
KLOUZAČKA 2018 

Ke konci roku je tradicí se poohlédnout a zhodnotit uplynulý rok, proto mi dovolte, abych vás informovala o 
všech našich aktivitách, které jsme pro vás s radostí uspořádali. 

V letošním roce Klouzačka organizovala nebo se spolupodílela na následujících akcích: 

- Masopust (10. 2.), pořadatel Klouzačka ve spolupráci s SDH Třebotov a Kulturně vzdělávacím spolkem 
SLOVAN  

- Jarní burza (3. 3.), pořadatel Klouzačka ve spolupráci s Obcí Třebotov 
- Zahradní divadélko (31. 5.), pořadatel Klouzačka ve spolupráci s Tvrzí Třebotov 
- Dětský den (2. 6.), pořadatel Klouzačka ve spolupráci s SDH Třebotov, TS Tenisáček a Bílou Laňkou  
- Letní kino na Brandejsce (28. 6.), pořadatel Klouzačka ve spolupráci s Obcí Třebotov 
- Během Třebotovem (8. 9.), pořadatel Naďa Lukášová, Klouzačka spolupracovala aktivní účastí 

v organizačním týmu 
- Svatomartinský jarmark (10. 11.), pořadatel Obec Třebotov ve spolupráci s Klouzačkou – hlavní 

koordinátor akce členka Klouzačky, doprovodný program – divadlo pro děti, lampionový průvod se 
zakončením v kostele 

- Adventní divadlo na Tvrzi Třebotov (2. 12.), pořadatel Klouzačka 

Z celoročních akcí jsme se mohli potkávat při těchto klouzačkových aktivitách: 

- Vzdělávací kurz z cyklu Efektivní rodičovství na téma Emoce a jak na ně  
- Přednášky Lepší oči, Vnitřní muž/vnitřní žena, Spolupráce v rodině 
- Hravé tance pro rodiče s dětmi 
- Večerní tance pro dospělé 
- Cvičení pro rodiče s dětmi 
- Cvičení pro formování postavy 
- Nedělní volejbal 
- Tvůrčí dílny pro děti 
- Volná herna ve společenské místnosti na obecním úřadě 

V roce 2018 jsme získaly finanční dotaci od obce Třebotov ve výši 50 tis. Kč, kterou jsme plně vyčerpali takto: 

- Masopust   10 tis. Kč 
- Dětský den     2 tis. Kč 
- Kurzy a přednášky     5 tis. Kč 
- Divadla     8 tis. Kč 
- Pronájem tělocvičny na volejbal  10 tis. Kč 
- Mzdové náklady   15 tis. Kč 

Konečnou zprávu o hospodaření spolku za tento rok naleznete na našem webu v první polovině roku 2019. 
Také se můžete kdykoli podívat na náš transparentní bankovní účet. 

V polovině roku došlo k plánované změně ve vedení spolku, a proto mi dovolte poděkovat za jeho 
tříleté skvělé vedení Míše Nedělkové. Novou předsedkyní Rady spolku byla následně zvolena Lucie Fafejtová, 
její místopředsedkyní Petra Beková a členkou Rady spolku Mária Kalašová. Naši členskou základnu ke konci 
roku tvoří 18 členek, které se zapojují do klouzačkových aktivit, jak jim jejich čas dovolí. S výjimkou 
předsedkyně, které náleží symbolický měsíční příspěvek za koordinaci a zaštiťování činnosti spolku, vykonávají 
členky Klouzačky veškeré aktivity zdarma a ve svém volném čase. Toho je bohužel čím dál tím méně, protože 
většině stávajících členek již skončila rodičovská dovolená a odrostly děti, nové aktivní členky se připojují jen 
v malém počtu. Tyto důvody nás vedly k rozhodnutí částečně omezit některé aktivity na příští rok. Pokud jsou 
mezi vámi tací, kteří mají chuť a čas se zapojit, neváhejte nás kontaktovat přes naše webové stránky 



www.klouzacka-trebotov.cz nebo nově přes právě vznikající stránku na Facebooku. Vítána je jakákoli pomoc, 
třeba i jen s dílčími úkoly.  

Spolek Klouzačka je důležitým aktérem společenských událostí a rozvoje komunitního života 
v Třebotově, proto jsme již potřetí v historii vytvářeli svou kandidátní listinu pro podzimní komunální volby do 
obecního zastupitelstva. Mohli jste vybírat nejen z řad našich členek, ale náš „volební“ tým obohatili i čtyři 
muži, kteří zajistili genderovou vyváženost ;). Ve volbách jsme získali celkem 926 hlasů, což je téměř o 200 více 
než v těch předchozích. Svůj mandát obhájila Veronika Černá, která tak v zastupitelstvu pokračuje i v dalším 
volebním období. Děkujeme všem našim voličům za podporu. 

Závěrem bych ráda poděkovala všem našim členkám, Obci Třebotov, Sdružení dobrovolných hasičů 
Třebotov, Základní škole a Mateřské škole Třebotov, Kulturně vzdělávacímu spolku Slovan, restauraci U 
Růžičků, Tvrzi Třebotov, Tenisové škole Tenisáček, Bílé Laňce a všem pekařkám, které nám opět ochotně 
napekly na akce. Děkuji i všem ostatním podporovatelům, kteří se zapojili do aktivit spolku, ať už finančně 
nebo jinou formou. Stejně jako děkuji i všem těm, kteří naše akce navštěvují a dávají tak našemu 
„klouzačkovému“ snažení smysl :)  
 
Krásné prožití vánočních svátků a do nového roku hodně zdraví a pohody vám za celý spolek přeje 
 

 Lucie Fafejtová,  
předsedkyně Rady spolku 

 
 
 

 

KLOUZAČKA 2019 

V příštím roce navážeme na naše dosavadní aktivity, ale jak již bylo zmíněno v předchozím článku, 
aktuálně nám chybí aktivní členky, a tak uvítáme nové posily. 

Hlavní organizaci příštího ročníku masopustu (16. 2. 2019) jsme přenechali hasičům, Klouzačka se bude 
jako spolupracující organizace podílet dílčími úkoly. Naší stěžejní akcí roku bude Dětský den a nezapomeneme 
ani na divadla či lampionový průvod. Na Běhu Třebotovem se již organizačně podílet nebudeme, ale rádi se 
s vámi potkáme třeba na startovní čáře ;). Naše celoroční pravidelné akce budou probíhat dle vašeho zájmu a 
našich možností. Momentálně hledáme někoho, kdo by mohl od března vést cvičení pro rodiče s dětmi 
(ideálně 1 nebo 2 rodiče, kteří by se střídali po týdnu), jinak bude toto cvičení ukončeno ke konci února.  

Více informací budete postupně nacházet na stránkách Klouzačky a našich facebookových stránkách. 
Děkujeme vám za přízeň a těšíme se na viděnou na některé z našich akcí. 

Lucie Fafejtová 

 

http://www.klouzacka-trebotov.cz/

