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Úvod 

Mateřské centrum Klubíčko je nezisková organizace dobrovolníků, 

které vzniklo v červenci 2000, jako pokračovatel občanského sdružení 

Mosty. Díky iniciativě Renaty Mrázkové, Ireny Eichlerové a Hany 

Šnajdrové. Pracuje již 16. rokem a navazuje na činnost o. s. Mosty.  

Velký dík za existenci a fungování Mateřského centra patří 

dlouhodobému vedení MC, které je pravidelně voleno Valnou 

hromadou. Jmenovitě pak Haně Šnajdrové a Martině Paboučkové.  

Nemalý dík však patří také všem dobrovolníkům, kteří se podílejí na 

chodu centra a reprezentují MC na našich akcích, ale i na akcích 

určených k propagaci neziskového sektoru v kraji. 

Mateřské centrum se aktivně podílelo na Komunitním plánování 

sociálních služeb města Chebu. Tím se stává partnerem nejen pro 

občany, ale také pro město Cheb. 
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Zaměření  

Práce mateřského centra je zaměřena především na děti matek na 

mateřské dovolené, které nenavštěvují žádné školské zařízení a jejich 

rodiče. Mateřské centrum se stalo již tradičním místem, kde se tyto 

děti za doprovodu svých rodičů scházejí, učí se společně 

komunikovat, věnují se sportu, výtvarným a hudebním činnostem. 

Mateřské centrum je také přínosné pro matky, které se zde 

vzdělávají, radí a odreagovávají se od stereotypu domácnosti.   

 

Stěhování mateřského centra 

Ne nadarmo se říká, že je lepší dvakrát vyhořet, nežli se stěhovat. 

Avšak i na nás čekala v průběhu roku tato stěhovací zkušenost. Bylo 

náročné v krátké době tří týdnů přesunout tak velké kvantum věcí. 

Vše se odehrávalo za pochodu. Všechny organizace a projekty však 

běžely nadále bez přestávky. Tím to bylo ještě obtížnější. Dovedete si 

představit, co asi vše musí nashromáždit dětičky natož dospělí? Sami 

se jistě kolikrát divíte, kolik hloupostí a zbytečností si vy sami 

nasbíráte. Ovšem představte si haldu papírů a zmatek okolo. Jeden 

krabici odnese a druhý tu samou krabici vzápětí nese zpět a 

podotýkám, že krabice tu bylo naprosto nedostatkovým zbožím, 

prostě katastrofa. Ale přes všechny útrapy nás čekala zasloužená 

odměna. Velký prostor pro nás pro všechny, jak pro děti, tak pracanty 

a i jejich plánované akce. Mimo jiné máme i za rohem Krajinku a před 

domem dvorek s altánkem pro dovádění malých uličníků. Čeká nás, 

tedy i Vás a hlavně naše děti spousta aktivit a zábavných akcí. 

Tentokrát však máme pro všechny dostatek místa. 
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Pravidelný program Klubíčka je setkávání se dětí nejrůznějších 

věkových kategorií za účelem legrace a zábavy: 

 

 pondělní setkání „Hrátky s batolátky“ jsou zaměřena na mladší 

děti a náplní je rozvoj řeči a koordinace pohybu. Děti se učí 

nová říkadla, básničky a písničky. 

 

 úterní setkání „Volné dopoledne“ jsou určeny především 

setkávání matek (sdílení zkušeností) a zároveň dětí a snaha o 

jejich socializaci. V úterý probíhá výuka německého jazyka a 

odpoledne je tedy věnováno vzdělávání matek.  Během lekcí je 

pro děti účastnic připraven program „Poprvé bez maminky“ / 

nácvik na zařazení do mateřské školy, kde je o děti pečováno 

naším personálem. 

 

 středeční setkání „Volné odpoledne“ bylo nově zavedeno od 

září 2013 a to z důvodu přání klientek MC. Odpolední volná 

herna se těší velké oblibě, zvláště v zimních měsících nebo při 

nepříznivém počasí. V odpoledních hodinách probíhá výuka 

anglického jazyka dětí ve věku 3-6 let, kde se hravou formou 

osvojují základy jazyka. 

