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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. 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. 
 
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.   
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. 
 
 
V roce 2010 jsme zahájili spolupráci s hudebními kurzy YAMAHA Class s paní Klessovou, vedením 
kurzů se ujala paní učitelka z MŠ Dubá paní Jaroslava Sloupová. Další spolupráci se podařilo zajistit 
s místním majitelem diskotéky a uspořádali u něj karneval a diskotéku pro děti. 
Díky dobrovolnické práci členky klubu paní MUDr. Hance Středové jsme za symbolickou cenu 
uspořádali pro maminky a učitelky MŠ kurz první pomoci zážitkovou metodou výuky se zaměřením na 
specifika u malých dětí. 
 
Zapojili jsme se do aktivity „Celé Česko čte dětem“. Naše pozvání přijala známá 
česká herečka a spisovatelka, paní LUBA SKOŘEPOVÁ. Vybrala pro nás úryvky 
ze své knihy pohádek s názvem Hadrová Ančka.  
V dubnu jsme v místní knihovně uspořádali Pohádkouvou noc s Andersenem. 
 
Pravidelné setkávání v 1. polovinu roku zajišťuje Zuzana Macurová a 2. polovinu 
roku Martina Šepsová. Čtvrteční CVIČENÍ RODIČŮ S DĚTMI probíhá pod 
vedením Petry Volejníkové, která prošla kurzem „Cvičení dětí ve věku 2-6 let 
s pomůckami i bez“ od společnosti Generace Plus. Maminky se uspořádali 
bazárek. 
 
Sdružení jsme registrovali do Sítě mateřských center a uspořádali 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, výstupy jsme předali paní starostce.  
 
Díky členství v síti jsme se mohli zúčastnit KURZU BEZPEČNÉ JÍZDY PRO MAMINKY v Sosnové u České 
Lípy. Kurz byl určený pro maminky a byl zdarma, bylo zajištěno hlídání dětí a bezplatný svoz 
autobusem. 
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Akce 2011 

Pravidelné setkáván v klubu zajišťuje Martina Šepsová a na telefon nabízí nově i hlídání dětí.   

  

Leden 

Nový rok jsme zahájili maškarní diskotékou pro děti v Xclubu (diskotéka) v 

sobotu 15. 1. 2011 od 14:30 hodin. – zajistila Petra Volejníková 

V rámci středečního setkávání bude tento program: 

 5. ledna - říkanky a básničky, výroba papírového sněhuláka 

12. ledna - koulení obřích míčů, výroba obrázkových hodin 

19. ledna - hraní s padákem, výroba žirafy 

26. ledna - volná herna od 9:30 povídání o výživě 

 

 

Únor 

20. 2. neděle  MALOVÁNÍ k projektu Celé Česko čte dětem. Výkresy jsme zaslali do soutěže.  

Odborný dozor: Petra Šolcová 

22. 2. úterý  přednáška s dárečky na téma ZDRAVÉ ZOUBKY 

22. 2. úterý  kurz KORÁLKOVÁNÍ 

V rámci středečního setkávání: 

2. února - výroba leporela 

9. února- výroba fotorámečku 

16. února - papírová zmrzlina 

23. února - papírový kšilt + v 9:30 beseda na téma Příkrmy   

beseda O VÝŽIVĚ DĚTÍ tentokrát na téma Příkrmy (jak a kdy zavádět, pravidla a doporučení) nejen 

pro maminky, ale pro všechny zvídavé. K dispozici jsou i vzorečky a letáky. – Petra Volejníková 

 

http://www.kmd.estranky.cz/clanky/odborne-prednasky-na-tema-vyziva.html
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Březen 
05. 3. ČTENÍ v rámci akce Celé Česko čte dětem a k příležitosti 

března - měsíce knihy s paní Petrou Dolanskou a panem 

Milanem Šimáčkem. 

06. 3. od 13hod. na náměstí MASOPUSTNÍ PRŮVOD (pořádá 

kulturní komise města Dubá), trasa masopustního průvodu 

městem: náměstí, autobusové nádraží, Na Výsluní, okolo 

hřbitova, Máchadlo, okolo školky, zpět na náměstí.  

