


Základní údaje o organizaci

Centrum volného času MOZAIKA Klimkovice

příspěvková organizace města Klimkovic

Sídlo: Komenského 112, 742 83 Klimkovice

IČ 2155375

Statutární zástupce: Bc. Renata Návratová, ředitelka

E-mail: mozaika.navratova@seznam.cz

Web: www.mozaikaklimkovice.cz

 

MALÉ OHLÉDNUTÍ

Když se ohlédnu za rokem 2019, vidím úžasný mozaikový rok plný života. Vnímám 
ho jako rok, kdy se zúročila nejen naše předchozí práce, ale podařilo se také mnoho 
nového. Mozaika se rozvíjela novými příležitostmi, zkvalitňovala svou nabídku 
a nabírala na síle.  Skvěle se nám dařilo také s aktivitami pro seniory. Potvrdilo se 
nám, že bychom užili další vnitřní prostor. Snad se časem podaří upravit k užívání 
jedinou ještě možnou místnost se samostatným vstupem. Naše báječná zahrada 
byla opět využívána a opečovávána po celý rok. Poděkování patří všem našim 
interním i externím zaměstnancům, ale také dobrovolníkům a příznivcům. Kéž nám 
Mozaika nadále rozkvétá a obohacuje naše životy…                                                  
Bc. Renata Návratová, ředitelka

CHARAKTERISTIKA ORGANIZACE

Centrum volného času MOZAIKA Klimkovice je příspěvkovou organizací města 
Klimkovice.  Mozaika nabízí pravidelné, příležitostné i spontánní volnočasové aktivity 
pro děti, dospělé i seniory, rodiny s dětmi -  zájmové kroužky a aktivity, semináře, 
přednášky, workshopy, příměstské tábory, akce v Mozaice i mimo ni a mnoho 
dalšího. Mozaika iniciuje a podporuje komunitní aktivity v Klimkovicích. Úzce 
spolupracuje s Rodinným centrem Želvička, které sídlí přímo v Mozaice. 
Spolupracuje také s místními i okolními základními i mateřskými školami, městem 
a dalšími spolky.   Mozaika se snaží svými aktivitami své návštěvníky a účastníky 
rozvíjet, propojovat i inspirovat.
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PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ MOZAIKY

V roce 2019 evidovala Mozaika 5 pracovních úvazků, z toho 2 provozní 
zaměstnance a 3 pedagogické pracovníky, většinou na částečný úvazek. Zájmovou  
a klubovou činnost zajišťovalo  30  pracovníků na dohodu o provedení práce 
a dohodu o pracovní činnosti.

HOSPODAŘENÍ MOZAIKY



KROUŽKY

V roce 2019 nabízela MOZAIKA pravidelné volnočasové aktivity pro děti a mládež  
ve 20 zájmových kroužcích s různorodým zaměřením pro děti a mládež, 
v 5 kroužcích pro děti s rodiči  a 5 aktivitách pro dospělé a seniory. Nabídku Mozaiky 
doplňuje 14 aktivit nájemců, kteří využívají prostory Mozaiky. Naším záměrem 
u kroužků pro děti je nejen rozvoj schopností, dovedností a nadání u dětí, ale také 
probouzet v nich touhu po poznání, motivovat je k zamyšlení nad životními 
hodnotami a inspirovat je ke správným postojům. Učit je, jak se stávat součástí týmu,
pomáhat jim překonávat strach a nejistotu a hledat vlastní hodnotu. Dalším cílem je 
děti varovat před špatnými vlivy okolí, zábavnou formou hledat cestu k rozhovorům 
na důležitá témata a společně hledat správné odpovědi a hranice pro jejich životy. 