 

 čtvrteční výtvarka patří mezi jeden z nejoblíbenějších kroužků, 

které naše mateřské centrum nabízí. Navštěvují je již děti od 

1,5 roku a pomocí různých výtvarných technik trénují své 

dovednosti a rozvíjí svojí fantazii stejně tak i motoriku. Dále se 

ve čtvrtek koná cvičení s dětmi v šátku. 

 

 každý třetí pátek v měsíci probíhají tzv. Dámské pátky, kde jsou 

realizovány debaty a besedy na různá témata, zajímavé a 

zábavné programy. 
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V roce 2016 jsme také připravili pro ženy či rodiče s dětmi výtvarné a 

kreativní dílny – např. základy filcování či háčkování, Velikonoční 

dílna, falešný patchwork, zdobení perníčků aj.  

V roce 2015 se Klubíčko angažovalo opět v projektu Ambasadorek, 

který je součástí programu mateřských center po celé České 

republice. V rámci tohoto projektu jsme pořádali besedy vyhlášené 

na určitý měsíc. Jednotlivé besedy byly vždy pod záštitou určité 

organizace, která připraví besedu na téma spjaté s mateřstvím či 

výchovou dítěte a hotovou prezentaci spolu s upomínkovými 

předměty připraví pro každé mateřské centrum, kde se ho ujme 

jedna lektorka. Šlo např. o besedy o mléčné výživě či Péče o citlivou 

pokožku aj. 

Mateřské centrum je i nadále místem, kde se mohou rodiče 

seberealizovat při péči o dítě. Je možné zde vyhledat také odborné 

poradenství - laktační konzultant, sociálně-právní poradna a dále 

připravujeme krizovou intervenci pro rodinu. 

Pravidelné programy byly obohaceny jednorázovými akcemi: 

Maškarní, Mikuláš, den otevřených dveří, dětská burza, bláznivá 

olympiáda či zpívánky s kytarou.  

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

EKOATELIÉR 

Naše Mateřské centrum provozuje, za laskavé podpory Karlovarského 

kraje, již 9 let velmi úspěšný projekt Ekoateliér. Jeho náplní je vést 

děti i rodiče k ekologickému myšlení. Program environmentální 

výchovy, kde se rodiče a děti učí třídění odpadů a vztahu k životnímu 

prostředí formou výtvarné dílny. Náplní programu je přetváření 

odpadových materiálů na věci použitelné a krásné. Je to forma 

vyrábění drobných, ale i velkých děl, sloužících buď prakticky nebo 

jako ozdoba či dárek pro rodinné příslušníky. V tomto projektu 

pokračujeme. Těší nás, že je úspěšný nejen dětí, ale i u rodičů. V 

tradici této dílničky velmi rádi pokračujeme a průběžně zapojujeme 

do příprav programu také děti samotné. V roce 2016 úspěšně 

pokračují dílny pod vedením Radky Besedové a díky velkému zájmu 

jsme je zařadili 2x měsíčně vždy v pondělí odpoledne.  

Rodiče se tak s dětmi mohli zúčastnit dílen na téma: korková 

nástěnka, lampiony z plechovek, příprava na maškarní, kytice 

z kartonu, náušnice z PET lahví, sluníčkové tvoření z těstovin, 

malování mořských rybiček, výroby stonožky na pastelky, žabičkování 

aj. 
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Projekt Otevřené dveře 

Přesto, že projekt Otevřené dveře již dávno skončil, dokonce i 

povinná udržitelnost už je za námi více než rok, maminky stále 

vyhledávají vzdělávací kurzy profesní němčina, profesní angličtina a 

kurzy výpočetní techniky, během kterých je zajištěno hlídání dětí. 

Velice nás těší zájem klientek o další vzdělávání. 

Klubíčko pořádalo například dvoudenní kurz na téma práce 

v Německu od A-Z  , kde se zájemci mohli dozvědět odpovědi na 

otázky při řešení daňové třídy, vyhledávání práce, orientace na trhu 

práce, příspěvky na dítě aj.  
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Hospodaření Klubíčko Cheb, z. s.  

