
 
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 

 

KDO JSME – HISTORIE 

 

Mateřské centrum Jablíčko je občanským sdružením, které vzniklo 

v roce 2006 a je členem Sítě mateřských center, která sdružuje 

neziskové organizace pracující zejména s rodiči na mateřské 

či rodičovské dovolené, kojenci, batolaty a  dětmi předškolního 

věku.Činnost jsme zahájili až v prosinci a proto probíhal pouze dopolední 

program a dvě akce. 

V roce 2007 jsme našim klientům nabízeli dopolední programy, jeden 

odpolední kroužek a občasně výlety či akce pro celou rodinu. MC 

fungovalo na základě čistě dobrovolné práce. Vybavení centra finančně 

podpořilo město Jablonec nad Nisou 

 V roce 2008 již nabízíme programy ve všední dny dopoledne i 

odpoledne.  O víkendech pak občasné ekologické výlety, sportovní či 

jiné akce pro rodiny. Na financování chodu centra se podílí město 

Jablonec nad Nisou, což umožnilo rozšíření a zkvalitnění programu. 

  

NAŠE POSLÁNÍ 

- podporovat rodinu jako celek  

-bránit sociálnímu vyloučení rodičů na rodičovské dovolené 

- nabídnout alternativu trávení volného času pro rodiče s dětmi 

- zapojovat batolata do kolektivu 

- vzdělávat rodiče i děti 

- podporovat mladé rodiny 

- působit preventivně proti vzniku  sociálně patologických jevů, 

  drogových závislostí a kriminálního chování 

- vytvářet veřejný  prostor, kde se mohou setkávat rodiny s malými dětmi 

   bez rozdílu věku, národnosti a sociálního postavení 

- řešit  sociální otázky  mladých rodin na úrovni města a kraje 

- podporovat úlohy matky a ženy ve společnosti 

- navozovat  vědomí soudržnosti  a rozvíjet komunitu 



CO NABÍZÍME  

 

- dopolední setkávání s programem pro nejmenší 

- kroužky pro děti od dvou let 

- jazykové kroužky angličtiny, němčiny a španělštiny  pro rodiče i děti 

- programy na ochranu životního prostředí 

- pravidelné rodinné akce 

- prodloužené víkendové pobyty pro rodiny 

- výtvarné dílny pro rodiče i děti 

- kreativní dílny z papíru 

- programy pro rodiny s postiženými dětmi 

- výlety s ekologickou i jinou tématikou 

- poradenskou činnost 

- vzdělávání rodičů v rámci partnerských projektů EU  

- ozdravné pobyty u moře 

  

PROFIL ORGANIZACE 

 

Členskou základnu tvořilo v roce 2008 čtrnáct členů – dobrovolníků. 

Členem se mohl stát pouze jedinec – pravidelně vykonávající činnost 

v MC a dílem tato práce byla bez nároku na odměnu – dobrovolnická 

činnost. Členové mají zdarma vstup na setkávání a je pro ně  2x ročně 

připravena akce pro celou jejich rodinu, určená pouze členům sdružení.  

 

ORGÁNY SDRUŽENÍ   

 

Nejvyšším orgánem sdružení je Valná hromada, kterou tvoří všichni 

členové sdružení, Valná hromada volí a odvolává Radu sdružení 

  

 Rada sdružení je výkonným a řídícím orgánem sdružení, jmenuje a 

odvolává výkonný tým - ten zastupuje sdružení navenek, je statutárním 

zástupcem sdružení 

   

  



PRAVIDELNÝ PROGRAM V ROCE 2008 
 

PONDĚLÍ            

9 – 12             dopolední program (např.  přednášky, besedy, …) 

15,30 – 17      hravé odpoledne – sport, hry a výtvarná výchova (od 2 let) 

17,30 – 18,30   AJ 

                                                             

 ÚTERÝ         

9 – 12       dopolední program (např.  přednášky, besedy, …) 

15 – 16    Španělština pro začátečníky 

16 – 17    hudební výchova – flétny (od 2,5 roku) 