Název kroužku lektor/ka

Kroužky pro děti 

Pohybovky pro předškoláky Mgr. Vítězslav Lasota 

Gymnastika pro MŠ Mgr. Lucie Jelínek

Gymnastika pro školáky I. Mgr. Lucie Jelínek

Gymnastika pro školáky II. Mgr. Lucie Jelínek

Dance I. Ing. Vendula Klimantová

Dance II. Ing. Vendula Klimantová

Mini dance Ing. Vendula Klimantová

Taneční kroužek 2 Ing. Vendula Klimantová

Ateliér Barvička Vlaďka Hradská, Petra Homolová

Little Dance Ing. Vendula Klimantová

Cybertron Mgr. Vítězslav Lasota 

Programování Milan Křivánek

Ateliér Kreativ Bc. Lenka Hrbáčová

Taneční kroužek 1 Ing. Vendula Klimantová

Průzkumník Mgr. Vítězslav Lasota 

Florbal I. Mgr. Vítězslav Lasota 

Florbal II. Mgr. Vítězslav Lasota 

Keramika Mgr. Šárka Thanheiserová

Latina děti Lucie Vališová

Florbal v ZŠ Mgr. Vítězslav Lasota 

Název kroužku lektor/ka

Kroužky pro děti s rodiči

Jóga pro rodiče s dětmi Bc. Lenka Figalová

Koťata Bc. Renata Návratová

Tygříci I. Bc. Renata Návratová

Tygříci II. Bc. Renata Návratová

Hudební dílničky Mgr. Natálie Marynčáková



Název aktivity lektor/ka

Aktivity pro dospělé

Latina ženy začátečníci Lucie Vališová

Latina ženy pokročilí Lucie Vališová

Klub aktivních seniorů Bc. Renata Návratová

Zdravotní cvičení senioři 2x týdně Věra Strakošová

Název kroužku lektor/ka

Kroužky pro dospělé

Hatha jóga 2x týdně Radka Ivanská

Powerjóga Ing. Edita Ujfaluši

Tancování pro zábavu - pokročilí
a začátečníci Taneční klub VEON

SM systém 4x týdně Mgr. Radmila Pindorová

SM systém pro seniory Mgr. Radmila Pindorová

Taichi začátečníci a pokročilí Bc. Katka Palkovská

Jóga Martina Galischková

Kruhový trénink Tereza Saidlová

MOZAIKOVÉ KLUBY KLIMKOVICE A OLBRAMICE

Kluby zajišťovaly odpolední péči o děti 1. stupně ve dnech školního vyučování do 
podvečerních hodin. V průběhu odpoledne se děti věnovaly různorodým činnostem, 
pobývaly venku.
Klub Klimkovice zajišťoval také převod dětí ze ZŠ do Mozaiky, převod dětí do 
kroužků mimo Mozaiku. Rodiče všechny aktivity klubu velmi oceňovali, napomáhalo 
jim to k lepšímu sladění pracovního a rodinného života. Navštěvovalo ho 43 dětí.       
Klub Olbramice  byl provozován v prostorách ZŠ Olbramice a navštěvovalo ho 24 
dětí.



KLUBY JSOU AKTIVITAMI PROJEKTŮ ESF:
„Rozšíření možnosti péče o děti v Klimkovicích a okolí formou dětského klubu 
a příměstských táborů II“, registrační číslo CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0006542, 
realizace od 1. 6. 2018 do 31. 8. 2019.
Poté následoval od 1. 9. 2019 projekt
„Rozšíření možnosti péče o děti v Klimkovicích a okolí formou dětského klubu 
a příměstských táborů III,   
 registrační číslo CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_077/0007923. 
Tento pokračuje do 30. 6. 2021.



Aktivity projektů byly určeny pro děti rodičů zaměstnaných, OSVČ, evidovaných na 
ÚP a studujících či absolvujících rekvalifikační kurz.
Kromě klubů a převodů dětí jsou aktivitami projektu také příměstské tábory v době 
školních prázdnin. Aktivity zajišťovaly péči o děti 1. stupně základní školy.

PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY

O všech školních prázdninách nabízela MOZAIKA příměstské tábory, které byly 
tematicky zaměřené. Tábory probíhaly přímo v prostorách MOZAIKY. Díky úžasné 
mozaikové zahradě, okolní přírodě i výletům byly děti co nejvíce venku. Největší 
zájem byl o letní tábory. 

Jarní a podzimní příměstský tábor pro děti 1. stupně v rámci projektu                      
„Rozšíření možnosti péče o děti v Klimkovicích a okolí formou dětského klubu 
a příměstských táborů II a III“. Zúčastnilo se jich 33 dětí.

Letní příměstské tábory pro děti MŠ -  proběhly 2 letní týdenní nazvané Hrátky se 
zvířátky a z Pohádky do pohádky. Zúčastnilo se jich 33 dětí.

