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Poslání a cíle organizace 

"Chceme být přátelským místem, kam se budete rádi a často se svými dětmi vracet" 

Občanské sdružení Klub  malých Dubáčků je dobrovolné sdružení, otevřené všem příchozím.  

Jsme rodinné centrum. Pořádáme pravidelná setkávání i jednorázové akce pro rodiny, na 
které jsou zváni všichni, maminky, tatínkové, prarodiče či tetičky a strýčkové s malými dětmi, 
nastávající maminky, občané Dubé a okolí, chataři a chalupáři či návštěvníci Dubé. 

Jsme otevřeným klubem pro všechny! 
 
Naším hlavním cílem je:  
 
Vytvořit veřejný prostor, kde se mohou vzájemně setkávat maminky a ostatní rodinní 
příslušníci  a jejich  děti,  bez  rozdílu  věku,  sociálního  postavení a  národnostních  menšin. 
V rámci své činnosti se sdružení orientuje především na provozování mateřského centra a na 
organizování dětských programů.  
 
Cílem sdružení je i organizace vzdělávacích a zábavných programů včetně volnočasových 
aktivit pro děti a mládež. 
 
Centrum pořádá akce pro veřejnost, navozuje vědomí soudržnosti mezi obyvateli města, a 
tím přispívá k rozvoji komunity.  
 

Z historie 

První setkání maminek s dětmi se uskutečnilo: 
13.12.2007 "Cvičení a hrátky rodičů s dětmi" v tělocvičně ZŠ Dubá, první 
cvičení organizovaly Irena Žalovičová, Veronika Kadlečková a od roku 2009 Jana Pravdová. 
Diplom za pravidelnou docházku by si zasloužila Kačenka Pokorná s maminkou a tatínkem, 
na tu bylo spolehnutí, že vždycky přijde. 
2.1.2008 "Středeční setkávání" v klubu u knihovny. Pro setkávání maminek v klubu dala 
první impuls paní Červená z úřadu, hledala maminky, které by klub navštěvovaly, aby 
prostory vedle knihovny byly využívané. Těmito prvními maminkami byly Kateřina 
Janďourková, Irena Žalovičová a Petra Vokolková. 
 
Obec od úplného počátku poskytuje prostory zdarma a hradí veškerou spotřebu energie a 
vody. Na víc každý rok hradí autobus na letní výlety. V roce 2008 byl jeden do ZOO Praha a v 
roce 2009 ZOO Praha a Šťastná země v Radvánovicích. Výlety mají pokaždé velký úspěch a v 
roce 2009 jsme museli pro velký zájem objednat autobus pro 60 lidí. 
 
První prostředky na nákup hraček nám poskytla paní starostka Mgr. Šepsová z rozpočtu 
města. Další hračky, pastelky apod. se do klubu dostali díky maminkám – Veronika 
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Kadlečková, Soňa Pokorná, Romana Holíková, Irena Žalovičová byly první, které nás 
nazásobily. V září 2009 nám některé vyřazené hračky nabídla i školka. 
 

Spolupracujeme se školkou, ta nás od počátku zve na akce, 
které sama pořádá, jako byl Mikuláš, Masopust, Pálení 
čarodějnic, Den otevřených dveří apod. 
 
Nárazově jsme v roce 2008 jezdili do bazénu v České Lípě 
a v květnu 2008 byli asi 3 maminky i se školkou, kde doplnily 
autobus. 
 
Dvakrát ročně navštěvujeme Chovatelský kroužek ve škole.  
Maminky měli také možnost navštěvovat keramický 
kroužek ve škole i s malými dětmi. Mohli si do dílny přivézt 

i kočárek nebo s malými dětmi zhruba od 3 let vyrábět jednoduché figurky.  
 
30.1.2009 v MŠ pohádka, kterou zajistil Klub malých Dubáčků: 
O PEJSKOVI A KOČIČCE, Jak myli podlahu, Jak šli na poštu 
představení na motivy Josefa Čapka 
Hráli loutkoherečky divadla Bubec - Renata Kubišová a Arjana Shameti 
loutky a scéna: ak. sochař Čestmír Suška 
Představení trvalo 45 minut a je vhodné pro menší děti z mateřských škol, loutky jsou velké 
45 cm. Děti byly vtahovány do představení a hrály spolu s herečkami. Tato představení hrají 
herečky již několik let v nemocnicích v rámci teatroterapie pro dlouhodobě nemocné malé 
pacienty a jejich rodiče. 
 
