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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. 2.1.2008 "Středeční 
setkávání" v klubu u knihovny. 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.  
 
První prostředky na nákup hraček nám poskytla paní starostka Mgr. Šepsová z rozpočtu města. Další 
hračky, pastelky apod. se do klubu dostali díky maminkám. 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, plavání apod. 
 
Již od počátků klubu dvakrát ročně navštěvujeme Chovatelský kroužek v základní 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 pod vedením 
paní Dolanské.  
 
30.1.2009 v MŠ pohádka, kterou zajistil Klub malých Dubáčků: O PEJSKOVI A KOČIČCE 
6.5.2009 proběhla první „předváděčka“ v rámci týdne opravdových plen 

První akcí pouze pro maminky byl výjezd do Prahy na 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 z Regionálního operačního programu Severovýchod.  
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V září 2009, registrujeme Klub malých Dubáčků jako občanské sdružení a rozvíjí se činnost. 
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.  
Vznikají internetové stránky klubu a dění v klubu se rozdělilo do tří kategorií – pravidelná setkávání, 
akce a kurzy. 
Volná herna s programem probíhá 2x týdně během dopoledne. Návštěvnost pomaličku roste, v roce 
2009 se scházelo od 4 do 10ti maminek či babiček s dětmi.  
Od října do května každý čtvrtek "CVIČENÍ A HRÁTKY RODIČŮ S DĚTMI" v tělocvičně ZŠ Dubá.  
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.  
V roce 2009 klub pořádal řadu akcí od dračího reje, bazárek po mikulášskou nadílku a další, vzniká 
první kroužek – kurz flétny pod vedením Mgr.Veroniky Matějkové. 
Ke konci roku 2009 má klub 11 členek. 

Činnost v roce 2010 

Nejdůležitější změny v činnosti od roku 2009: 

 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“ 

 Registrace do Sítě mateřských center 

Pravidelná setkávání  

Do června 2010 VOLNÁ HERNA S PROGRAMEM třikrát týdně, zajišťuje Zuzana Macurová, největší 
návštěvnost během střed, pondělky a pátky se scházejí 2-3 maminky. Každé pondělí 
pravidelné setkávání pro rodiče s dětmi 0+ měsíců - MIMI KLUB prakticky bez odezvy. 
Přes letní prázdniny zajišťujeme otevření zahrady MŠ ve středu dopoledne.  
Po letních prázdninách pokračuje setkávání maminek pouze ve středu. Zajišťuje Martina Šepsová. 
Pokračuje čtvrteční CVIČENÍ RODIČŮ S DĚTMI. Od září 2010 pod vedením Petry Volejníkové, která 
prošla kurzem „Cvičení dětí ve věku 2-6 let s pomůckami i bez“ od společnosti Generace Plus. 
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Akce 2010 

Leden 

14. 1. 2010 od 15 hodin DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ – HUDEBNÍ KURZY YAMAHA DUBÁ  
– na schůzku dorazili 3 děti ve věku od 4 měsíců, pro ně kurz otevřen z důvodu malého zájmu nebyl. 
Kurz byl otevřen pro děti od 18měsíců do 4 let – probíhal v klubu a pro děti od 4 do 6ti let, který 
probíhal přímo v MŠ. 

 
27.1. 2010 od 13:30 do 15 hod. MAŠKARNÍ KARNEVAL školní družiny v tělocvičně ZŠ. Každá maska 
byla odměněna diplomem a sladkostmi. 
30.1. 2010 od 14,30 hod. DISKOTÉKA pro děti v X-clubu. První spolupráce s Bohumilem Šárovcem, 
který se postaral o výbornou šou. 

Únor 

2.2.2010 od 19:30 hodin ČLENSKÁ SCHŮZE 
14.2. od 15 hodin „VALENTÝNSKÁ KAVÁRNIČKA“ - hrátky a soutěže! 
Vstupné: 40 Kč za rodinu (cena zahrnovala občerstvení: kávu, 
zákusek) 
20.2. celodenní kurz ZdrSem MAMA – zážitkový kurz první pomoci u dětí do 5 let.  
26.2. - 27.2. „Bazárek dětského oblečení, SPORTOVNÍCH I JINÝCH potřeb pro děti a těhotenského 
oblečení na JARO – LÉTO 2010“  a SBÍRKA pro Diakonii Broumov.  

