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RODINNÝ KLUB KLÍČEK  
Po zahajovacím roce se Rodinnému klubu Klíček podařilo úspěšně zajistit celodenní program 
pro děti a zároveň svou aktivitou vstoupit do povědomí širší veřejnosti města Brandýs nad Labem – 
Stará Boleslav. Ukázalo se, že Rodinný klub Klíček je plnohodnotným subjektem v oblasti rozvíjení 
aktivit pro děti, mládež, ale i širokou veřejnost, s hlavním důrazem na oblast životního prostředí. 
 
Díky velkému nasazení dobrovolníků z řad spolupracovníků klubu a rodičů dětí se podařilo 
zorganizovat několik úspěšných akcí pro veřejnost, zvelebit okolí místa působení klubu, tj. 
Staroboleslavské rezidence, a rozvinout komunitu podobně smýšlejících lidí. 
 
Bez velkého elánu a nasazení členů Rodinného klubu a dalších dobrovolníků by se však nic z toho 
neuskutečnilo, za to jim patří velké poděkování. 
 

Za vedení klubu Klíček,  
Mgr. Milan Zuna, PhD., předseda OS 

POSLÁNÍ A CÍLE KLUBU 
Jsme občanské sdružení/spolek, které vzniklo především za účelem aktivního a plnohodnotného 
naplňování volného času dětí a podpory rodin s malými dětmi ve zdravém životním stylu, v souladu 
s přírodou. Podporujeme budování vztahu ke svému okolí. Hlavní důraz klademe na maximální 
trávení volného času dětí v přírodě a s tím spojené získávání zážitků a prožitků.  
 

 

 

Hlavní činností Rodinného klubu Klíček o.s. je zajištění programů pro děti ve věku 3-6 let, jehož 
filozofie vychází z konceptu lesních MŠ. Snažíme se o vytvoření harmonického prostředí, 
respektujeme individualitu dítěte a budujeme v nich tak pocit bezpečí a důvěry. Lektoři klubu se 
drží hesla „s dětmi venku za každého počasí“. V dnešní době, kdy děti tráví v přírodě stále méně 
času, to považujeme za velmi důležité. Prioritou je posílit vztah dětí k přírodě a podporovat tak 
jejich vnímavost ke svému okolí. Navíc bezprostřední zkušenost s přírodním prostředím napomáhá 
k celkovému fyzickému i duševnímu rozvoji dětské osobnosti.  
 
Dalším z cílů našeho o.s. je vytvoření příjemného zázemí a podmínek pro trávení volného času 
rodičů dětí z klubu, i veřejnosti. Důležitou část vidíme v navázání spolupráce s ostatními kluby 
a školkami ve městě (formou společných programů a akcí), dále v zapojení základních a středních 
škol formou programů, přednášek či pomocí s údržbou areálu.  
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Dále se snažíme o navázání spolupráce s dalšími občanskými sdruženími a zájmovými spolky 
ve městě a vytvoření prostoru pro společné setkávání, organizování přednášek, workshopů apod. 
pro občany našeho města, především pak staroboleslavské části.  

NAŠE ČINNOST V ROCE 2013 
Klub se vztahem k přírodě 
 

Dětský klub Lístečky 

V roce 2013 klub navštěvovalo 17 dětí s celodenním programem ve věku od 3 do 6 let. 
Klub Klíček je zapojen do Asociace lesních mateřských škol, která poskytuje cenné informace 
a vzdělávání našich lektorů. V roce 2012/2013 se klub přihlásil do programu Školka blízká přírodě, 
který se koná pod záštitou Ministerstva životního prostředí. V září 2013 klub obdržel 
na mezinárodní konferenci titul „Školka blízká přírodě“. Cílem projektu je hledat možnosti 
propojení každodenního fungování školek s principy udržitelného rozvoje a šíření myšlenek 
udržitelného rozvoje dále směrem k veřejnosti. 
 

Klub Poupata 

Od září 2013 byl klub rozšířen o dopolední programy i pro mladší děti, aby si děti zvykaly na kolektiv 
a postupně se přípravily na školku. V prostoru klubovny bylo nutné dovybavení a dozařízení 
prostor, uzavření smlouvy a nastavení provozního systému. Pro zlepšení hygienického zázemí byl 
klub rozšířen o WC a sprchu (městem Brandýs nad Labem). 
Vzhledem k těmto podmínkám bylo nutné počet děti omezit max. na 6 dětí na dopoledne. 
Od ledna 2014 bude rozšířena kapacita na 8 - 10 dětí.  
 

