 

Posílení 
rodičovských 
kompetencí. 
Podpora vztahů 
mezi rodiči a dětmi. 

Vaničkování kojenců Vaničkování (plavání kojenců) je zdravá pohybová 
aktivita pro děti od 6 týdnů, která pomáhá jejich 
správnému vývoji. 

Podpora 
psychomotorického 
vývoje dětí 

Pohybové hry pro 
rodiče s dětmi 

Přirozená cvičení jako jsou chůze, běh, skoky, 
házení, Pohyb ve dvojici s rodičem, pohyb v kruhu, 
v řadách, rytmické básničky a písničky s pohybem, 
hry s různorodým sportovním náčiním vhodným 
pro daný věk. 

Podpora vztahů 
mezi rodiči a dětmi, 
společné sdílení 
času, podpora 
motorického vývoje. 
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Tanečky Osvojení tanečních dovedností v sestavených 
choreografiích. Součástí lekce je zpívání s kytarou 
Leontýnkou a jinými hudebními nástroji. 

Podpora 
motorického vývoje 
dětí. 

Zpíváme a tančíme 
pro rodiče s dětmi 

Děti se hravou formou naučí tanečním krokům a 
budou tancovat s maminkami sestavy s 
jednoduchou choreografií. Součástí lekce jsou 
jednoduché písničky s kytarou Leontýnkou a 
jinými hudebními nástroji, pohyb ve dvojici s 
rodičem, pohyb v kruhu, v řadách, rytmické 
básničky a písničky s pohybem. 

Podpora vztahů 
mezi rodiči a dětmi, 
společné sdílení 
času, podpora 
motorického vývoje. 

Folklórní soubor Folklor s Klubíčkem? To je soubor šikovných dětí 
od 4 do 7 let. Děti tančí, zpívají a hrají si tak, jako 
si v dětství hráli jejich dávní předci. Poprvé jsme se 
setkali vloni na Dožínkách, od září nás tancuje 
folklor už 19 dětí. Tančíme v krojích na Vánoční 
koledě, na jarní soutěži dětských hanáckých 
souborů v Domě kultury v Kroměříži, na Klubíčku 
světel, Setkání vladařů a jinde. 

Udržování tradic 

Příměstské tábory Uskutečnili jsme 11 příměstských táborů během 
prázdnin pro děti ve věku 3 – 13 let (Mladí výletníci, 
Pod pirátskou vlajkou, Dobrodružství pejska a 
kočičky, S Jonatánem kolem světa, Dvanáct 
měsíčků, Tábor s prasátkem Pepou, Kouzelné 
putování s Arabelou, Cesta do pravěku I, II, 
Sportovní tábor, Sportovně-akční tábor) 

Slaďování rodinného 
a pracovního života. 

 

 

 

 

 

 

mailto:klubickokm@klubickokm.cz


16 
 

Klubíčko Kroměříž, z. s. Albertova 4062, 767 01 Kroměříž 
DIČ CZ26602024, Tel.: 737 206 708, e-mail: klubickokm@klubickokm.cz 

www.klubickokm.cz 
 

Jazykové aktivity / kurzy 

Angličtina pro děti Kurz anglického jazyka s kulturními reáliemi pro 
děti ve věku 3 – 15 let, malé skupiny, zapojení 
rodilých mluvčích. 

V roce 2015 se v Klubíčku s angličtinou seznámilo 
celkem 133 dětí 

Rozvoj jazykových 
znalostí, smysluplné 
trávení volného času 

Francouzština pro 
děti  

Kurz francouzského jazyka s kulturními reáliemi 
pro děti ve věku 3 – 15 let, malé skupiny. 

V roce 2015 se v Klubíčku s francouzštinou 

seznámilo celkem 35 dětí 

Rozvoj jazykových 
znalostí, smysluplné 
trávení volného času 

Open Club Open Club - multikulturní setkávání a diskuze na 
různá témata. Diskuze probíhají v angličtině.  

Rozvoj jazykových 
znalostí, smysluplné 
trávení volného času 
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Anglický klub pro 

rodiče a děti 

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) Georgiou 
Baker z Anglie a Verónicou Pérez Santana z 
Tenerife a také s našimi zahraničními partnery, 
organizacemi UNA Exchange, Anglie a Indicot, 
Španělsko. 
Čestným předsedou klubu je Paul Akwei, 
zakládající členkou klubu je Mgr. Natalie 
Csizmaziová. 