Březen 
6.3. od 14:30 Karneval v X-clubu (diskotéka). Soutěže, vyhlášení 
nejhezčích masek.  Představení, tentokrát sboráček MŠ a ZŠ Dubá a 
ukázka z kurzu flétny. Výhercem byla „černoška“ Eliška Mojteková a 
odjela z karnevalu na koloběžce. Velmi vydařená akce. 
 

Naše pozvání přijala známá česká herečka a spisovatelka, paní LUBA 
SKOŘEPOVÁ. Vybrala pro nás úryvky ze své knihy pohádek s názvem 
Hadrová Ančka. V sobotu 20. března od 14.00 hod. jsme se její návštěvou, 
autorským čtením, besedou a autogramiádou připojíme k akci „Celé 
Česko čte dětem“. Kromě pohádek jsme měli možnost vyslechnout i 
zajímavé povídání z hereččina života a při následné 
autogramiádě získat její podpis. 
 

Luba Skořepová se již ve čtyřiadvaceti letech stala 
členkou Národního divadla a za svůj život vytvořila 
bezpočet divadelních i filmových rolí. Málokdo však ví, 
že je také uznávanou spisovatelkou. Je autorkou 

divadelní hry a celé desítky knih. Šestaosmdesátiletá herečka stále hraje, a to 
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hned na šesti pražských scénách.  Mezi její zájmy patří lidové léčitelství a tajné vědy, například magie, 
kabala, nebo astrologie. Věnuje se zahradničení a sbírání polodrahokamů. 

Duben 
2.4. od 18 hodin „POHÁDKOVÁ NOC S ANDERSENEM“. Ku příležitosti 
výročí narození tohoto velkého spisovatele se konala kouzelná pohádková 
noc v prostorách Klubu malých Dubáčků a přilehlé zahradě MŠ. Akce 
začala prohlídkou knihovny a prvními úkoly v klubu, následovalo opékání 
buřtíků, čtení pohádek a výtvarné činnosti. Noc jsme završili noční 
pohádkovou stezkou po svíčkách v zahradě MŠ. Ráno nám jedna 
z maminek připravila báječnou snídani v podobě lívanců, děti šly domů 
unavené, ale spokojené a plné zážitků. 

28.4. - Čarodějnické sportovní odpoledne pořádané družinou ZŠ. Každý kostým byl odměněn.  
29.4. dopoledne Čarodějnické rejdění v MŠ.   Opékání buřtů 
30.4. dopledne Čarodějnické rejdění v klubu. 

Květen 
Dopolední program vždy od 9 do 11 hodin: 
3.5. Herna     19.5. Zpívánky – Muzicírování 
5.5. Malování vodovými barvami   21.5. Závody na odrážedlech  
7.5. Výroba dárečku ke Dni matek   24.5. Cvičení s velkými míči – „Koulení“ 
10.5. Cvičení se zvířátky    26.5. Stavíme hrady z písku 
12.5. Dramatický kroužek           28.5. Povídání o zvířátkách /téma: pes/                          
14.5. Zdravé vaření              31.5. Otvírání studánek 
17.5. Herna s říkankami 

Červen   

 
Účast na akci pořádané MŠ, jako každý rok jsme si to moc užili a těšili se na každé stanoviště.  
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8.6.2010 od 15 do 16 hod. - besídka hudebního kurzu YAMAHA Class Krůčky pro děti. 
8.6.2010 od 17 hod. ČLENSKÁ SCHŮZE = VALNÁ HROMADA přímo v klubu.  
Program: účetnictví za rok 2009, závěrečná zpráva za rok 2009, plány na prázdniny a přednostní 
přihlášení členů na výlety do ZOO Ústí nad Labem a do areálu Šťastná země v Radvánovicích. 
11.6.2010 ve 12:30 hod.  besídka hudebního kurzu YAMAHA Class "Rytmické krůčky" v MŠ. 
16.6.2010 od 10:00 hod.  seznámení se s bedýnkovým systémem a povídání o výhodách i nevýhodách 
tohoto systému distribuce zeleniny přímo od zemědělců. 
19.6.2010 - Jízda parním vláčkem Českým rájem - odjezd z Turnova, sraz v 9:40hod. Tato jízda 
byla určena pro všechny obyvatele Dubé, jako odměna za třídění odpadu. Město Dubá získalo 1. 
místo v třídění odpadu za rok 2009 v Libereckém kraji. 
26.6.2010 od 14 hod. STAN KLUBU MALÝCH DUBÁČKŮ na LETNÍCH SLAVNOSTECH města 