 12. 3. sobota - DISKOTÉKA v Xclubu od 14:30h po vydařeném lednovém karnevalu, tentokrát 

diskotéka pro děti. Zajišťuje Petra Volejníková 

30. 3. v 9:30 v rámci klubíku beseda na téma Mléčná výživa vs. krabicové kravské mléko. Nejen pro 

maminky, ale pro všechny zvídavé. K dispozici jsou i vzorečky a letáky. – Petra Volejníková 

Program na středeční dopolední setkávání: 

02. 3. výroba 3D akvária 

09. 3. výroba kytiček z piškotů 

16. 3. vyrobíme si ptáčka na provázku 

23. 3. malujeme prstovými barvičkami 

30. 3. malujeme domácí zvířátka 

Duben 
01. 4. již 2. ročník Noci s Andersenem - zajistila Petra Volejníková, opékali 

jsme buřtíky, četli pohádky, výtvarné aktivity a samozřejmě opět spaní v 

knihovně. 

27. 4. od 10 hodin beseda na téma LEPEK 

28. 4. pozvání od MŠ Dubá na dopolední opékání buřtíků na zahradě MŠ  

30. 4. od 14 hodin beseda s Ondřejem Suchým v knihovně  

30. 4. od 17 hodin čarodějnice v Nedamově, pořádají Město Dubá a hasiči, 

masky čarodějek budou odměněny 

 

Květen 
1. 5. od 13hod. 1. máj na náměstí s projížďkou veterán klubu a ve 14:30 otevření výstavy 

panoramatických fotografií Pepy  

12. 5. od 19:30 hod. (cca 30min.) Další z cyklu odborných přednášek o dětské výživě. Tentokrát na 

téma Mléčná výživa, mlíčko s kaší. Prezentace, fakta, seznámení s výrobky, diskuze. Zajistla petra 

Volejníková ve spolupráci s firmou Hero díky členství v Síti mateřských center.  

12. 5. od 20:00 v klubu členská schůze, schválení výsledků za rok 2010 

15. 5. zábavné odpoledne v Nedamově ku příležitosti DNE RODINY od 13hod. na koupališti 

 13:00 soutěž o nejkrásnější hrad z písku na pláži 

 14:00  ukázka Karate klubu Beringin 
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 15:00 loutkové představení - Divadelní společnost Kejklíř (známý loutkoherec Luděk Richter, 

www.kejklir.cz představí theatrum mundi neboli divadlo světa z lípy, hadříků, peří a starých 

českých pohádek, ku poučení, pobavení i varování veškerého lidu, dítek, mládeže i kmetů od 

4 do 99let, obsahuje v zábavné a srozumitelné podobě tyto pohádky:  

Stolečku, prostři se, Hrnečku vař, O kohoutkovi a slepičce, Strýček Příhoda, Otesánek 

 16:00 zapálení ohně a zpěv, možnost opékání 

 v průběhu dne lze za poplatek využít ping-pong nebo možnost rybaření, občerstvení ve dvou 

stáncích, malování na obličej 
 

 

28. 5. MŠ s dobrovolníky pořádá již 7. ročník "Pohádkového lesa" na téma STAROČESKÁ ŘEMESLA. 

 

Červen   
5. 6. ČTENÍ U OHÝNKU – od 15 hodin nedělní posezení u ohýnku s opékáním a se čtením pohádek 

Jiřího Žáčka v Nedamově při příležitosti 1. mezinárodního týdne čtení pořádaného o.p.s. Celé Česko 

čte dětem. 