Rozvoj pozitivního 
vztahu k anglickému 
jazyku 

Francouzský klub 

pro rodiče a děti 

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

Rozvoj pozitivního 
vztahu ke 
francouzskému 
jazyku 
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Mládež v akci / Erasmus+ 

Zapojení 2 
zahraničních 
dobrovolnic do 
činnosti centra 

Georgia Baker z Anglie vyslaná organizací UNA 

Exchange, Anglie (leden – září 2015) 

Verónica Pérez Santana vyslaná organizací 

Indicot, Španělsko (leden – září 2015) 

Dobrovolnice pracovaly s rodinami a dětmi v 

různých aktivitách – ve školkách, v rámci 

Anglického, Francouzského či Open klubu. 

Zlepšení životních 
podmínek 
dobrovolníků, 
získání nových 
dovedností a 
pracovních návyků, 
celoživotní učení, 
seberealizace 
dobrovolníků, 
zvyšování 
občanského 
povědomí, budování 
komunitního života. 

 

 

V Klubíčku dochází k propojení služeb pro rodiče. Snažíme se usnadnit rodičům návrat na trh práce. 

Na uceleném místě rodiče malých dětí mohou využít celý komplex služeb pro rodiny: preventivní 

programy na podporu rodiny (MPSV), volnočasové aktivity a služby péče o děti. Dále je na stejném 

místě mateřská školka, ZŠ, logopedická poradna, zahrada vybavená bezpečnými prvky pro děti do 6 

let a nové sportovní hřiště. Naším hlavním cílem je, aby rodiče společně sdíleli co nejvíce času a 

účastnili se s dětmi daných aktivit. 
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Činnost centra v roce 2015 v řeči čísel 
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Finanční zpráva 
 

Výnosy v tis. Kč 2013 2014 2015 Náklady v tis. Kč 2013 2014 2015 

Tržby za vlastní 

výkony 
1329 1557 1887 Osobní náklady celkem 2410 1974 2040 

Ostatní výnosy - 

úroky 
5 1 8 Spotřebované nákupy 499 338 512 

Přijaté příspěvky 

(dary) 
11 87 108 Služby celkem 822 755 793 

Provozní dotace 2910 1547 1325 Ostatní náklady celkem 21 27 21 

 Aktivace 

dlouhodobého 

majetku 
0 0 92 Odpisy 6 0 5 

Tržby z prodeje 

majetku 
  0 Poskytnuté členské příspěvky 1 1 1 

Výnosy celkem 4255 3192 3420 Náklady celkem 3759 3095 3372 

    Výsledek hospodaření 496 97 48 
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Členění provozní dotace dle zdrojů: 

 

Provozní dotace 2013 2014 2015 

ESF 1 452 987 -63 034 0 

MPSV 567 824 614 974 291 806 

ČNA 230 414 325 245  136 403 

Výměna mládeže – Finsko 0 18 400  0 

Euroface Consulting 126 623 35 925  0 

Síť mateřských center 0 52 133  0 

ÚP 88 967 222 759 700 280 

Město Kroměříž 85 000 103 000 154 100 

Zlínský kraj 40 000 27 000 27 000 

Marlin 24 000 210 313 0 

Počítačová služba 170 000 1 546 715  0 

Nadace DKS (nyní Synot) 0 0 15 000 

Jazyková škola Athéna 116 000 0 0 

Celkem  2 910 815 1 546 715 1 324 589 
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Rok 2015 byl pro naši organizaci rokem, kdy došlo k poklesu celkových získaných dotací. Především došlo k 
velkému snížení stěžejní dotace ze strany MPSV. Toto vedlo k částečnému navýšení podílu tržeb za služby v k 
dofinancování celkového provozu organizace. Došlo k většímu navýšení dotačních zdrojů ze strany Úřadu 
práce, bez kterých by byl provoz téměř neudržitelný. 

Výsledek hospodaření za kalendářní rok 2015 se podařilo udržet v mírném zisku - rozpočet byl vyrovnaný a 
tudíž negeneroval enormní zisky na úkor nákladů (které mají narůstající tendenci). Zisk bude v následujících 
letech znovu investován do činností, jež jsou posláním dle našich stanov. 

Nadále naše organizace rozšiřuje své služby pro širokou veřejnost, a tak i v této kapitole je nárůst ve složce 
Tržby za vlastní výkony přímo úměrný narůstajícímu počtu klientů. 

V roce 2015 se také podařilo navázat více spolupráce s firmou Plastika a dalšími, tímto vznikla nemalá 
podpora v podobě darů (finančních i materiálních) pro naši organizaci. 