Prázdninový provoz klubu   
O letních prázdninách byla otevřena zahrada MŠ každou STŘEDU od 9:30 do 12 hodin, v případě 
špatného počasí byla otevřena herna v klubu.  
15.7.2010 – autobusový výlet do ZOO Ústí nad Labem 
22.7. 2010 - CYKLOVÝLET PO OKOLÍ -  výlet vhodný  pro malé děti na kolech – zvolena velmi 
nenáročná trasa na koupaliště Nedamov.  
26.8.2010 – autobusový výlet do Šťastné země v Radvánovicích u Turnova 

Foto: Pepa Středa 

Září   

14.9.2010 - Valná hromada - setkání členek v restauraci u Mašků  
18.9.2010 - v rámci akce DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ - Petra Volejníková a Danuše Červená pod 
záštitou města Dubá nás pozvali K NÁVŠTĚVĚ HISTORICKÉ SUŠÁRNY CHMELE. Připraveno bylo i 
puzzle pro děti s tématem chmele. 
 
30.9.2010 - otevřené setkání v rámci celorepublikové kampaně Sítě MC „Město pro děti“, cílem 
bylo sesbírat co nejvíce podnětů a názorů na téma DĚTSKÁ HŘIŠTĚ A ODPOČINKOVÉ KOUTY v Dubé. 
Celorepubliková kampaň Sítě mateřských center Město pro děti navazuje na tradici kampaní 
realizovaných Sítí MC od roku 2006 a jejím cílem je mapovat stav obcí v různých oblastech, které se 
týkají rodin s malými dětmi (mobilita s kočárkem, stav dětských hřišť, veřejná prostranství, apod.).  

http://www.kmd.estranky.cz/file/22/dek_susarna_letak.pdf
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OS Klub malých Dubáčků se zapojilo poprvé, sešli se zástupci MŠ, rodičů, zastupitel města a hlavně 
nás svou návštěvou překvapili zástupci mládeže.   

Říjen  

13.10.2010 dopoledne v klubu VÝROBA PODZIMÁČKA, odpoledne pro všechny děti DRAKIÁDA od 16 
hodin, po té opékání buřtů na zahradě MŠ, soutěž o nejhezčího draka. 
16.10.2010 pozvání od MŠ na HAVELSKÉ POSVÍCENÍ  10 - 15 hodin 
23.10.2010 BURZA oblečení a potřeb pro děti.  Nabízelo se oblečení a potřeby na podzim a zimu - 
oblečení pro těhulky a děti, potřeby pro kojence a sportovní potřeby.  
26.10.2010 REGIONÁLNÍ SETKÁNÍ MATEŘSKÝCH CENTER V LIBERECKÉM KRAJI, které se 
uskutečnilo v MC Jablíčko v Jablonci n/N 
28.10.2010 Tradiční podzimní pochod na Nedvězí. Sraz ve 13 hodin na náměstí. Pořádali manželé 
Maškovi. 

 

31.10.2010 LAMPIONOVÝ PRŮVOD 

od 16 hodin v klubu pro zájemce výroba vlastních 

lampionů, v 17:30 hodin jsme vyrazili na obchůzku 

městem přes náměstí, zakončení u hřbitova.  