Letní příměstské tábory pro děti 1. stupně ZŠ - proběhlo 5 týdenních táborů pro 
děti 1. stupně ZŠ v rámci projektu „Rozšíření možnosti péče o děti v Klimkovicích 
a okolí formou dětského klubu a příměstských táborů II“. Témata byla: Dobby cestuje
po Evropě, Sportovně-taneční, Před kamerou za kamerou, Indiánskou stezkou, 
Pevnost Boyard. Skvělé bylo, že na táboře Před kamerou za kamerou natočily děti 
s lektory film vycházející z historie Klimkovic. Táborů se celkem zúčastnilo 186 dětí.



Letní příměstské tábory pro děti 2. stupně ZŠ - proběhly 2 týdenní tábory Taneční 
soustředění s Vendy a Bushcraft. Zúčastnilo se jich 22 dětí.

AKCE V PRŮBĚHU ROKU

Rok 2019 byl naplněný mnoha příjemnými a návštěvníky nabitými akcemi. Nebyla 
snad žádná, která by se nepovedla… Kéž je to tak i nadále!

Maškarní rej pro nejmenší                                                                                           

První náš rej zaplnil v únoru prostory malými dětmi s rodiči v maskách. Bylo veselo, 
zpívalo se, tancovalo, hrálo… prostě rej, jak má být. Zúčastnilo se ho 36 dětí s rodiči 
a víc jich být ani už nemohlo. Nevešli by se.

Masopust

Každoroční klimkovický Masopust v našem kině obohacujeme o výzdobu, masky 
i program po průvodu.



Vítání jara 

Již tradiční oblíbená jarní březnová akce zejména u rodin s menšími dětmi.  
Účastníci společně vynesli paní Zimu, vhodili ji do potoka a následně přivolali jaro.     
Pohodové odpoledne doplnila jarní kreativní dílna a divadlo pro děti. Domů 
odcházelo kolem 70 spokojených dětí i dospělých a jaro mohlo začít…

Deskohraní 

Deskohraní je úžasným místem pro hraní her. Mozaika nabízí více než 300 
deskových a dřevěných her, ze kterých si mohou účastníci vybrat a zahrát si je. Akce
se účastní celé rodiny, přátelé i jednotlivci. V průběhu roku se konalo 7 Deskohraní 
s hraním her do nočních hodin a účastí kolem 300 osob. Naši lektoři jsou účastníkům
k dispozici s pravidly her.

Klimkovické farmářské trhy

Tuto městkou akci na klimkovickém náměstí pravidelně 2x ročně v květnu a říjnu 
obohacujeme o doprovodný program. Letos kromě kreativních dílen, veselého 
žonglování a podzimního slámování jsme poprvé nabídli Kavárnu s dobrým skutkem.
Návštěvníci si mohli v naší domácí kavárně vybrat nápoj a sami zvolit, jaký dobrý 
skutek vykonají místo toho, aby platili penězi. Naše kavárna byla na trzích kouzelným
místem milých skutků. A my se těšíme spolu s jejími návštěvníky na další.

Sezónní burzy dětského a těhotenského oblečení a potřeb  

Jarní a podzimní burzy byly opět nabity nabídkou všeho potřebného. Zejména se 
zvyšuje počet nabízeného zboží.



Otvírání studánek 

Tradiční květnové otevírání sedmi studánek v Klimkovicích a okolních lesích          
s vílami a skřítky. Ve dvou odpoledních jsme navštívili všechny studánky, připomenuli
si význam vody pro naše životy, zazpívali jim a popřáli vše dobré. O studánky 
pečujeme spolu s klimkovickými skauty a dalšími dobrovolníky po celý rok. 
K našemu studánkovému putování se jako vždy přidali i hosté klimkovických 
sanatorií. Zúčastnilo se kolem 45 osob.

Tátafest

Víkendové červnové zábavné odpoledne na zahradě Mozaiky je již tradičním 
ukončením školního roku a zároveň neformálním happeningem pro všechny řádné 
i neřádné táty a jejich rodiny. Vystupovaly děti i dospělí z aktivit Mozaiky, hosté 
Taneční akrobatická skupina Styx a parkourové vystoupení ADD lead, z. s. Po celé 
zahradě byly rozmístěny zábavná stanoviště, která obcházeli zejména tátové 
s dětmi. Podvečer patřil skvělému hudebnímu vystoupení v mexickém rytmu kapely   
Mariachy Espuelas. Akce se zúčastnilo kolem 450 osob. Skvěle vyvedený Tátafest.   