Partneři dne: Občanské sdružení Klub malých Dubáčků, Město Dubá a Mortimer English Club 

 

http://www.kejklir.cz/
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8. 6. poslední přednáška Hero před prázdninami (aktuální letní téma Pitný režim u kojenců a malých 

dětí) – Petra Volejníková 

15. 6. domluvená okružní plavba lodí po Máchově jezeře. Sraz v 10h v přístavišti u jezera nebo 

společný odjezd busem z Dubé v 8:30. - Martina Šepsová 

17. 6. od 14:30h přednáška na téma Očkování (vakcíny Rotarix a Priorox tetra, očkování proti 

rotavirům, čtyřkombinace včetně očkování proti planým neštovicím). Speciálním hostem bude dětská 

lékařka MuDr.Zina Ropková. Hlídání dětí zajištěno. – Petra Volejníková 
 

Čtvrteční cvičení v tělocvičně ZŠ skončilo. Místo toho se setkáváme ve čt od 16h v prostorách Klubu 

malých Dubáčků, cvičíme, hrajeme si, a když je pěkně, využíváme zahradu MŠ. – Petra Volejníková 
 

Začíná kondiční cvičení pro ženy i muže pod vedením trenéra karate Markem Hruškou. 

 

Prázdninový provoz klubu   
13. 7. 2011 - tradiční výlet do ZOO Praha 2011 – Martina Šepsová 
 
Klub zajišťuje každou středu dopoledne (9-12 hodin) otevřenou zahradu MŠ pro maminky s dětmi. V 
případě špatného počasí, aktivity přímo v klubu (budova knihovny).  
 
Během prázdnin také funguje možnost hlídání dětí, zajišťuje Martina Šepsová.  
 
Každou středu odpoledne od 18 hodin v klubu - "Cvičení s Hruškou" pro ženy a muže.  
 
 

Září a Říjen 

03. 10. Sosonová - Kurz bezpečné jízdy, http://www.kraj-lbc.cz/id:135089 

http://www.bezpecnenasilnicich.cz/news/174/na-autodromu-v-sosnove-si-zlepsovalo-ridicske-

umeni-na-ctyricet-maminek.html 

19. 10. v klubu: Přednáška o výživě dětí na téma co je dobré vědět o kojenecké mléčné výživě. 

23. 10. oblíbená Drakiáda na louce za hřbitovem 

26. 10. výlet do veřejného akvária v České Lípě 

 

Listopad a Prosinec   

 06. 11. - Lampionový průvod 
23. 11. - dopoledne - výroba ozdob 
24. 11. - výroba adventních věnců pro prodej v rámci rozsvěcení stromečku 
26. 11. - rozsvěcení vánočního stromečku na náměstí 
04. 12. - Mikulášská nadílka v klubu - přednostně pro členky 
 
 
 

http://www.kraj-lbc.cz/id:135089
http://www.bezpecnenasilnicich.cz/news/174/na-autodromu-v-sosnove-si-zlepsovalo-ridicske-umeni-na-ctyricet-maminek.html
http://www.bezpecnenasilnicich.cz/news/174/na-autodromu-v-sosnove-si-zlepsovalo-ridicske-umeni-na-ctyricet-maminek.html
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Hospodaření 
Rozdělení příjmů a výdajů podle jednotlivých činností za rok 2011 pro daňové účely: 
text příjmy, které jsou předmětem daně výdaje rozdíl ke zdanění 

příjmy z akcí pro veřejnost 41 814,00 18 458,00 23 356,00 23 356,00

ostatní klubová činnost (úrok na BÚ) 1,00 25 414,00 -25 413,00 0,00

mezisoučet 41 815,00 43 872,00 -2 057,00

přímy, které nejsou předmětem daně

dotace od města Dubá a KÚ 9 000,00 0,00

příjmy osvobozené od daně

členské příspěvky 5 175,00 0,00

celkem 55 990,00 43 872,00 12 118,00 23 356,00  
 

Daň z příjmu 0 Kč, díky možnosti snížení základu daně u neziskových organizací o 300 tis. Kč. 
 