Lesní klub Semínka 

Pro maminky s mladšími dětmi (již od 1,5 roku) byl otevřen dopolední program. 
Děti se učí samostatnosti, navazování sociálních vztahů a komunikaci mezi vrstevníky. Program 
klubu je rozdělen na měsíční a roční rytmus, který se řídí čtyřmi ročními obdobími a prožíváním 
tradičních lidových zvyků s nimi spjatých. Rodiče tak mohou se svými dětmi společně tvořit, 
vymýšlet a zapojovat se do připraveného programu.  
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Kroužky pro veřejnost 

Klub se snaží nabídnout smysluplné využití volného času mládeže především skrze aktivity 
rozvíjející vztah k přírodě. Hlavními aktivitami pro děti ZŠ jsou kroužky – Malý vědec, Astronomický 
kroužek a Turistický kroužek. 
Pro děti od 3 let a širokou veřejnost byla zahájena činnost logopedického kroužku a kroužku 
předškolní výchovy. 
Klub se v roce 2013 zapojil se svým kroužkem Malého vědce do mezinárodního programu „Globe“. 
 

Příměstské tábory pro děti od 4 do 12 let 

Příměstské tábory probíhaly o letních prázdninách v době od 8 do 17 hodin v pracovní době rodičů. 
Děti se vydaly po stopách zloděje staroboleslavského pokladu nebo zažívaly dobrodružství 
s klíčkovským skřítkem Radostníčkem. 

 

Přednášky a akce pro veřejnost 

Klub se snaží vytvářet podmínky pro rozvíjení nejen dětí, ale i široké veřejnosti. Z tohoto důvodu 
jsou pořádány pravidelné podvečerní přednášky pro veřejnost zaměřené na přírodu, vědu, 
cestování, zdravý životní styl aj. Snažíme se zvát odborníky z daného oboru, a tím zprostředkovávat 
nejnovější poznatky a informace, a současně vytvářet prostor pro společné setkávání občanů 
našeho města a okolí. V roce 2013 jsme uspořádali 30 přednášek a besed pro veřejnost. 
 

Pravidelná setkání pro rodiče i veřejnost 

 
V roce 2013 uspořádal klub Klíček několik úspěšných akcí nejen pro rodiče dětí klubu, ale i pro 
širokou veřejnost. Témata akcí byla spojena s tím, čím se právě v klubu žije. 
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Všichni tak měli možnost nejen si prohlédnout prostory klubu a jeho okolí, ale také poznat sebe 
navzájem a popovídat si v uvolněné atmosféře a zažít něco pěkného. 
Z úspěšných akcí můžeme zmínit např. tyto: 
 

Vítání jara a vyhazování Morany 
 
I pro děti v Klíčku byla zima 2013 hodně dlouhá, rozloučili jsme se s ní vyhozením Morany do Labe. 
Na zahradě nás pak čekala víla, která nám předala poselství nadcházejícího jara. 

 

Masopust v Klíčku 
 
S pomocí rodičů si děti při jednom společném odpoledni vyrobily masky, kostýmy, vozembouchy 
z použitých materiálů. Masopustní podvečer si pak užily nejen děti, ale i rodiče v maskách, zábava 
a hody probíhaly za třeskuté zimy na zahradě Klíčku. 

  
 
Den Země 
 
Dne 15. 4. 2013 jsme ve spolupráci s městem Brandýs nad Labem a přírodovědnou společností 
Dr. Bečváře uspořádali besedu s předním odborníkem na životní prostředí Prof. RNDr. Bedřichem 
Moldanem, CSc. V prostorách rezidence se 20. 4. 2013 uskutečnila oslava Dne Země. I přes 
nepřízeň počasí si návštěvníci užili bohatého programu a aktivně se zapojovali do připravených 
dílen a workshopů, zároveň si i užili divadla i hudby.  
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Součástí dne Země byla také společná výstava Vdechněme věcem druhý život, které se zúčastnilo 
mnoho mateřských škol, jak státních tak soukromých. Tato interaktivní výstava inspirovala děti, 
rodiče i navštěvující školky, a ukázala jim, jak se dají znovu využít materiály určené k likvidaci 
k výrobě her, hraček či na výzdobu, a že se s nimi dá ještě zažít spousta zábavy. 
 