6.5.2009 proběhla první „předváděčka“ v rámci týdne opravdových plen, kterou nám 
nabídla paní Andrea Brixí, která provozuje internetový ekokrámek. 
První akcí pouze pro maminky byl výjezd do Prahy do divadla, bylo nás sedm a shlédly jsme 
muzikálové představení "Tři mušketýři". 
Za nejvýraznější úspěch klubu v době, kdy ještě nebyl ani registrován jako občanské sdružení, 
byla spolupráce s městem a mateřskou školou. Díky spolupráci se podařilo získat prostředky 
na rekonstrukci zahrady MŠ. 
A je tu září 2009, registrujeme Klub malých Dubáčků jako občanské sdružení a rozvíjí se 
činnost. Přípravný výbor se skládá ze Zuzky Macurové, která připravila stanovy, Ireny 
Žalovičové a Veroniky Kadlečkové. Doufali jsme, že se přidají i další maminky a vznikají 
internetové stránky klubu. 
 

Činnost v roce 2009 

 
Registrace na Ministerstvu vnitra proběhla dne 2.9.2009 pod č.j. VS/1-1/76717/09-R. 
17.11. v 15 hodin v klubu za knihovnou se konala „1. členská schůze občanského sdružení 
Klub malých Dubáčků“. Byla jmenována rada a revizor, kteří mají funkční období dva roky  
a byla odsouhlasena výše členských příspěvků.  
 

http://www.ekokramek.cz/
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Dění v klubu lze rozdělit do tří kategorií – pravidelná setkávání, akce a kurzy: 

Pravidelná setkávání 

 
PONDĚLÍ, STŘEDA, PÁTEK 
Volná herna s programem, je na rodičích a dětech, zda se zapojí či nikoliv. Vhodné pro 
všechny věkové kategorie. Z počátku byl pondělek vyčleněn pro maminky s miminky, ale 
scházely se 2-3, což vedlo ke sjednocení a po všechny tři dny je možné do klubu přijít s dětmi 
jakéhokoliv věku. Návštěvnost pomaličku roste, v roce 2009 se scházelo od 4 do 10ti 
maminek či babiček s dětmi. 
 
ČTVRTEK 
od října do května - "CVIČENÍ A HRÁTKY RODIČŮ S DĚTMI" - tělocvična ZŠ Dubá.  
Děti pouze v doprovodu. Vhodné pro děti od 2 do 5 let, přiměřeně lze zapojit i mladší děti, 
pokud již chodí nebo starší sourozence. Nepravidelně v rámci cvičení jsme zařazovali velkou 
trampolínu, anglické a české říkanky a soutěže. 
Návštěvnost na podzim roku 2009 vzrostla skoro o 50% a schází se průměrně 10 dětí se 
svými rodiči, aktivita, která stále více láká tatínky, kteří v některých dnech svou účastí 
maminky dokonce překonali.  
 

Akce 

5.9.2009 na fotbalovém hřišti - SPORTOVNÍ DEN - zajišťujeme koutek pro nejmenší děti, 
pořádá TJ Slavoj Dubá. Koutek připravili a celou dobu zajišťovali manželé Macurovi z 
Heřmánek. 
 
30.9.2009 - POHÁDKA Oslíku otřes se, divadlo Koloběžka, pozvání od MŠ Dubá 
 
6.10. PRVNÍ DUBSKÝ DRAČÍ REJ - sraz v 15:30 hodin na louce u hřbitova  
Na 1. dubský dračí rej dorazilo na 25 nadšených drakomaniaků. Na konec se nám i v mírném 
vánečku podařilo do vzduchu dostat všechny donesené draky, alespoň na chviličku, včetně 

draka podomácku vyráběného. Tento výkon 
sklidil nejvíce ovací. Po té jsme se přesunuli 
na zahradu MŠ, kde začala divoká opékačka, 
začalo se tradičními buřty a chlebíky a 
skončilo to opékáním bonbonů ve tvaru 
šmoulíka. Snědli jsme všechno a skončili až v 
půl sedmé. 
 
9.-11.10. BAZÁREK podzim-zima - 
těhotenského a dětského oblečení a potřeb a 
zimního sportovního vybavení a SBÍRKA 
STARÉHO OŠACENÍ pro Diakonii Broumov.  
 