 

 

http://www.kmd.estranky.cz/file/23/letak_draci.pdf
http://www.kmd.estranky.cz/file/24/pozvanka-havelske-posviceni.pdf
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Listopad   

11.11.2010 proběhl v Sosnové u České Lípy KURZ BEZPEČNÉ JÍZDY PRO MAMINKY. Kurz byl určený 
pro maminky a byl zdarma, bylo zajištěno hlídání dětí a bezplatný svoz autobusem. Z našeho centra 
jsme se zúčastnili tři a nejvíce se nám líbila škola smyku. 
12.11.2010 se konala Valná hromada 
členů sítě MC – neúčastnili jsme se 
13.11.2010 návštěva ZVÍŘÁTEK v 
chovatelském kroužku ZŠ paní Maškové.  
Do školy jsme přinesli tvrdé pečivo a další 
"pamlsky" pro zvířátka.   
18.11.2010 od 19 hodin setkání maminek 
bez dětí - výroba vánočních ozdob a 
příprava na výstavu 
18.11.2010 v MC Pumpkin Česká 
Lípa přednáška rodičovské komunikace 
„S úctou a v dobrém“ 
24.11.2010 Luba Skořepová opět v Dubé -
Tentokrát s knihami pro dospělé.  
26.11.2010 DOKSY: Dokské pověsti  
28.11.2010 Rozsvícení Vánočního stromku se stánkem a překvapením od Klubu malých Dubáčků – 
živý sněhulák se procházel po náměstí.  
 
 

Prosinec   

 
2.12. od 18 hodin - akce pro členky - příprava mikulášské 
nadílky - příprava balíčků 
5.12. v 16 hodin Mikulášská nadílka v klubu 
 
 

8.12. v 10 hodin 
ukázková půlhodinka 
a povídání o kurzu 
angličtiny Mortimer 
English Club pro 
nejmenší od 2 let. 
Více o kurzech na 
www.mortimer-
anglictina.cz/ 

 
12.12. akce pro členky = zdobení stromečku v klubu, 
svařáček a pamlsky, naplánování akcí na 1.čtvrtletí 2011. 
 
15.12. Vánoční piknik pro dětičky  

 

 

http://www.mortimer-anglictina.cz/
http://www.mortimer-anglictina.cz/
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Kurzy 

Do června roku 2010 běží kurz flétny pod vedením Veroniky Matějkové, v září se již neotvírá, ale 
následují hudební kurzy YAMAHA Class. 

14. září 2010 se rozjíždí hudební kurzy YAMAHA 
Class. Povedlo se navázat spolupráci s paní 
Klessovou z Kralup, lektorkou je paní učitelka 
z místní MŠ Jaroslava Sloupová, kterou oslovil 
klub, kurz se rozjíždí v klubu pro děti od 18ti 

měsíců do 4 let, pokračující kurz pro děti od 4-6 let probíhá přímo v MŠ. 
 
20.2.2010 KURZ PRVNÍ POMOCI MAMA - Ve spolupráci s organizací ZdrSem a občanským sdružením 
Prázdninová škola Lipnice, o.s. pro všechny rodiče, prarodiče a další zájemce kurz první pomoci se 
zaměřením na zvláštnosti u poskytování první pomoci dětem do pěti let věku!   

 
  

Kurz byl veden netradiční formou praktických příkladů a modelových situací. 
  
Jedná se o osmihodinový kurz pro maminky a osoby starající se o malé děti. Na tomto semináři 
jsou účastníci seznámeni se život ohrožujícími situacemi, které mohou nastat během běžného dne při 
péči o dítě. Zážitkovou formou Vás naučí jak na tyto situace reagovat a zvládat emoce.  Kurz vedla 
zkušená lektorka, autorka kurzu a členka našeho sdružení MuDr. Hanka Středová. 
 
Témata: postup u bezvědomí, dušení, stavění velkého krvácení, resuscitace, volání záchranky, úrazy, 
popáleniny, prevence, otravy, alergie a závažné infekce dýchacích cest. 
 
Paní učitelky z MŠ získaly kurz zdarma, ostatní účastníci za symbolický poplatek díky dobrovolné 
bezplatné práci lektorky kurzu. 
 
Mezi panenkami na nácvik umělého dýchání u miminek je jedno živé mimčo, které se se 
svou maminkou účastnilo našeho kurzu. 

http://www.zdrsem.cz/
http://www.psl.cz/
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Hospodaření 

Ve vedení účetnictví pokračuje paní Danuše Červená, práci vykonává bez nároku na odměnu. 
 

