
 

 

 

 

Sdružení Klubko je frydeckomísteckou neziskovou organizací pracující s dětmi  
a mládeži. Sdružení Klubko zastupuje své členy - zájmové oddíly a kluby na území města 
Frýdku-Místku a zajišťuje jim podmínky pro činnost a poskytuje jim svou materiální základnu.  
 
46. Přední hlídka Royal Rangers v ČR, Frýdek-Místek: Vodácký oddíl Plaváček  

oddíl Plaváček je organizační jednotkou sdružení Royal Rangers a Sdružení 
Klubko jej zastupuje na území města Frýdku-Místku za účelem zajištění 
podmínek pro činnost. Celoroční činnost probíhá formou oddílových 
schůzek, výletů, víkendových akcí a letního tábora zaměřeného na turistiku  
a pobyt v přírodě. 

Klub přátel přírody KROK  

Klub sdružuje děti a rodiče, z nichž mnozí byli členové zájmových oddílů 
Klubka. Klub realizuje pravidelná setkání rodičů s dětmi, turistické akce, 
vzdělávací akce aj. Mnozí z členů zároveň pracují jako vedoucí oddílů. 

 

Dřevárenský klub Chaoti 

Chaoti jsou dřevárenskou skupinou (fantasy herní obdoba historického 
šermu), který vznikl z členů turistického oddílu KROK. Jeho členové  
se věnují výrobě kostýmu, tréninkům šermu apod. Skupina jezdí  
na dřevárenské akce po celé ČR 

Dobrovolnický klub  

Dobrovolnický klub je tvořen mladými dobrovolníky, kteří pomáhají při 
pořádání jednorázových akcí pro děti. Pomáhají např. při pořádání 
Bambiriády, dětských dnů, Dne Země, Prázdnin ve městě aj. Dobrovolnický 
klub Klubka stál i při zrodu Studentského dobrovolnického klubu při 
dobrovolnickém centru ADRA ve Frýdku-Místku, který pracuje samostatně. 

 
 
Jednorázové akce 
 
- Bambiriáda - Sdružení Klubko bylo hlavním pořadatelem a spolupořadatelem Bambiriády 

(celorepubliková přehlídka činnosti dětských organizací) ve Frýdku-Místku v letech 2003, 
2004, 2005, 2008 a v roce 2011 

- Dětské odpoledne (dětský den) – sdružení ve spolupráci s dalšími organizacemi pořádá 
každoročně na začátku školního roku u klubovny dětské odpoledne pro veřejnost plné 
soutěží a atrakcí pro děti. 
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