Z hlediska nákladů došlo k poklesu osobních nákladů – vzhledem k ukončení velkého projektu. Většina 
pracovních míst je nadále dotována z různých dotačních zdrojů. Ostatní složky nákladů zůstávají dlouhodobě 
stabilizovány a je zde snaha o co nejúspornější řešení. Velké investice jsou vždy řešeny z dotačních titulů nebo 
formou darů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lidé v centru 
 

Rada 

Ing. Marcela Bradová (předsedkyně) 

Mgr. Natalie Csizmaziová 

Mgr. Pavlína Švecová 
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Zaměstnanci 

Ing. Bradová Marcela – fundraising, finanční řízení, ředitelka 

Bráníková Kamila, DiS. – finanční pracovnice, aktivizační pracovnice, sociální pracovnice 

Mgr. Csizmaziová Natalie – realizátorka projektu, aktivizační pracovnice, lektorka 

Frgalová Pavla – administrativní pracovnice (1.12.2015 – 30.11.2016) 

Kolářová Božena – provozní pracovnice (13.5.2015 – 30.4.2016) 

Kytlicová Anna – pomocná administrativní pracovnice (1.8.2014 – 31.7.2015) 

Menšíková Dagmar – pomocná organizační pracovnice (10.9.2014 – 24.8.2015) 

Rudolfská Renata – administrativní pracovnice (13.5.2015 – 30.4.2016) 

Skříčková Eva – provozní pracovnice (10.8.2015 – 31.7.2016) 

Škopová Věra – aktivizační pracovnice, lektorka aktivit 

Vejvodová Dana – provozní pracovnice (13.5.2015 – 30.4.2016) 

Volánková Pavla – provozní pracovnice (16.7.2014 – 30.6.2015) 

 

 

Seznam pracovníků na DPP 

Baierová Marie, DiS. – výroba loutek s dětmi 

Mgr. Benák Jaroslav, Ph.D. – právní poradenství 

Bc. Cveková Renata – lektorka programu Tajemné putování za Mikulášem 

Čabla Pavel – lektor turistiko – horolezeckého pobytu pro rodiny 

Mgr. Dalziel Miklíková Ivona – lektorka AJ školky 

Danielová Eva – lektorka AJ a pohybových aktivit 

Diblík Milan – opravářské práce 

Diblíková Eva, DiS. – lektorka AJ pro děti 

Hašpicová Lenka – lektorka, pečovatelka o děti 

Hašpicová Soňa – asistentka lektora na příměstských táborech 
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Hošková Monika – lektorka výuky JČ EVS 

Hudec Martin - asistent lektora na příměstských táborech 

Hudec Petr -  koordinátor projektu Koulelo se Klubíčko za nití příběhu Kroměříže 

Mgr. Hynečková Irena - asistentka lektora na příměstských táborech 

Chalupová Lucie – lektorka klubu Želviček 

Janoštíková Jiřina – ilustrátorka projektu Koulelo se Klubíčko za nití příběhu Kroměříže 

Ludíková Hana -  lektorka příměstského tábora 

Mazánek Martin – lektor florbalu 

Menšík Jiří – webmaster 

Menšíková Dagmar – lektorka Montessori 

Mgr. Miltová Pavlína – lektorka odborných besed 

Nováková Jana – lektorka - tanečky Folklór 

Pavlíková Jaroslava - lektorka turistiko – horolezecké pobytu pro rodiny 

Pašteka Daniel – lektor vodáckého pobytu pro rodiny 

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

Rudolfská Renata – pomocná administrativní pracovnice (leden – duben 2015) 

Rudolfský Radim – zahradnické práce 

Sedláčková Veronika – lektorka odborných besed 

Skříčková Andrea – koordinátorka edukativních stanovišť Hortus magicus 

Mgr. Smolová Petra – odborná lektorka projektu Koulelo se Klubíčko za nití příběhu Kroměříže 

Ing. Sonet Bohdana – vedoucí stanového tábora 

Svoboda Jaroslav - lektor příměstského tábora 

Šidelková Jana - lektorka příměstského tábora 

Šilingerová Michaela - lektorka příměstského tábora 

Škop Petr -  lektor pobytu pro rodiny 

Ing. Školoudíková Monika – asistentka lektora AJ  
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Ing. Šmídová Hana – lektorka AJ pro děti 

Mgr. Švecová Pavlína – lektorka Montessori, AJ pro děti, lektorka odborných besed 

Tichá Andrea – lektorka tanečků pro děti 

Ubíková Markéta – lektorka odborné besedy 

Mgr. Urban Tomáš – workshop intervizního setkání mateřských center ve Zlínském kraji 