17 – 18     angličtina pro pokročilé – konverzace s rodilým mluvčím 

 

STŘEDA     

 9 – 12       dopolední program (např.  přednášky, besedy, …) 

15,30 - 17 hravé odpoledne – hry, soutěže, zpívání a vyrábění pro děti 

 

ČTVRTEK 

 9 – 12                  dopolední program (např.  přednášky, besedy, …)  

16 - 18                 1. v měsíci   keramika pro tvořivé rodiče a děti     

                             2. v měsíci   výtvarný workshop na aktuální téma 

                             3. v měsíci   rodinné akce                  

                             4. v měsíci   klub dvojčat                   

16 – 17                němčina pro dospělé 

18 – 19                angličtina pro pokročilé 

 

PÁTEK       

 9 – 12           dopolední program (např.  přednášky, besedy, … 

odpoledne možnost pronájmu na oslavy narozenin, atd 

  

VÍKEND +  turistický kroužek – výlety do bližšího i vzdálenějšího okolí 

  

  

  



AKCE V ROCE 2008 

 

Přednášky v MC (celoročně) 

Přednášky pro naše klienty pořádáme na aktuální téma, na jehož výběru 

se podílí i sami klienti. Jsou to buď přednášky psychologické(vývoj a 

výchova dítěte, jak odbourávat stres, jak sladit pracovní a osobní život…) 

ekologické ( třídění odpadů, používání BIO výrobků…) a dochází k nám 

také odborníci z řad zaměstnanců školství, úřadu práce či policie 

ČR 

 

Pohádka v Jablíčku  (leden) 

Do Jablíčka jsme si pozvali divadelní společnost jednoho herce. Dětem 

se představení moc líbilo, některé si v pohádce i zahrály vedlejší roli. 

 

Ekologická návštěva v Oldřichově v Hájích  (únor) 

Vydali jsme se na výlet do ekologického centra Střevlík v Oldřichově 

v Hájích. Děti se tu projely na koních, ale také se podívaly na další 

hospodářská zvířata a vyzkoušely si své znalosti z ekologie 

 

 Valentýnský maškarní karneval  (únor) 

 Již druhý ročník Valentýnského karnevalu (14. 2.), pro velký zájem se 

uskutečnil ve velkém sále Spolkového domu. V maskách přišli nejen děti, 

ale i rodiče. Akci provázely různé soutěže pro děti a tombola. 

  

Výtvarná dílna dětí – velikonoční zajíčci  (březen) 

Na pravidelné výtvarné dílny v rámci hravého odpoledne dochází asi 30 

dětí. Výtvarné dílny bývají tematicky zaměřené, před velikonocemi jsme 

tvořili  zápichy - velikonoční zajíčky. 

  

Velikonoční nadílka  (březen)  

Již v loňském roce jsme uspořádali velikonoční nadílku, kde zajíček 

dětem za jarní básničku či písničku naděloval drobné sladkosti. 

V letošním roce se nám návštěvnost této akce téměř zdvojnásobila 

oproti loňskému roku. Akce slavila obrovský úspěch a tak jsme se 

rozhodli z ní udělat tradici. Děti opět hledaly čokoládová vajíčka v centru, 

tančily, zpívaly a nakonec byly obdarovány od zajíčka. 



 

Výtvarná dílna – velikonoční trhy Jablonec (březen)  

Jako zpestření programu pro rodiče, kteří se rozhodli navštívit 

Velikonoční trhy jsme v hlavním stanu připravili výtvarnou dílnu. Každý si 

tu mohl vyrobit z papíru velikonoční dekoraci. Ačkoli bylo velmi ošklivo, 

naše dílna slavila velký úspěch. Trhy každoročně pořádá město 

Jablonec nad Nisou , se kterým velmi dobře spolupracujeme. 

 

Výtvarná dílna  – jarní dekorace (březen)  

Maminky si přišly do centra vyrobit dekorace z hrnkových rostlin. 