19.10. v MŠ - FOCENÍ - Vánoční motiv, 
pozvání od MŠ Dubá.  
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4.11. přednáška: Ekologicky šetrné výrobky  
Přednáška se týkala ekologicky šetrných  prostředků a potravinových doplňků od české firmy 
Missiva, spol. s r.o.  

MIKULÁŠSKÉ nadílky v klubu 
se zúčastnilo 30 dětí ve věku 
2-5 let se svými rodiči. 
Mikuláš byl hodný, čertící 
moc nezlobili a anděl přišel 
přímo z nebe.  

Poděkování patří všem, kteří se spolupodíleli na organizaci, nadpozemským i podpozemským 
bytostem a také těm, co přispěli do balíčků. Hlavním sponzorem Mikuláše se stali manželé 
Volejníkovi a také děkujeme Lence Kosové za nádherné perníčky vlastní výroby. 
  
Poprvé jsme se zapojili do Vánoční výstavy 
v Šatlavě a vyrobili jsme sněhuláka, u kterého se 
děti při otevření fotily. 

 
8.12. proběhla návštěva chovatelského kroužku v ZŠ. Zvířátkům jsme přinesli z domova tvrdé 
pečivo a pochovali si jak činčili tak samozřejmě i oblíbenou korálovku. Poděkování za 
trpělivost a pozornost patří paní učitelce Mgr. Maškové. 
 
16.12. Vánoční piknik malých Dubáčků – ochutnávka cukroví, výroba psaníčka Ježíškovi, čtení 
o vánocích. Proběhla ochutnávka cukroví. 
 

Kurzy 

5.11.2009 Informační schůzka pro zájemce o KURZ FLÉTNY pro děti od 4 let až po dospěláky.  
 
26.11. v 15 hod. první lekce Flétničky pro děti a dospělé. Kurz vede Mgr. Veronika 
Matějková. Výuka probíhá ve skupince 3 děti ve věku 5-8 let. 
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Hospodaření 

Vedení účetnictví se zdarma zhostila paní Danuše Červená. 
 

Rozdělení příjmů a výdajů podle jednotlivých činností za rok 2009

text příjmy, které jsou předmětem daně výdaje rozdíl ke zdanění 

cvičení v tělocvičně 1 230,00 1 000,00 230,00 230,00

příjmy z akcí pro veřejnost 2 784,00 0,00 2 784,00 2 783,00

ostatní klubová činnost 425,22 3 798,00 -3 372,78 0,00

mezisoučet 4 439,22 4 798,00 -358,78

přímy, které nejsou předmětem daně

dotace na provoz od města Dubá 2 000,00 0,00

příjmy osvobozené od daně

členské příspěvky 1 920,00 0,00

celkem 8 359,22 4 798,00 3 013,00

Zpracovala:

Danuše Červená  
 
Příjmy – ostatní klubová činnost – vstupné z pravidelného setkávání v klubu a úroky na 
běžném účtu, příjmy z akcí pro veřejnost je složen ze vstupného na akcích: Mikuláš 1500Kč 
(balíčky nakonec nakoupili manželé Volejníkovi a vstupné tak celé zůstalo klubu), 1.bazárek 
884Kč a další akce. 
Výdaje – ostatní klubová činnost zahrnují veškeré výdaje klubu mimo výdajů za nájem 
tělocvičny. Největší výdaje: 1.300 Kč padák pro hry v klubu, 500 Kč website, 409 Kč lékárna a 
ostatní výdaje na výtvarné potřeby. 
Daň z příjmu jsme neplatili, vzhledem k možnosti snížení základu daně u neziskových 
organizací až o 300 tis. Kč. 

 

Orgány 

Valná hromada je nejvyšším orgánem a skládá se z členů, schází se nejméně 1x ročně. 
Členem se může stát kdokoliv ve věku od 18ti let, není nutné mít malé děti, stačí chuť s námi 
spolupracovat nebo nás podpořit. 
 