Urbanová Daniela - asistentka lektora AJ 

Vargová Dominika - asistentka lektora na příměstských táborech 

Mgr. Valíčková – Staňková Eva – logopedie, poradenství v oblasti speciální pedagogicky a 

psychologie 

Večerka Miroslav – ozvučení akcí 

Volfová Eliška - asistentka lektora AJ 

Zápecová Markéta - asistentka lektora na příměstských táborech 

 

 

Dobrovolníci a partneři 

Benešová Olga - Beňo Marián – Bláhová Daniela – Brada Pavel – Brada Pavel ml. – Bradová Alena – 

Bradová Tereza – Bradová Marcela – Bráník Karel – Bráníková Kamila – Csizmazia Ivo – Csizmaziová 

Iva – Csizmaziová Natalie – Cveková Renata – Čabla Pavel  - Daňková Michaela – Diblík Milan – 

Diblíková Eva – Dvořáková Kateřina – Dykes Pavlína - Gardavská Karolína – Gardavská Michaela – 

Habrová Veronika  - Hašpica Radek – Hašpica Radek ml. – Hašpicová Gabriela – Hašpicová Lenka – 

Hašpicová Soňa – Hradil Dominik – Hudec Martin – Hudec Petr – Jurčeková Ivana s partnere – 

Kočárová Jitka – Kolářová Božena – Kolářová Barbora – Kováčová Kateřina – Krejčířová Veronika – 

Kulda Martin – Králová Simona - Kytlicová Anna – Lauterkranz Jan – Matyášová Vanesa – Matýšková 

Eva – Menšík Jan – Menšík Jakub – Menšík Jiří – Menšíková Dagmar – Mihónková Zuzana – 

Michalčíková Kristýna – Miklasová Andrea – Novák Marian - Nováková Jana – Oharek Ondřej – 

Opravilová Žaneta – Paleček Libor – Pavlíková Karolína – Ing. Pěnčíková Karin - Rudolfská Lucie – 

Rudolfská Renata – Rudolfský Jan – Rudolfský Radim – Sýkorová Kamila - Skříček Miroslav – Skříčková 

Andrea – Skříčková Eva – Skříčková Gabriela – Smith Hannah – Svoboda Jaroslav – Mgr. Šimáček 

Vladimír - Škop Petr – Škopová Věra – Švec Jiří – Švecová Anna – Švecová Pavlína – Tichá Andrea – 

Tichá Ivana – Tschertnerová Blanka – Varga Tomáš – Vargová Dominika – Večerka Radim – Vejvodová 

Dana – Volánková Pavla – Volánková Karolína – Vrtal Aleš – Vyskočilová Kristýna – Zábranský Milan 

- Zádrapová Monika – Zaoralová Adéla – Zápecová Markéta  
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Za rok 2015 spolupracovalo s Klubíčkem Kroměříž přes 79 dobrovolníků, kteří odpracovali 859 hod. 

Podíleli se jak na pravidelné činnosti a údržbě, 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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Propagace 
Propagujeme zdravou a spokojenou rodinu (společnost) prostřednictvím vlastního aktivního přístupu 

a neformálního vzdělávání. Tyto principy sdílíme nejen s našimi návštěvníky, ale také s celou 

komunitou. 

Informace o našich aktivitách předáváme: 

 na webových stránkách www.klubickokm.cz 

 na facebooku 

 ve výroční zprávě distribuované všem dárcům, sponzorům, partnerům, dobrovolníkům a 

zaměstnancům 

 pravidelným zasíláním elektronického magazínu eMotanice všem klientům v databázi 

 distribucí tištěných měsíčních programů klientům 

 distribucí tištěných měsíčních programů i jednorázových akcí 

 pozvánkami na jednorázové akce na malovací tabuli na zahradě centra, která je velmi dobře 

čitelná pro procházející  

 na propagačním panelu u vstupu do centra 

 nepravidelně v regionálním tisku (Týdeník Kroměřížska, Kroměřížský deník nebo ve 

Zpravodaji) 

 ve vitrínách (u obchodního centra Slovan, u Klubíčka a na Kollárově ulici) 

 na výlepových plochách města (dle potřeby) 
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Partnerství a spolupráce 
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. 

Veliké poděkování patří našim 
významným dárcům  
 

 

                                   MPSV                                                    MONTIS CZ, s.r.o.                  

  

         

       Město Kroměříž Storck Česká republika, s.r.o. 

     

Zlínský kraj Kroměřížské technické služby, s.r.o. 

 

      Erasmus plus          Pilana Wood s.r.o. 