K dispozici měly spoustu cibulovin, ozdob, mašlí a rady zkušené floristky, 

se kterou naše centrum spolupracuje. 

 

Vystoupení na Velikonočních trzích  (březen) 

V rámci hlavního programu na Velikonočních trzích dostalo naše 

Mateřské centrum prostor na vlastní program. S dětmi jsme sečvičily 

pásmo říkanek, tanečků a písniček.  Podívat se na vystoupení přišli 

nejen tatínkové a prarodiče, ale i další občané našeho města. 

  

Výlet na Petřín (březen) 

 Venku leželo ještě spousta sněhu, ale ani to nás neodradilo od výletu na 

blízkou rozhlednu Petřín. Děti si na Dobré vodě našly poklad plný 

sladkých drobností. 

  

Pálení čarodějnic  (duben) 

Spousta čarodějnic a čarodějů se slétla na kopec nedaleko Českého 

Dubu, kde se chystalo upalovat i naše centrum. Nechyběly soutěže pro 

děti, čarodějnice, buřty a spousta zábavy. 

  

Rodinný pobyt na táboře v Českém Dubu  (květen) 

Stejně jako loni jsme pro naše příznivce připravili pětidenní pobyt 

s programem. Zúčastnili se ho nejen maminky s dětmi různého věku, ale 

také tatínkové. Na pobytu se všem moc líbilo a určitě budeme podobné 

akce znovu opakovat. 

  



Dětský den na rozhledně Nisanka  (květen) 

Na dětském dnu, pořádaném ve spolupráci s obcí Nová Ves nad Nisou 

(v našem regionu jsme jediným MC, proto se snažíme spolupracovat i 

s okolními obcemi a jejich rodinami),  byl připraven  pestrý kulturní 

program (a v něm i naše skromné vystupení). Naše MC tu nachystalo i 

program pro děti. Dopoledne pro ně byla připravena výtvarná dílna, 

odpoledne pak soutěže, po jejichž splnění si děti mohly vytočit na kole 

štěstí hodnotnou cenu. 

 

Kuchařský kurz  (květen) 

V rámci projektu „Otevřené dveře“ se přímo v našem centru uskutečnil 

kuchařský kurz. Kurzu se zúčastnili muži i ženy ve věku od 16 let. Pro 

děti byla otevřená herna, kde si mohly volně hrát zatímco maminky se 

učily speciality domácí i světové nebo např. vykošťovat kuře. Kurz měl 

velký úspěch. 

 

Výlet Radvánovice  (květen)  

Ne nadarmo se říká areálu v Radvánovicích Šťastná země. Děti jsou tu 

opravdu šťastné, zvlášť, když sem přijedou s Jablíčkem a je pro ně 

připraven prográmek a poklad. 

  

Ozdravný pobyt u moře v Chorvatsku  (červen) 

 Pro rodiče s dětmi jsme v předsezóně připravili ozdravný pobyt u moře 

nedaleko Biogradu na moru. Kromě svěžího mořského vzduchu, který je 

v této oblasti samozřejmostí , dětem i rodičům zpestřoval pobyt i 

program připravený od MC . Denně jsme sportovali, jezdili na výlety 

nebo vyráběli upomínkové předměty z místních surovin. 

  

Český Dub II  (červen)  

Pro velký úspěch jsme se vydali do Českého Dubu ještě jednou. 

Tentokrát nejen rekreačně, ale pomohli jsme též uklidit tábor před 

příjezdem dětí na tábor. 

  

 



Kuchařský kurz II.  (červen)  

Na tento kurz k nám dorazily i děti ze Zeleného údolí, kde je centrum pro 

romské děti. Doplnily je opět naše maminky z centra. Připravovali jsme 

různá zvláštní jídla i se učili zásady příprav těch obyčejnějších. 

 

Výlet Ekocentrum Střevlík  (červen)  

Opět jsme se vydali na výlet do Oldřichova v Hájích – tentokrát za 

lepšího počasí. Vyrobili jsme si tu ovečky z pravé ovčí vlny, povozili se 

na koních a poznali i další domácí  zvířata. 

