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Krátce z  historie 
 
Kulturní centrum Čtyřlístek fungující jako občanské sdružení bylo založeno 
na sklonku roku 2010. V lednu 2011 podepsalo s obcí Ohrobec nájemní 
smlouvu na prostory tzv. obecního statku, které byly ve značně zuboženém 
stavu. Proto se ihned po podpisu nájemní smlouvy začalo z rozsáhlými 
úpravami prostor. Slavnostní zahájení provozu proběhlo v sobotu 5. března 
2011. Zahájení provozu proběhlo ve spolupráci s kulturním výborem obce. 
Již od zahájení provozu se v centru konají pravidelné kroužky a kurzy a 
jednorázové akce pro děti i dospělé.  
Rychle se rozběhl se také provoz Klubíčka, tedy školičky pro malé děti. 
Sdružení se tak již od počátku snažilo naplňovat cíl a základní ideu svého 
založení a sice výrazné přiblížení kulturních i vzdělávacích aktivit 
ohrobeckým dětem i dospělým tak, aby byly dostupné jak ve smyslu 
zeměpisném, tak i ekonomickém. I přes to, že potenciálních účastníků 
aktivit centra je v obci relativně málo, a některé kurzy se podobají spíše 
individuálním hodinám, je kurzovné drženo na minimální výši, které 
v lepších případech pokrývá pouze přímé náklady na kurz (ve většině 
případů tedy pouze honorář lektora).  
 
V centru se v roce 2013 uskutečnily následující pravidelné kurzy a 
kroužky: 
 
Pro dospělé  

! angličtina  
! angličtina s rodilým mluvčím 
! Zumba 
! Bodystyling 
! Pilates pro rehabilitace 
! Pilates 

 
Pro děti a mládež 

! Angličtina pro nejmenší s rodilým mluvčím 
! Angličtina pro mladší školní děti s rodilým mluvčím 
! Angličtina pro starší školní děti s rodilým mluvčím 
! Flétna 
! Klávesy 
! Kytara 
! Street dance 
! Zumbička 
! Keramika 
! Zpívánky 
! Míčové hry 

 
Kromě pravidelných kurzů, proběhla také řada jednorázových akcí: 

- Výroba velikonoční výzdoby 
- Dětský den 
- Karneval 
- Mikulášská 
- Vánoční besídka 
- Divadelní představení pro děti 
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- Letní týdenní vesnický tábor „Šmoulí tábor“ 
- Letní týdenní vesnický tábor „Bártova bláznivá Olympiáda“ 
- Letní týdenní vesnický tábor „Divadelní tábor“ 

 
 
V současné době je nejrozšířenější aktivitou Klubíčko pro nejmenší, které 
navštěvují děti od 15 měsíců do 6 let. Touto aktivitou se snaží centrum 
vyjít vstříc rodičům, kteří buď neměli štěstí s umístěním dětí do mateřské 
školy nebo jejich pracovní či jiné povinnosti vyžadují občasné hlídání jejich 
ratolestí. Aby nebyla tato aktivita určena jen těm majetnějším, je cena za 
hodinu hlídání stanovena od 41,- Kč/hodinu (v případě zakoupení 
permanentky). Děti se takto připravují na pobyt v mateřských školách. 
Během svého 
pobytu v Klubíčku si 
zkoušejí různé 
výtvarné techniky, 
učí se písničky a 
říkanky, povídají si 
spolu na různá 
témata. V případě 
hezkého počasí 
chodí na procházky 
do blízkého okolí, 
kde poznávají různé 
kytičky a broučky, 
využívají i hřiště 
mezi rybníky.  
 
 
Třetí rok provozu centra v roce 2013 by se dal nazvat stabilizačním. 
Začátkem roku se s otevřením nové školky poněkud změnilo věkové složení 
dětí v Klubíčku, jejich počet však nadále stoupá. I v roce 2013 se péči o ně 
věnovalo několik pracovnic, z nichž jedna byla v zaměstnaneckém poměru, 
ostatní byly odměňovány formou dohody o provedení práce.  
Bohužel se v roce 2013 nepodařilo získat žádný doplňkový zdroj 
financování s výjimkou grantu Obce Ohrobec, jež byl využit na mimoškolní 
a prázdninové aktivity starších dětí. Financování centra je tak stále plně 
závislé na příjmech z kurzovného a příspěvcích rodičů dětí a přátel centra. 
Soukromá půjčka na opravu prostor z roku 2011 není doposud splacená, 
ale po předchozích dvou ztrátových letech se v roce 2013 podařilo docílit 
vyrovnaného hospodaření, což umožní výraznější splácení půjčky v roce 
2014. Vedení centra bylo v tomto roce stále zajišťováno na dobrovolnické 
bázi, což by se mohlo změnit již v roce 2014. 
I v roce 2013 centrum nadále rozšiřovalo a zkvalitňovalo své služby a 
snažilo se organizovat nejrůznějších akce nejen pro děti, ale i pro dospělé.  
 
 
Kulturní centrum Čtyřlístek děkuje Obci Ohrobec i všem těm, kteří 

činnost centra podporují. 
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Účetní závěrka roku 2013 
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Fotodokumentace vybraných aktivit 
Kulturního centra Čtyřlístek v roce 2013 

	  
Karneval	  

	  
 

Dětský	  den	  

 
 

Šmoulí	  tábor	  
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Divadelní	  tábor	  

	  
	  

Vánoce	  v	  klubíčku	  
 

 
 
 
 
 
 
 
V Ohrobci 5. května 2014 