  

     Plastika a.s. TRANSCARGO s.r.o. 

   

              TESCO Stores CR, a.s. – Hypermarket Tesco Kroměříž  

  

 Nestlé Česko s.r.o. 
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Děkujeme také našim partnerům za 
spolupráci: 
 
 

 Alena a Paul Akwei 

 Atletický klub Kroměříž 

 Azylový dům pro ženy a matky s dětmi 

 BESIP Zlín 

 Bohdana a Yves Sonet 

 Bratrská revírní pokladna 

 Centrum poradenství pro rodinné a partnerské vztahy 

 Český červený kříž Kroměříž 

 Církev československá husitská Kroměříž 

 Děkanátní centrum pro rodinu 

 Dětský domov Kroměříž 

 Dodavatel občerstvení Marián Beňo 

 Dům kultury Kroměříž 

 Jídelna Hulín Věra Bránecká 

 Knihovna Kroměřížska 

 Město Kroměříž 

 Městská policie Kroměříž 

 MÚ – odbor školství 

 MÚ – odbor sociální 
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 Národní památkový ústav – Územní odborné pracoviště v Kroměříži 

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

 Optimum KM – účetní služby, daňové poradenství 

 Pidizemě 

 Poradenské a intervenční centrum Kroměříž 

 Sbor dobrovolných hasičů Kroměříž 

 Síť mateřských center 

 Střední škola hotelová a služeb v Kroměříži 

 Studio Kamarád 

 VOŠ pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola Kroměříž 

 Všeobecná zdravotní pojišťovna 

 Záchranná služba Kroměříž 

 Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky 

 ZŠ Oskol 

 ZŠ Zachar 

 

 

 

 

 

 

mailto:klubickokm@klubickokm.cz


32 
 

Klubíčko Kroměříž, z. s. Albertova 4062, 767 01 Kroměříž 
DIČ CZ26602024, Tel.: 737 206 708, e-mail: klubickokm@klubickokm.cz 

www.klubickokm.cz 
 

Veřejná sbírka 
V období od 1. 12. 2015 byla obnovena veřejná sbírku pro Aničku, která je těžce tělesně a mentálně 

postižená. Sbírka se koná formou shromažďování příspěvků na zvláštním bankovním účtu č. 

2400142787/2010. Ve 12/2015 nebyl na účtu vybrán žádný příspěvek. 

Pravidelné i jednorázové akce v roce 2015 

Pravidelné aktivity 2015 

Pohybové 
 

Florbal s Martinem 

Balónkování 

Cvičení pro děti od 2 let (bez rodičů) 

Tanečky kreativní 

Tanečky folklórní 

Tanečky 

Pohybové hry pro rodiče s dětmi 

Zpíváme a tančíme s Věrkou 

Vaničkování – plavání kojenců 

Vzdělávací a jazykové 
 

Angličtina pro děti 

Francouzština pro děti 

Hrajeme a zpíváme anglicky 

Anglický klubík – družina 

Open club 

Služby péče o děti 
 

Odpoledne s prvky Montessori 

Pracovna s prvky Montessori 

Školka s výukou angličtiny 

Přírodní školka 

Poprvé bez maminky 

Předškolák 

Masáže kojenců 

Poradenství 
 

Logopedické 

Psychologické 

Právní 

Finanční 

Výživové 

Zdravotní 
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Výchovné a vzdělávací 

Genderové 

 Jednorázové aktivity 2015 (nepravidelné) 

Leden Rodičovská skupina Aktivní rodiče – Příprava předškoláků na nástup do školy 

Rodičovská skupina Čiperky – Kdy je nutné navštívit pediatra 

Rodičovská skupina Čerství rodiče – Jak navázat vztah s kojencem 

Želvičky 

Rodičovská skupina Aktivní rodiče – Vliv životní změny na psychiku dítěte 

Rodičovská skupina Čiperky – Dítě s nízkou porodní váhou 

Rodičovská skupina Čerství rodiče – Kojenec a správná hygiena 

PO – PO Důslednost ve výchově 

Rodičovská skupina Aktivní rodiče – Domácí vzdělávání dětí předškolního věku I. 

Rodičovská skupina Čiperky – Dítě se spacími problémy 

Beseda, výživové poradenství – Jak zatočit s vánočními kily 

Logopedická poradna s besedou – náprava hlásky L 

Rodičovská skupina Čerství rodiče – Proč stále pláče? 

Želvičky – Muzikoterapie 

Rodičovská skupina Aktivní rodiče – Domácí vzdělávání dětí předškolního věku II. 

