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

Rádi se setkáváme a tvoříme s dětmi i bez nich. 
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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! Zahrnujeme i činnost klubu „Veteráni Dubá“. 
 

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 setkávání si 
vyměňují zkušenosti a znalosti z oblasti rodinné, ale i profesní. Společně plánují akce pro děti i pro 
dospělé. V rámci své činnosti se sdružení orientuje především na provozování mateřského centra, na 
organizování dětských programů a činnost klubu Veteráni Dubá, který přibližuje a prezentuje dobu 
První republiky a výrobce jízdních kol.  
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. 2. 1. 2008 "Středeční setkávání" v klubu u knihovny. Obec od úplného 
počátku poskytuje prostory a hradí energie a podporuje naši činnost. 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.  
 

 
 

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. 
V roce 2010 jsme sdružení registrovali do Sítě mateřských center. 
V roce 2011 se podařilo krásné 3. umístění Města Dubá v soutěži Obec přátelská celé rodině 
v kategorii 501 -2000 obyvatel. V roce 2012 město z dotace podpořilo spolkovou činnost v Dubé. 
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Akce 2013 

Pravidelné setkáván v klubu zajišťuje Kateřina Hendrychová do dubna, od května 2013 máme jedno 
pracovní místo na plný pracovní úvazek a setkávání z původního pondělí, středa a pátek se rozšířilo 
na pondělí – pátek. Pravidelně pokračuje cvičení POWE JOGY, cvičení s dětmi a lze si domluvit i 
soukromou výuku angličtiny. 
 

Návštěvnost: 

-  dopolední setkávání v klubíku   1 507 návštěvníků 

- návštěvy v zahradě (mimo klubík)     927 návštěvníků  

- cvičení pro děti i dospělé      393 návštěvníků 

- akce pro rodiny - přibližně                1 000 návštěvníků 

CELKEM ZA ROK 2013                 3 827 návštěvníků 

      

Přehled akcí a přednášek v roce 2013:  

15. 02. Přednáška  "Jak pečovat o citlivou pokožku" 

09. 03. "Drátkování kamínků a vajíček" 

12. 04. Přednáška "Hygienické návyky a učení na 

nočník" 

19. 04. valná hromada  

10. 05. povídání na téma "Dětská infekční 

onemocnění přenášená v kolektivech" 

18. 05. DEN RODINY v autokempu Nedamov 

25. 05. Pohádkový les - pořádá MŠ Dubá 

12. 06. Zdravý úsměv v mateřských centrech  

20. 06. ZOO Praha 

21. 09. Řádění na koloběžkách a odstrkovadlech v 

zahradě MŠ 

25. 09. beseda -  krása v ženách 

28. 09. bazárek s hrabárnou z lisu z Anglie 

09. 10. beseda pro společnost BILLA v klubíku 

12. 10. DRAKIÁDA od 15 hodin 

28. 10. tradiční výstup na Nedvězí s Janou a Pavlem Maškovými 

01. 11. dlabání dýní v klubu 

02. 11. DUŠIČKOVÝ LAMPIONOVÝ PRŮVOD  

13. 11. povídání na téma "Co je to bakteriální rýma aneb jak funguje nosík" 

16. 11. 2. podzimní bazárek s hrabárnou 

29. 11. výroba adventních věnců pod vedením květinářky Dany Civínové  

01. 12. rozsvěcení Vánočního stromu v Dubé s výstavou, vystoupením sboru a jízdou andělů 

05. 12. Mikuláš - výtvarná dílna, loutkové divadlo a Mikulášská nadílka 

16. 12. Vánoční besídka  

Více informací na http://www.kmd.estranky.cz/clanky/akce/akce-2013/ 
 

PRŮBĚŽNĚ:  poradenství o výživě, jak napsat životopis nebo pomoc s dotací na rozjezd vlastního 
podnikání, hlídání dotačních programů na zařazování dětí s handicapem do běžné ZŠ. 

http://www.kmd.estranky.cz/clanky/akce/akce-2013/
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V rámci setkávání se dozvídáme a probíráme nejrůznější životní události, strasti i radosti, někdy 
dokážeme pomoci, jindy doporučujeme zajít za odborníkem. 
Děti učíme společné práci, dělení se o věci, a smysluplnému využívání volného času. Klub je dobrou 
přípravou pro děti na nástup do MŠ. 
Paní Soňa Procházková nám vyzdobila klubík krásnou kresbou dubu, do jednotlivých žaludů si 
maminky, které pravidelně docházejí do klubíku zapisují jména svých dětí. Zůstáváme v prostorách 
Klubového domu a máme vlastní prostory v 1. patře pro mateřské centrum, místnost pro cvičení a 
pro veterány – na uskladnění kol a ošacení. 
 