 

Dopravní hřiště  (červenec)  

Na dopravním hříšti jsme vyráběli dopravní značky z papíru, seznámili 

se  s dopravními předpisy, strážníci nám přivezli reflexní samolepky a 

chvíli s námi besedovali. Nakonec si všichni dosyta pojezdili na kolech , 

odstrkovadlech a koloběžkách. Akci jsme pořádali ve spolupráci 

s městskou policií. 

 

Olympiáda v Jablíčku  (červenec)  

I léto umí přichystat škaredé počasí a tak jsme museli Jablíčkovou 

olympiádu absolvovat přímo v centru. Nejprve jsme si povídali o 

principech Olympiády a o fair play a poté už začal boj sportovců o cenné 

medaile. Získat je mohli v hodu, běhu, skoku i jízdě na odtrkovadlech. 

  

Výlet do Dolánek u Turnova  (červenec) 

 Výlet pro děti a jejich rodiče jsme tentokrát uspořádali do Dolánek u 

Turnova. Neprve si děti v altánku udělaly náhrdelníky z těstovin a poté 

jsme se vydali na tůru plnou úkolů a zpívání. Po cestě zpátky jsme si 

odlévali ve slepém korytě řeky stopy a otisky rukou ze sádry. 

  

Pohádková cesta  (srpen)  

Pohádková cesta vedla kolem Jablonecké přehrady a děti na ní mohly 

potkat vodníka, motýla Emanuela, Pata a Mata či Křemílka se 

Vochomůrkou a další postavy. Každá z nich pro ně měla připravený 



soutěžní úkol a za jeho splnění děti dostaly sladkou odměnu. Akce měla 

veliký úspěch u veřejnosti.  

 

Jičín město pohádky  (září) 

Tradiční výlet vlakem do Jičína na město pohádek. Je to tu ráj pro děti, 

spousta pohádkových postav, výtvarných dílen a písniček. Děti tu byly 

velice spokojené a mamky také. 

 

Otevření nových prostor Turnovské Náruče  (září)  

V rámci výpomoci mezi centry jsme přišli předat své zkušenosti se 

slavnostními akcemi a mícháním drinků do Náruče v Turnově , kde 

kolaudovali nové prostory MC. 

 

Výlet za ekologií  (listopad) 

Ekologické výchovy není nikdy dost a tak v rámci nově vzniklého klubu 

zdraví jsme uspořádali další z řady výletů za zvířátky, přírodou a 

věděním o ekologii 

 

Výroba adventních perníkových věnců  (listopad)  

Jedna z našich aktivních maminek je cukrářka a tak naučila ostatní 

vyrábět netradiční adventní věnec z perníku . Dílna měla obrovský 

úspěch a věnec zdobil takřka dvacítku domácností. 

 

Mikulášská nadílka  (prosinec)  

Na Mikulášskou nadílku již tradičně zveme zdravotně a mentálně 

postižené děti z Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí. 

Máme s tím dobrou zkušenost. Děti se velmi dobře integrují a zdravé děti 

je přijímají mezi sebe také bez problémů. Na tuto akci se na dvakrát 

zaplnili velký sál s kapacitou 80 osob a i tak se nedostalo na všechny 

zájemce. 

 

Mikulášská besídka v Jablíčku (prosinec) 

O nadílku od Mikuláše byl tak obrovský zájem, že kromě dvou nadílek na 

sále jsme museli uspořádat ještě jednu o víkendu přímo v centru. Ta již 

proběhla v komornějším duchu a dětem i maminkám se moc líbila. 

  



Vánoční besídka dobrovolníků  (prosinec) 

Dobrovolníci vykonali pro Jablíčko za celý rok spoustu práce, jako 

odměnu jsme připravili nejen pro ně, ale i jejich děti a partnery vánoční 

besídku jako poděkování za jejich práci v MC. Nechybělo tradiční zpívání 

koled, dobré občerstvení a přišel i Ježíšek s drobnými dárky. 