Rodičovská skupina Čiperky – Ekologické hry pro dětí předškolního věku 

Beseda, výživové poradenství – Probiotika – jak zvýšit imunitu výživou 

Rodičovská skupina Čerství rodiče – Otázky kolem kojení 

Únor Rodičovská skupina Aktivní rodiče – Sourozenecké boje, lze jim předcházet? 

Rodičovská skupina Čiperky – Jak zvládnout druhé dítě, když první je ještě téměř 

batole 

Beseda, výživové poradenstsví – Superpotraviny – co je na nich tak super? 

Rodičovská skupina Čerství rodiče – Laktační poradna 

Rodičovská skupina Aktivní rodiče – Dítě a vesnice 

Rodičovská skupina Čiperky – Domácnost s miminkem a psem 

Beseda, výživové poradenství – Zdravé školní svačiny 

Karneval pro rodiny s dětmi 

Rodičovská skupina Čerství rodiče – Bolavé bříško 

Open club – Španělská hudební hitparáda 

Masopustní jarmark na Hanáckém náměstí 

Rodičovská skupina Aktivní rodiče – Problémové situace mezi rodiči a prarodiči 

Rodičovská skupina Čiperky – Zdravé jídlo jako léčivo 

Beseda s pedagožkou – Předškolák, školní zralost 

Beseda, výživové poradenství – Nebojme se E-ček 

Logopedická poradna s besedou – Jak můžu pomoci u dětí rozvíjet řečové kompetence 

Rodičovská skupina Čerství rodiče – Dudlík nebo paleček 

PO – PO Manželství, rozvod, … 

Rodičovská skupina Aktivní rodiče – Komunikace – základ rodinného štěstí 

Rodičovská skupina Čiperky – Jak a kde vybírat zdravé potraviny 
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Beseda, výživové poradenství – Mléko, jeho pozitiva a negativa 

Logopedická poradna s besedou – Lokacismusu dětí náprava 

Beseda s psycholožkou, poradenství – Psychologie dítěte ve věku 2 – 4 roky 

Rodičovská skupina Čerství rodiče – Cvičení s kojenci 

Beseda s psycholožkou, poradenství – Psychologie dítěte ve věku 5 – 6 let 

Želvičky – Příprava na jaro – karneval 

Open club – Španělský film 

Březen Rodičovská skupina Aktivní rodiče – Odměna a dítě 

Rodičovská skupina Čiperky – Sdílení zážitku ze semináře PhDr. M. Hermana 

Beseda, výživové poradenství – Jídlo zdravé chytré hlavně 

Logopedická poradna s besedou – Rozvoj řeči u dětí 

Rodičovská skupina Aktivní rodiče – Trest a dítě 

Rodičovská skupina Čiperky – Látkování 

Beseda s psycholožkou, poradenství – Co s předškolákem po zápisu do školy 

Beseda se sociální pracovnicí – Zařízení specializující se na diagnostiku poruch 

pozornosti u dětí předškolního věku 

Beseda s pedagožkou – Máte doma „jiné“ dítě? 

PO – PO Úcta a respekt v manželství 

Rodičovská skupina Aktivní rodiče – Moderní metody učení 

Rodičovská skupina Čiperky – Alternativní způsoby léčby 

Beseda s psycholožkou, poradenství – „Duševně nemocní mezi námi, v rodině, 

v sousedství“ 

Beseda, výživové poradenství – Jarní detoxikace těla 

Logopedická poradna s besedou – Náprava a prevence 

Pohádka „Jak pejsek a kočička hledali jaro“ 

Rodičovská skupina Aktivní rodiče – Kočárek nebo Babybjörn 

Open club – Španělská kuchyně 

Želvičky 

Burza jarního oblečení a sportovních potřeb 

Vítání jara – Přehlídka folklórních souborů 

Rodičovská skupina Aktivní rodiče – Moderní metody výuky 

Rodičovská skupina Čeperky – Zapojení dětí do ekologických aktivit 

Beseda, výživové poradenství – Sporty vhodné pro děti i dospělé při hubnutí 

Duben Beseda s psycholožkou, poradenství – Informační technologie, jejich výhody a rizika 

pro děti 

Rodičovská skupina Čerství rodiče – Rady a tipy na koupání děťátka 

Beseda s pedagožkou, poradenství – Nástup do školy, příprava 

Beseda, výživové poradenství – Dětské vyprazdňování 

Hledání velikonočního zajíce 

Beseda se sociální pracovnicí – Pomoc samoživitelům v porozvodové situaci 

Beseda s psycholožkou, poradenství – Návrat na trh práce po mateřské dovolené 

Želvičky 

Beseda s psycholožkou, poradenství – Kam se obrátit pokud je vaše dítě „jiné“ 
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Rodičovská skupina Aktivní rodiče – Pomáhejme si jako matka matce 