Adventní dostaveníčko

 z prvotní menší akce se stala příjemné již tradiční zahájení adventního času 
v Klimkovicích a to na prostranství u kostela Sv. Kateřiny.  Akce začala dopoledním 
zdobením velkého platanu u zámku. Tématem byly hvězdy a vyráběly je děti 
z Mozaiky, místních MŠ i ZŠ, Domova pro seniory i další jednotlivci. Odpoledne již 
ožilo adventním, zejména rukodělný trhem, ale také s nabídkou výtečných dobrot 
k jídlu i pití. K poslechu i zpěvu hrála živá hudba. Děti psaly přáníčka pro Ježíška 
a věšely je k platanu. Lidé se potkávali, popíjeli i jedli, hodně povídali, smálo se a 
radovalo… dokonce i sněhové vločky padaly. Andělé, kteří nepozorovaně vpluli mezi 
účastníky, rozdávali úsměvy i perníčky. Společné zpívání při rozsvěcení vánočního 
stromu bylo příjemným zakončením této povedené akce. Předpokládaná účast byla 
kolem 600 osob.

V průběhu roku se všech akcí zúčastnilo kolem  2 500 osob. 



PŘEDNÁŠKY, KURZY, WORKSHOPY

Jaký bude rok 2019 z pohledu Numerologie s Dagmar Halotovou (leden)

Léčba akutních infekčních onemocnění tradiční čínskou medicínou s Petrou 
Vachovou (březen)

Sourozenecké konstelace s PhDr. Stáňou Podžornou – interaktivní přednáška 
zaměřená zejména na výchovu dětí (duben)

Inspirace pěti jazyky lásky s PhDr. Stáňou Podžornou – přednáška věnovaná 
mezilidským vztahům 

Kurz Pečeme z přírodního kvásku s Janou Berkovou – pravidelná setkání 
s pečením z kvásku

Design na koleně - pravidelná kreativní setkávání 1x měsíčně s různými lektorkami, 
věnovaná různorodým tématům např: malování na textil, výrobě šperků, plstění víl 
a skřítků, recyklované tvoření, plstění šperků, dalším textilním technikám, drátkování 

Cesta vědomé ženy za láskyplným zrozením se Zuzkou Švancerovou – celoroční 
předporodní setkávání žen v období jejich radostného očekávání 

Tvoření adventních věnců – tradiční kreativní odpoledne s výrobou adventních 
věnců a dalších vánočních dekorací

Kurz šití pro začátečníky s Magdou Šimkovou – pravidelná setkávání s výukou šití
na šicím stroji 

AKTIVITY PRO SENIORY A MEZIGENERAČNÍ SETKÁVÁNÍ

PROJEKT SENIOŘI V KLIMKOVICÍCH VÍTÁNI 2019

Cílem projektu byla podpora stávajících aktivit pro seniory, zejména jejich rozšíření 
a také vznik nových. Zaměřili jsme se hodně na mezigenerační setkávání zejména 
seniorů s dětmi. Propojili jsme více spolupráci Mozaiky s Domovem pro seniory 
Klimkovice, městem Klimkovice, místními ZŠ a MŠ i dalšími dobrovolníky.



Projekt byl finančně podpořen Moravskoslezským krajem v rámci „Programu 
zdravého stárnutí v MSK na rok 2019“ částkou 91 335  Kč.

Projekt se povedl a rok 2019 byl úžasným rokem plným aktivit pro seniory. Užili jsme 
si to my organizátoři i všichni zúčastnění. Zpětné vazby seniorů byly úžasné. Z aktivit
projektu vzniklo také skvělé video.

AKTIVITY PROJEKTU:

Pravidelné celoroční aktivity

Klub aktivních seniorů                                                                      

Pravidelná setkávání v klubovně Mozaiky. Prostor pro sdílení seniorů, nabídka 
zajímavých programů. Trénování paměti, hraní deskových a dřevěných her, 
vycházky, kreativní aktivity, besedy…

Zdravotní cvičení pro seniory s Věrkou Strakošovou 2x týdně v Mozaice.

Cvičení SM systém pro seniory s Radkou Pindorovou 1x týdně v Mozaice. 