 

Silvestr  (prosinec) 

Není nad to, strávit svátky s rodinou a nemusíte hned sedět doma, sami. 

My v centru pořádali Silvestrovskou oslavu – již druhý ročník. Přeřídili 

jsme hodiny o 3 hodiny a tak s námi mohli slavit i nejmenší. Nechybělo 

šampaňské (dětské) ani půlnoční překvapení a ohňostroj. Celý večer byl 

připraven bohatý program a hry i pro dospěláky. Silvestrovské oslavy se 

účastnila i desítka mužů. 

 

 

 

  

NÁVŠTĚVNOST MC JABLÍČKO 

  

 

  

  

 



Hospodaření v roce 2008 

   

Majetek  - stav k 31.12.2008 

Peníze v hotovosti                                                      14.436,- Kč 

Peněžní prostředky na bance                                     9.182,58 Kč 

Drobný hmotný majetek                                            74.082,- Kč 

Oprávky k majetku                                                    -74.082,- Kč 

Pohledávky                                                                1.250,- Kč 

 

Majetek celkem                                                         24.868,58 Kč 

Kumulativní hospodářský výsledek k 31.12.2008 (hlavní i doplňková 

činnost MC) 

Náklady celkem                                                         413.902,50 Kč 

Výnosy celkem                                                           424.589,77 Kč 

 

Výsledek hospodaření celkem                                  10.687,27 Kč 

Z toho: 

Hlavní činnost sdružení: 

Náklady                                                                     413.902,50 Kč 

Výnosy                                                                       390.572,77 Kč 

Výsledek hospodaření hlavní činnost                       - 23.329,73 Kč 

(ztráta) 

Doplňková činnost sdružení: 

Náklady                                                                     0,- Kč 

Výnosy pronájem MC                                                34.017,- Kč 

 

Výsledek hospodaření doplňková činnost:   34.017,- Kč (zisk) 

 

Finanční příspěvky pro Mateřské centrum na jeho činnost v 

 roce 2008: 

Město Jablonec nad Nisou 200.000,- Kč (činnost MC v průběhu roku) 

Město Jablonec nad Nisou 10.000,- Kč (vybavení – hrací sestava, míče) 

Město Jablonec nad Nisou 15.000,- Kč (výtěžek z vánočních slavností)   

Celkem finanční příspěvky 225.000,- Kč 

  



Plány do budoucna  

  

- zapojit se do vzdělávacích projektů Sítě Mateřských center. 

- pracovat na  podpoře aktivního otcovství. 

- více zapojit do chodu centra prarodiče – nabídnout jim programy. 

- pokusit se zapojit do projektů spolufinancovaných EU. 

- rozšířit členskou základnu o další dobrovolníky 

- profesionalizovat vedení centra a vzdělávat dobrovolníky 

- i nadále nabízet zajímavý a pestrý program pro aktivní trávení 

  volného  času rodin s dětmi 

  

Poděkování 

  

Děkujeme tímto za podporu městu Jablonec nad Nisou, členkám 

sdružení za celoroční úsilí, dobrovolníkům za jejich podporu, vedení 

Spolkového domu za vstřícnost při užívání prostor v budově našeho 

sídla  a všem firmám, které nám přispěly věcnými dárky do soutěží. 

  

  

KONTAKTY  

                        

Sídlo:   Občanské sdružení - MC Jablíčko 

              E. Floriánové 8 

             466 01  Jablonec nad Nisou 

IČO: 27050432 

č.účtu: 2599567001/5500 

 www.jablicko.estranky.cz 

Jednatel          

Martina Šípková    -  matasipkova@seznam.cz ,  604 209 547 

Koordinátor    

Andrea Pravcová    - jablickomc@seznam.cz ,  773 270 271 

Ekonom          

Kamila Lubasová   -  kamila.lubasova@volny.cz  , 724 073 669 
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