Rodičovská skupina Čiperky – Dítě a osud – co vše lze v životě ovlivnit 

Beseda, výživové poradenství – Zdravé mlsání 

Logopedická poradna 

PO – PO Rakovina prsu s MUDr. T. Třasoněm 

Rodičovská skupina Aktivní rodiče – Jak zvládnout problémové dítě, viděno očima 

učitele 

Rodičovská skupina Čiperky – Farmaceutické výrobky pro děti – nemoci 

Beseda, výživové poradenství – Děti, které nechtějí jíst 

Logopedická poradna 

Rodičovská skupina Čerství rodiče – Zácpa u kojenců 

Želvičky 

Šťastný život bez úrazů na Hanáckém náměstí 

Open club – Španělská móda 

Rodičovská skupina Aktivní rodiče – Jaké je mít dospělou dceru a miminko současně 

Rodičovská skupina Čiperky – Farmaceutické výrobky pro děti – hygiena 

Beseda, výživové poradenství – Hubneme do plavek 

Logopedická poradna 

Rodičovská skupina Čerství rodiče – Stříhání nehtů a péče o kůži 

Květen Beseda s pedagožkou, poradenství – Máme doma předškoláka 

Beseda, výživové poradenství – Potravinové alergie a intolerance, celiakie 

Beseda s IT specialistou – Jak zajistit bezpečnost dětí na internetu I. 

Rodičovská skupina Čerství rodiče – Cvičení a masáže kojenců 

Beseda se sociální pracovnicí – Střídavá péče a její úskalí 

Beseda, výživové poradenství – Výživa během kojení, vše o mateřském mléce 

Beseda s IT specialistou – Jak zajistit bezpečnost dětí na internetu II. 

Rodičovská skupina Čerství rodiče – Jak poznat ospalost dítěte 

Beseda s psycholožkou, poradenství – Komunikace v rodině a prevence krajních řešení 

Klubíčko světel na hanáckém náměstí 

Beseda, výživové poradenství – Výživa při průjmech a zažívacích potížích 

Rodičovská skupina Čerství rodiče – Prořezávání prvních zoubků 

PO – PO Co je finanční poradenství? 

Beseda, výživové poradenství – Výživa v těhotenství 

Rodičovská skupina Čerství rodiče – Cestování s kojencem 

Želvičky 

 

Červen Beseda se sociální pracovnicí – Finanční aspekty samoživitele 

Den dětí v Klubíčku 

Rodičovská skupina Čerství rodiče – Jsme čerství rodiče 

Beseda s psycholožkou – Seminář slaďování rodinného a pracovního života 

Beseda, poradenství – Nástup do školy – příprava 

SCIO seminář pro rodiče – Jak udržet motivované dítě 
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Červenec Beseda s psycholožkou – Separace dítěte od matky, nástup do školy 

Beseda s psycholožkou – Rozvod, krize, péče o děti po rozvodu 

Beseda s psycholožkou – Soudržnost rodiny, zapojení otců 

Beseda s psycholožkou – Posilování rodičovských kompetencí, soudržnost rodiny 

Beseda s psycholožkou – Prevence sociálně patologických jevů a užívání toxických 

látek 

Beseda s psycholožkou – Krize v manželství 

Beseda s psycholožkou – Příprava dětí do školy, zájmové kroužky 

Září Beseda s psycholožkou, poradenství – Problematika adaptace dětí po nástupu do školy 

Rodičovská skupina Čerství rodiče – Kojení a vše o něm 

Rodičovská skupina Broučci – Večerní usínání – rituály 

Beseda s pedagožkou, poradenství – Prevence školního neúspěchu 

Rodičovská skupina Čerství rodiče – Umělé kojení aneb když nejde kojení 

Říjen Rodičovská skupina Čerství rodiče – Klidný spánek dětí 

Rodičovská skupina Čiperky – Bilingvní výchova – zkušenost matky 

Rodičovská skupina Broučci – Zavádění příkrmů 

Rodičovská skupina Čerství rodiče – Postýlka nebo postel rodičů 

PO – PO Jak měnit atmosféru v našich vztazích 

Rodičovská skupina Čiperky – Zpracování placenty očima zpracovatele 

Drakiáda 

Rodičovská skupina Broučci – Kojení po 6. měsíci věku dítěte 

Rodičovská skupina Čerství rodiče – Když dítě pláče, jak ho utišit 

Želvičky 

Burza podzimního dětského oblečení a sportovních potřeb 

Rodičovská skupina Broučci – Váhové přírůstky 

Logopedická poradna 

Rodičovská skupina Čerství rodiče – Koupání, mytí, stříhání nehtů 

Rodičovská skupina Čiperky – Jak se spí v obýváku anebo život rodiny v malém bytě – 