Stav peněžních prostředků k 31. 12. 2011 
běžný účet           2 884 Kč 
pokladna         14 893 Kč 
 
PŘÍJMY 
Akce pro veřejnost 
Vstup – cvičení dětí          1 690 Kč 
Vstup – cvičení dospělých                   13 050 Kč 
Prezentace o zdravé výživě         9 200 Kč 
Advent          10 394 Kč 
Pronájem prostor – YAMAHA        1 200 Kč 
Vystoupení Veteráni –Úštěk         3 000 Kč  
Ostatní – vstup na akce         3 280 Kč 
 
Dotace  
Liberecký kraj: projekt cvičení dětí        5 000 Kč 
Dotace z Města Dubá na činnost klubu       4 000 Kč 
 
Členské příspěvky          5 175 Kč 
 
VÝDAJE 
Tělocvična – pronájem         1 700 Kč 
Karate klub – za cvičení         5 650 Kč 
Advent – materiál          5 101 Kč 
Ostatní – ceny pro děti         3 499 Kč 
Doprava – Veteráni Úštěk         2 508 Kč 
Skříňky do klubu          3 000 Kč 
Mzdy – dohoda          6 361 Kč 
Pojištění           2 664 Kč 
Členský příspěvek do MC + poplatky        1 575 Kč 
Web stránky               504 Kč 
Hračky do klubu, pomůcky, čistící a kanc.potřeby    11 310 Kč 
 
Vedení účetnictví zajišťovala paní Danuše Červená, práci vykonávala bez nároku na odměnu. 



10 

 

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. 

 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. 
Martina Šepsová - pravidelná setkávání 
Ing. Irena Žalovičová - finance a web  
Danuše Červená - hospodář a účetní 
Jarmila Vyšínová - 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. 
 

prosinec 2011:  Děkujeme společnosti VALLCO z Doks - za nádherné pexeso do Mikulášských 
balíčků, Mortimer English Club dodal tetovačky a Mikuláše s čertíkem. Děkujeme p.Červené a 
Natálce Hromádkové za andělíčky. 
Rozsvěcení stromu: Děkujeme p.Tomáškové, p.Volejníková, p. Dalecké a Civínovi za pomoc 
při prodeji vína, které každoročně věnuje pan Kadleček spolu s panem Novákem a 
adventních věnců a svícnů, které vyráběli dubské maminky. Výtěžek z prodeje vína, čaje, 
punče i adventních věnců šel na činnost našeho klubu. 
listopad 2011: děkujeme všem, kteří nás podpořili v době náhlého stěhování klubu do 
prostor v bývalé "malé škole". Městu Dubá, za to že ihned našla nové prostory a dlouhodobě 
nás podporuje. Děkujeme všem, kdo se podílel na malování a stěhování: Žalovičovi, 
Volejníkovi, Rupert, Nikodémová, Tesařová, Macurová, Pokorní, Šepsovi, Dalečtí ....  A 
pradlence Kačce Bauchnerové za bezplatné vyprání plyšáků. 
 

leden 2011: 
Bohouš Šárovec nám odmoderoval a poskytl prostory diskotéky pro další ročník karnevalu. 
Účast byla nečekaně vysoká a Bohoušovi opět děkujeme! 
 
 



11 

 

Další důležitou spolupráci máme s Mateřskou školou Dubá. MŠ 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. 
 
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 2012 
 Spolupráce se sítí mateřských center, především s krajskou koordinátorkou 

 Pokračování v projektu Celé Česko čte dětem a udržení činnosti ve stávajícím rozsahu 

 Zaštítění činnosti spolku Veteráni Dubá 
 

Členové k 31.12.2011 
Bělohlávková Blanka 
Bystrá Markéta 

Novotná Nikola 
Plná Eva 

Červená Danuše Pokorná Jana 

Dvořáková Monika Rejzková Božena 

Janďourková Kateřina Šepsová Martina 

Kadlečková Veronika Volejníková Petra  

Knapová Marcela Vyšínová Jarmila 

Lázoková Lucie 
Macurová Zuzana 

Žáková Libuše 
Žalovičová Irena 

Maříková Leona 
 

Kontaktní a identifikační data 

OBČANSKÉ SDRUŽENÍ KLUB MALÝCH DUBÁČKŮ  

Klub:  ulice Luční, budova knihovny,  od listopadu:   ulice Luční 86 
471 41 Dubá        471 41 Dubá 

 
Sídlo:  Sadová 180, 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  
Petra Volejníková, tel. 777 183 707 

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