Přehled nákladů 2016 

 
 

Celkem 
Hračky                179,- 
Vybavení 62 791,- 

Materiál celkem: 62 970,- 

   
 Ostatní služby 2 521,- 

Nájemné 58 491,- 

Ostatní služby celkem: 61 012,- 
 

 Bankovní poplatky 1 562,- 
Ostatní poplatky 1 065,- 

Ostatní poplatky celkem: 2 627,- 
 

 Provozní náklady celkem: 126 609,-kč 

 
  

 
Hrubé mzdy - pracovní poměr 167 300,- 
 

 Dohody o pracovní činnosti 0,- 
Odvody na zdravotní a 
sociální pojištění 42 432,- 
Proplacené neschopenky 0,- 
Zákonné pojištění 
Kooperativa 2 521,- 

Mzdové náklady celkem: 212 253,-kč 

  Náklady roku 2016 celkem: 338 862,-kč 
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             Přehled příjmů 2016 

 

Tržby z vlastní činnosti                           59 666,- 

Tržby za služby celkem:                    59 666,- 

 

Úroky                                                             88,- 

Úroky celkem:                                            88,- 

 

Členské příspěvky                                       600,-

Členské příspěvky                                  600,-

  

Dotace město Cheb                               32 000,- 

Dotace Karlovarský kraj                         99 000,- 

Dotace ÚP                                            147 762,- 

Dotace celkem:                                279 662,- 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Příjmy za rok 2016 celkem:     340 016,-kč 

Výsledek hospodaření:        Zisk 1 154,-kč 
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Dětská skupina batole 

Dětská skupina Batole vznikla o kapacitě 12 dětí. Provoz dětské 

skupiny byl zahájen 1. 9. 2016. Zařízení podporuje rovné příležitosti 

žen a mužů při uplatňování se na trhu práce. V rámci projektu bude 

zřízeno a provozováno zařízení péče o děti, které bude sloužit 

rodinám, kde alespoň jedna osoba má vazbu na trh práce. Zařízení 

péče o děti doplní dosavadní institucionální zařízení a v místě 

realizace vytvoří ucelený systém péče o dítě od 1 roku do zahájení 

školní docházky. 
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Emoční inteligence dětí a jejich rodičů  

 

Klubíčko na základě velkého zájmu rodičů pořádalo interaktivní 

seminář na téma: 

Emoční inteligence dětí a jejich rodičů 

Tento seminář byl mezi našimi klienty hodnocen velmi kladně a 

rodiče ocenili, že jsme takový seminář pořádali. 

Emoční inteligence se skládá z pěti složek, které se vzájemně 

ovlivňují. 

Jedná se o: 

    1. Znalost vlastních emocí 

    2. Zvládání emocí 

    3. Schopnost sám sebe motivovat 

    4. Vnímavost k emocím jiných lidí 

    5. Umění mezilidských vztahů 
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Síť MC  

 

Klubíčko je dlouhodobým členem Sítě MC. Síť MC vznikla v roce 2002 

na základě dlouholeté neformální spolupráce mateřských center. 

Posiluje občanský život komunity, hodnoty rodiny a mezigeneračních 

vztahů, úlohu rodičů, mateřskou a otcovskou roli ve společnosti, 

podporuje právní ochranu rodiny, mateřství a rovných příležitostí pro 

všechny, usiluje o zdravý život ve zdravém prostředí. 

                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                 

 

 

 

Závěr  

Mateřské centrum Klubíčko se těší velké přízni svých klientek. 

Děkujeme všem, kteří v nás vložili důvěru a podporovali nás ať už 

finančně, nebo duševně. Děkujeme všem sponzorům za finanční a 

materiální pomoc, děkujeme našim klientkám za účast a pozitivní 

reklamu. V neposlední řadě děkujeme rodinným příslušníkům za 

podporu, trpělivost s naší časovou vytížeností při zpracování projektů 

a pochopení. 
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V Chebu dne 20. Ledna 2017 

Zpracovaly: Martina Paboučková a Jiřina Krejčová 