zkušenost matky 

Beseda – Placenta – nevyužitý poklad 

MŇAM !!! – Podzimní piknik 

Památky nás baví pro rodiny s dětmi – S Klubíčkem za nití příběhu Kroměříže 

Památky nás baví pro rodiny s dětmi – S Klubíčkem za nití příběhu Kroměříže 

Rodičovská skupina Broučci – První pomoc u dětí 

Beseda – Pomoc při péči o novorozence 

Rodičovská skupina Čerství rodiče – Kontaktní bezplenková metoda 

Listopad Rodičovská skupina Broučci – Reflux u dětí 

Látkovací seminář 

Rodičovská skupina Čerství rodiče – Děti a prarodiče 

Rodičovská skupina Čiperky – Výroba Montessori pomůcek po domácku 

Korálkování, vánoční ozdoby 

Beseda – Biblioterapie 

Logopedická poradna 
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Seminář – Jak sladit rodinu, práci a osobní život 

Beseda – Nové materiály šátků 

Rodičovská skupina Čerství rodiče – Látkové pleny – pleny na jedno použití 

Želvičky 

Beseda – Smart žena – moderní IT nástroje a jejich využití 

Rodičovská skupina Čiperky – Společná domácnost s babičkou zdravotní sestrou anebo 

kdo má pravdu? 

Smaltování  - vyrábíme šperky 

Beseda – Smart žena – prevence vyhoření pro ženy na mateřské  

Rodičovská skupina Broučci – Kaše, příprava, druhy 

Rodičovská skupina Čerství rodiče – Rady pro mytí kojenců 

PO – PO Spokojený život 

Rodičovská skupina Čiperky – Pohled lékárnice na přírodní doplňky stravy 

MŇAM !!! Halloween 

Rodičovská skupina Broučci – Dětské kaše a jejich příprava pokračování 

13. narozeniny Klubíčka 

Rodičovská skupina Čerství rodiče – Toaletní potřeby pro kojence 

Zdobení vánočního stromku do soutěže 

Kreativní dílna u vánočního stromu 

Rodičovská skupina Čiperky – Výroba domácích kvašených, zdraví prospěšných 

potravin 

Tajemné putování za Mikulášem Podzámeckou zahradou 

Prosinec Beseda - Biblioterapie 

Vánoční jarmark 

Mikuláš v Klubíčku 

Rodičovská skupina Čerství rodiče – Svlékání a oblékání miminek 

Rodičovská skupina Čiperky – Zpracování placenty očima rodičky (zákaznice) 

Rodičovská skupina Broučci – Separační úzkost 

Vánoční koledování 

Logopedická poradna s besedou – Diagnostika předškoláka 

Seminář – Nejčastější infekční onemocnění u dětí 

Rodičovská skupina Čerství rodiče – Jak překonat potíže se spaním 

Beseda – Předcházení vzniku odpadů 

Rodičovská skupina Čiperky – Alergie na mléčnou bílkovinu – zkušenost matky 

Želvičky 

Logopedická poradna s besedou – Náprava a prevence sykavky 

Rodičovská skupina Migranti – Vánoce v Anglii – Interkulturní Vánoce v rodinách 

Rodičovská skupina Čerství rodiče – Noční krmení 

PO – PO Právní novinky pro rok 2016 

Rodičovská skupina Čiperky – Nástup do školky v době separační úzkosti II. – 

zkušenost matky 

MŇAM !!! – Vánoční mlsání bez přidání cukru 
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Kontakty 
 

Mateřské centrum Klubíčko, o. s.    IČO: 26602024 

Albertova 4062/8      Číslo registrace u Ministerstva vnitra:  

767 01 Kroměříž      VS/1-1/51304/02-R 

www.klubickokm.cz      Datum registrace: 30. 9. 2002 

klubickokm@klubickokm.cz    Číslo účtu: 241708341/0300 

 

 

Ing. Marcela Bradová – ředitelka centra  Mgr. Natalie Csizmaziová – koordinátorka centra 

Tel. 602 793 748     Tel: 737 172 403 
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Tiráž  
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valnou hromadou 12. 6. 2016, počet výtisků: 30 
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