Fota z akcí: 

 
VÝJEZDY VETERÁNŮ DUBÁ V ROCE 2013 
http://www.veterani-duba.cz/fotoalbum/archiv/3.rok-veteranu---2013/ 
01. 05. spanilá jízda v Dubé – Jarní Slavnosti 
12. 05. Den rodiny 
08. 06. Veteránské rojení Lobeč a Mšeno 
červenec - Slavnosti města 
14. 09. Dny Evropského dědictví – Dubá 
07. 10. Dny architektury 
02. 10. Kolo můj přítel - Mělník 
28. 10. Úštěk - slavnosti k výročí založení První republiky 
01. 12. Andělská jízda při rozsvěcení vánočního stromku na náměstí v Dubé 
14. 12. Doksy – slavnosti sv. Lucie 
30. 12. Předsilvestrovský večírek 

http://www.veterani-duba.cz/fotoalbum/archiv/3.rok-veteranu---2013/
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Veteráni Dubá – skupinka rodin, dětí a starších občanů, kteří propadli vášni jízdy na starých kolech a 
poselství  1.republiky. Jedná se o rodiče, kterým odrostli děti z mateřského centra a jejich přátelé.  
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Hospodaření 

Rozdělení příjmů a výdajů podle jednotlivých činností za rok 2013 pro daňové účely: 

 
Text     příjmy  výdaje  rozdíl 
Příjmy z akcí pro veřejnost    34 763 Kč 18 278 Kč +16 485 Kč 
Ostatní klubová činnost (úrok na BÚ)           1 Kč 34 929 Kč - 34 928 Kč 
Dotace na mzdu HPP     84 000 Kč       84 673 Kč    -    673 Kč 
Dotace od Města Dubá a KÚ    10 000 Kč           0 Kč + 10 000 Kč 
Členské příspěvky        6 700 Kč           0 Kč +   6 700 Kč 
CELKEM    135 464 Kč    137 880 Kč  - 2 416   Kč 
 

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

Stav peněžních prostředků                                      k 31. 12. 2012  k 31.12.2013 
běžný účet        3 745 Kč      5 214 Kč 
pokladna      25 431 Kč    21 546 Kč 
 
Vedení účetnictví zajišťovala paní Danuše Červená, práci vykonávala bez nároku na odměnu. 
Všichni členové mají právo a možnost na požádání nahlédnout do účetnictví klubu u paní Červené. 
Revizor kontroluje účetnictví 1x ročně, kontrola pokladny probíhá nárazově v průběhu roku i 
několikrát do roka. 

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 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 i revizor práci pro klub vykonávají zdarma. 
Ing. Irena Žalovičová - finance a web  
Danuše Červená - hospodář a účetní 
Martina Šepsová 
 

Revizor: provádí kontroly pokladny, účetnictví a majetku - Petra Volejníková 

Spolupráce a poděkování 

Jsme rádi, že nám město Dubá umožňuje využívat prostory  v Klubovém domě 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. 
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Liberecký kraj podporuje naše aktivity granty. V roce 2011 podpořil cvičení s dětmi a v roce 
2012 i kultruní akce pro rodiny. V roce 2013 nám byl schválen grant na činnost ve školním 
roce 2013 – 2014. Děkujeme. 
 
Pan Dolejší, který provozuje dolní stánek v Autocampu Nedamov nám umožnil uspořádat 
v rámci Dne rodiny dopolední rybářské závody, pomohl s nákupem cen a celou organizací. 
Děkujeme za spolupráci a těšíme se na opakování v příštím roce. 
 
 
VELKÉ PODĚKOVÁNÍ VŠEM, KTEŘÍ NÁS PODPOŘILI MATERIÁLNĚ NEBO ÚČASTÍ NA AKCÍCH 

A HLAVNĚ VŠEM DOBROVOLNÍKŮM, BEZ KTERÝCH BY KLUB NEMOHL FUNGOVAT. 
 

Plány do roku 2014 
 Spolupráce se sítí mateřských center, především s krajskou koordinátorkou 

 Pokračování v projektu Celé Česko čte dětem  

 Udržení pracovního místa - zaměstnanec zajišťuj úklid, chod mateřského centra, otevření 
zahrady MŠ pro veřejnost o víkendech, prázdninách a v podvečer. Zajistit bezproblémový 
základní chod klubu a možnost zaměřit se na další činnost, jako kulturní akce, poradenství a 
podobně. 

 otevření zahrady MŠ o víkendech a prázdninách 

 otevření klubu každý den dopoledne 

Členové k 31. 12. 2012  
(zaplatili členské příspěvky nebo jsou v orgánech klubu) 

Mateřské centrum – 15 členek z řad maminek 
 
Veteráni Dubá – základna 30 členů včetně dětí. 

Kontaktní a identifikační data 

OBČANSKÉ SDRUŽENÍ KLUB MALÝCH DUBÁČKŮ  
Klub:  ulice Dlouhá 86, 471 41 Dubá 
Sídlo:  Sadová 180, 471 41 Dubá 
IČ: 22836802 
Číslo účtu: 234030640/0300 
 
Webové stránky: 
www.kmd.estranky.cz, klub.dubacku@email.cz 

http://www.veterani-duba.cz/, dddduba@seznam.cz 
Kontaktní osoba: Irena Žalovičová, tel. 723 642 500  