Veselá společná žonglování seniorů s dětmi v Mozaice 

Návštěvy dětí Mozaikového klubu Klimkovice v klimkovickém Domově pro 
seniory – společné zpívání, žonglování, tvoření 

Kreativní dílny seniorů s dětmi 



Další akce

Zájezd na Jižní Moravu – návštěva Velehradu, archeoskanzenu Modrá a expozice 
Živá voda Modrá, celodenní poznávací zájezd autobusem (červen)

Sportovně – zábavné odpoledne pro seniory na zahradě Mozaiky (září)   - děti 
Mozaikového klubu Klimkovice připravily pro seniory sportovní a zábavná stanoviště 
na zahradě. Zúčastnili se také klienti klimkovického domova pro seniory. Celkem 
kolem 30 seniorů, kteří byli nadšeni stejně jako děti. Velmi příjemné a milé odpoledne
zakončené společným opékáním a zpíváním s kytarou.

Zájezd pro seniory s vnoučaty do ZOO Zlín (září) – společný celodenní 
autobusový zájezd do zoo.

Zájezd do divadla J. Myrona v Ostravě – představení Do naha! (Hole dupy) (říjen)

Zájezd do planetária v Ostravě - Porubě – projekce filmu Cesta za miliardou 
hvězd, komentovaná prohlídka hvězdárny, prohlídka prostor planetária (listopad)

Oslava Dne seniorů v klimkovickém kině Panorama – pohodové odpoledne plné 
zábavy, setkání a radosti. V sále kina proběhlo kulturní vystoupení: hudba Rudolf 
Antonín Trio a zpěv Eliška Šidlová, vystoupení Famózních klimkovických pjenic 
a Taneční akrobatické skupiny Styx. Následovalo posezení s občerstvením v přísálí 
kina. Zpívalo se s hudbou, hodně se povídalo. Každý senior si odnesl dárek. 
Vyvedená oslava.



Mikulášské posezení v Domově pro seniory Klimkovice (prosinec)                   
Pohodové odpoledne v náladě vskutku předvánoční pro klienty domova i další 
klimkovické seniory. K poslechu i zpěvu hráli a zpívali Marian Friedl, Rostislav Hus 
a Eliška Šidlová. Spolu s anděly, kteří přišli, si také senioři zazpívali známé koledy. 
Výborné dobroty, veselá nálada a úsměvy – to byla nálada této akce.

Přednášky

Jaký bude rok 2019 z pohledu Numerologie s Dagmar Halotovou (leden)

Léčba akutních infekčních onemocnění tradiční čínskou medicínou s Petrou 
Vachovou (březen)

Sourozenecké konstelace s PhDr. Stáňou Podžornou – interaktivní přednáška 
o tom, jak sourozenecká pozice ovlivňuje naši osobnost a životy  (duben)

Klimkovické bajdání – vzpomínání na 150 let divadelní činnosti v Klimkovicích za 
přítomnosti kronikáře Klimkovic Jiřího Pillicha



Kurzy

Kurz práce na PC s Milanem Křivánkem – senioři si osvojili základy práce na PC 
a práci s internetem. (březen-duben)

Foto kurz s Víťou Lasotou – základy práce s fotoaparátem

DALŠÍ PROJEKT

SPOLEČNĚ TVOŘÍME MOZAIKOVOU ZAHRADU II.
Cílem  projektu bylo pokračování v úpravách mozaikové zahrady za pomoci 
dobrovolníků (dětí, dospělých i seniorů) jako místa pro vzájemná setkávání generací 
a volnočasové aktivity. Realizace: duben až září 2019.
Aktivity projektu: jarní a podzimní výsadba rostlin a jedlých keřů po celé zahradě – 
brigáda dobrovolníků a zaměstnanců, mezigenerační setkávání na zahradě – akce, 
zahradní odpoledne pro seniory.
Společnými aktivitami a mezigeneračními setkáváními posilujeme vzájemné vztahy 
mezi lidmi, ale také vztah k místu, kde společně trávíme volný čas.

Projekt byl podpořen částkou 20 000 Kč v rámci zaměstnaneckého grantu 
Bonagrant. Děkujeme Ing. Michalu Neumannovi, zaměstnanci BONATRANS 
GROUP a. s., za jeho podporu Mozaiky.



SLOVO ZÁVĚREM

Jako zaměstnanci Mozaiky máme radost, že naše práce má smysl a můžeme 
společně obohacovat nabídku volnočasových aktivit v Klimkovicích a okolí. 
Kéž se Mozaice daří i v následujících letech a je stále plná inspirací.