Členové mají tyto výhody: 
Mohou se zapojovat do chodu a dění v našem Klubu malých Dubáčků. 
Jsou pravidelně informováni o programu a speciálních akcích klubu. 
Získají slevy na vstupném do klubu i na akcích pořádaných klubem. 
Členský příspěvek: 250,- Kč/rok 
 
Rada: Členové rady jsou statutárním orgánem sdružení a každý člen může jednat za sdružení 
samostatně.  Členové rady práci pro klub vykonávají zdarma. 
Zuzana Macurová - aktivity a akce klubu, příspěvky do Dubáčku 
Ing. Irena Žalovičová - finance a web  
Danuše Červená - hospodář a účetní 
Veronika Kadlečková - člen rady 
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Revizor: provádí kontroly pokladny, účetnictví a majetku. - Petra Volejníková 

Spolupráce  a poděkování 
 

Jsme rádi, že nám město Dubá umožňuje zdarma využívat prostory 
v knihovně a přispívá nám také na dopravu na letní výlety a na 
základní provoz klubu. Bez této podpory by mohl klub jen těžko 

existovat. Na oplátku se zapojujeme do dění v Dubé a přispíváme svou činností i při konání 
společenských akcí ve městě. 
 

Další důležitou spolupráci máme s Mateřskou školou Dubá. Mateřská 
školka nás zve na některé z jejich akcí, v roce 2008-2009 to byl například 
Mikuláš, plavání v České Lípě, focení, Čarodějnice nebo Posvícení. Klub 
pro změnu v MŠ zorganizoval v roce 2009 divadelní představení O 
pejskovi a kočičce. V rodinném centru se děti připravují na kolektiv, 
který je čeká následně v MŠ. 

 
Díky spolupráci klubu, školky a obce se podařilo 
zrealizovat projekt rekonstrukce zahrady MŠ 
pod názvem "Jaro, léto, podzim, zima - v 
zahradě je vždycky prima". Vybavení a úpravy 
zahrady byly financovány Evropskou unií z 

Evropského fondu pro regionální rozvoj a Městem Dubá. Zahradu se školkou nyní společně 
využíváme a zajišťujeme letní provoz. 
 

 
Do základní školy v Dubé chodíme dvakrát ročně navštívit chovatelský 
kroužek, což je vždy silný zážitek nejen pro děti, ale i pro rodiče. Zažili jsme 
několik skoro infarktových situací maminek, když zjistili, že jejich malinké 
dítko se neštítí velkého pavouka nebo si bere do ruky korálovku.  
 

Základní škola nám také umožňuje jednou týdně navštěvovat tělocvičnu a jsme velmi vděční, 
že přes to že má sama potíže s financováním nám pomáhá zvýhodněným nájmem. 
 
Díky paní učitelce Mgr. Veronice Matějkové, která souhlasila s vedením kroužku, mohl 
vzniknout první kurz – hra na flétnu „Pískáme pro radost“. 
 

Plány do roku 2010 

 Rozšíření činnosti klubu na 3 dny + cvičení 

 Zahájení hudebních kurzů YAMAHA Class 

 Zahájení spolupráce s Bohumilem Šárovcem – možnost využití prostor diskotéky 

 Kurz první pomoci zážitkovou metodou výuky se zaměřením na specifika u malých dětí 

 Zapojení se do aktivity „Celé Česko čte dětem“ 

 Registraci do Sítě mateřských center 

http://www.kmd.estranky.cz/archiv/uploaded/12
http://www.kmd.estranky.cz/archiv/uploaded/12
http://www.rada-severovychod.cz/
http://www.rada-severovychod.cz/
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Členové k 31.12.2009 

Irena Žalovičová  Ing. 

Monika Dvořáková 
Zdeňka Wagenknechtová Mgr. 

Hana Středová MUDr. 
Zuzana Macurová 

Danuše Červená 
Romana Holíková 

Veronika Kadlečková 
Petra Volejníková 

Markéta Bystrá 
Libuše Žáková 

 

Kontaktní a identifikační data 

OBČANSKÉ SDRUŽENÍ KLUB MALÝCH 

DUBÁČKŮ  

Sídlo: Sadová 180, 471 41 Dubá 
Klub: ulice Luční, budova knihovny, 471 41 
Dubá 
 
IČ: 22836802 
Číslo účtu: 234030640/0300 
 
www.kmd.estranky.cz 

klub.dubacku@email.cz 

 
Kontaktní osoby: 
Irena Žalovičová, tel. 723 642 500  
Zuzana Macurová, tel.777 068 061 - většinou jen přes SMS  
Petra Volejníková, tel. 777 183 707 
 
Registrace na Ministerstvu vnitra proběhla dne 2.9.2009 pod č.j. VS/1-1/76717/09-R. 

http://www.kmd.estranky.cz/