Hotovost celkem k 31.12.2010     8.651 Kč 
 
Příjmy      29.549 Kč 
6.807 Kč – příjmy z Adventu – věnečky a občerstvení 
4.000 Kč – příspěvek Města Dubá na činnost klubu 
2.880 Kč - kurz flétny, Power Yoga a AJ 
2.500 Kč - Mikuláš 
2.250 Kč - členské příspěvky zaplacené v roce 2010 (ostatní placeny v roce 2009 na rok 2010) 
1.900 Kč – vstup cvičení s dětmi 
1.800 Kč – kurz první pomoci MAMA 
1.810 Kč - bazárek 
1.690 Kč – vstup diskotéka a maškarní 
Ostatní příjmy: vstup do klubu a další drobnější pořádané akce 
 
Výdaje      20.898 Kč 
4.107 Kč – úložný systém na hračky a hračky do klubu 
2.655 Kč – výdaje na přípravu Adventu (materiál na věnce, občerstvení, kelímky) 
2.353 Kč – kancelářské potřeby a drobné ceny, káva, čaj 
2.000 Kč – vstup cvičení s dětmi 
1.909 Kč – provozní výdaje – čištění koberce, razítko, poštovné, klíče 
1.868 Kč – nákup balonků s potiskem – logo klubu 
1.700 kč – školení na cvičení s dětmi (hrazeno z dotace Liberecký kraj) 
1.494 Kč – nákup části Mikulášských balíčků (ostatní obsah byl zásob v klubu nebo formou 
sponzorských darů) 
950 kč – hrazeno kurz flétny – lektorka 
Ostatní výdaje: drobné ceny  
  
Na účtě k 31.12.2010         866 Kč 
 
Příjmy        2.340 Kč 
250 kč – 1x členský příspěvek, poskytnutí prostor pro kurzy YAMAHA Class 
Výdaje        1.474 Kč 
750 Kč členský příspěvek do sítě MC, 504 Kč web, daň z příjmu za kurzovné, poplatky 
 
CELKEM 
Příjmy      31.889 Kč 
Výdaje      22.372 Kč 
Celkem prostředky k 31.12.2010    9.517 Kč 

 
Daň z příjmu jsme neplatili, vzhledem k možnosti snížení základu daně u neziskových 
organizací až o 300 tis. Kč. 
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Orgány 

Valná hromada je nejvyšším orgánem a skládá se z členů, schází se nejméně 1x ročně. V roce 
2010 se sešla 8.6.2010. 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. 

 Seznamují se a schvalují hospodaření klubu 

 Získají slevy na vstupném do klubu i na akcích pořádaných klubem. 
Členský příspěvek: 250,- Kč/rok – zůstává ve výši roku 2009 
 

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 
 

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. 
 
Klub v roce 2010 zajistil obsluhu u stánku s občerstvením, které z valné většiny dodali 
sponzorským darem pan Novák a Kadleček. Výnos z prodeje šel do příjmů klubu.  
 
Liberecký kraj – grant 
V roce 2010 jsme získali příspěvek z Libereckého kraje na projekt „Cvičení rodičů s dětmi“ a 
to na pomůcky na cvičení a na školení lektorky na cvičení. Proplacení grantu došlo v roce 
2011. 
 

Další důležitou spolupráci máme s Mateřskou školou Dubá. Mateřská 
školka nás zve na některé z jejich akcí. 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. 
 

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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Do základní školy v Dubé chodíme dvakrát ročně navštívit chovatelský 
kroužek, což je vždy silný zážitek nejen pro děti, ale i pro rodiče.  
 
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. 

Plány do roku 2011 
 Spolupráce se sítí mateřských center, především s krajskou koordinátorkou 

 Rozjezd cyklu přednášek o výživě dětí a o očkování 

 Spolupráce s místními zemědělci a chovateli – děti a venkov 

 Pokračování v projektu Celé Česko čte dětem 

 Vytvoření klubové stránky na Facebooku 

 Volba nové rady a revizora 

Členové k 31.12.2010 

Bystrá Markéta Středová Hana 

Červená Danuše Šepsová Martina 

Dvořáková Monika Volejníková Petra 

Holíková Romana Vyšínová Jarmila 

Kadlečková Veronika Wagenknechtová Zdeňka 

Knapová Marcela Žáková Libuše 

Macurová Zuzana Žalovičová Irena 

Novotná Nikola 

Plná Eva 

Sloupová Eva 

 

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 

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