 

Jablečná slavnost 
 
V září se uskutečnila Jablečná slavnost, kde jsme si užívali jablečnou úrodu. Děti hostily rodiče 
křížalami, které sušily na svých vyrobených sušácích, lisovalo se, popíjel se čerstvý mošt a hrála se 
spousta her, kde mělo jablko stěžejní roli. Co se dá z jablek udělat za dobroty nám ukázala soutěž 
maminek o nejlepší moučník.  
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Recyklohrátky 

O Svatováclavských slavnostech města Brandýs nad Labem – Stará Boleslav připomněl klub Klíček 
návštěvníkům hry, se kterými trávili své dětství maminky a tatínkové současných školáků 
a předškoláků, např. cvrnkání kuliček, skákání přes gumu, tleskaná, točení káčy apod. 

 
Svatomartinská slavnost 

V listopadových dnech měly děti i veřejnost možnost prožít si legendu o svatém Martinovi. 
Společný podvečer strávily děti s rodiči při výrobě luceren a putováním s nimi po stanovištích, které 
je seznamovaly blíže s legendou. 
Mohli se společně zamyslet nad tím, zda je pro ně snadné dělit se s ostatními a se svými blízkými. 
Všem se slavnost moc líbila, v dětech zůstal silný prožitek z tohoto již skoro zapomenutého svátku.  
 

 

Mikulášská aneb Zahrajme si s čerty na čerty 
 
Po uvítání anděly a čerty z Ateliéru 6tej smysl se děti i rodiče po vstupu do Pekelné brány hlídané 
čerty ocitli v Pekle. K zamaskování do Pekla každý dostal čertovský ocas a mohl si ještě vyrobit rohy 
a pomazat se nabízeným mourem od čerta. Pak děti plnily spoustu čertovských úkolů a nakonec je 
čekala Mikulášská nadílka.  
 
Mezi další akce pořádané pro veřejnost určitě stojí za zmínku Klub deskových her a Tvořivé dílny 
konané o víkendech. 

  
 
Více o akcích v Příloze – Kronika 2013. 
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Brigády s cílem zvelebit prostory klubu 
 
Během roku byly uskutečněny brigády ve spolupráci s dobrovolníky z řad rodičů, personálu klubu 
či kamarády s cílem zkrášlit prostor klubu a vytvořit vhodné podmínky pro děti a jejich další 
aktivity. Společně s rodiči byl celý areál residence důkladně uklizen, částečně byly 
opraveny/zasypány cesty, opraven plot, vytvořena venkovní učebna, na podzim shrabáno listí aj.  
S rodiči a dětmi byly vytvořeny zahrádky pro pěstování zeleniny, bylinek a vysázeny nové ovocné 
stromy. 
Zapojení rodičů do chodu klubu je součástí konceptu vzdělávání pro udržitelný rozvoj. Jsme 
přesvědčeni o tom, že každý člověk má potřebu stýkat se pravidelně s menším okruhem lidí se 
společným zájmem, což se v současnosti ze života lidí vytrácí. Rodiče tak mají možnost společně 
vytvářet a ovlivňovat chod klubu.  
 

  
 
Spolupráce s ostatními subjekty ve městě 

Klub Klíček se snaží rozvíjet spolupráci s ostatními kluby a organizacemi v našem městě a okolí. 
Klíček úspěšně spolupracuje s Ateliérem 6tej smysl, fotoklubem BrandoBol, divadelním spolkem 
Černý Petr, farmou Staroboleslavský dvůr, Skautským střediskem, Přírodovědnou společností 
A. Bečváře, Vyšším Hrádkem, Brandýským Matýskem, domovem DPS, školkami ve městě aj. 
Věříme, že spolupráce se budou nadále rozvíjet a těšíme se na další společné akce.  
Rodinný klub Klíček se také zapojil do programu MAS Střední Polabí, jehož cílem je zapojit se 
do Programu rozvoje venkova 2014 – 2020. 
 

Environmentální vzdělávání - EVVO 

V roce 2013 bylo vytvořeno 11 environmentálních programů, které byly zahájeny na místních MŠ 
(MŠ Chobotská, MŠ u Kohouta, MŠ Pražská). EVVO byly současně prezentovány na akcích pro 
veřejnost, např. na Dni Země, Kaštánkové slavnosti. 
 
Informování – PR 

Pro informování veřejnosti je využíváno webových stránek sdružení www.boleslavskyklicek.cz. 
Pozvánky na akce byly zasílány rodičům a členům OS formou emailu. Veřejnost byla informována 
zveřejňováním akcí klubu v místním tisku a pomocí plakátů. Rodičům dětí byly sdělovány informace 
formou osobní komunikace, nástěnkou, emailem a zasílanou Kronikou. Děti z klubu si vedou 
pravidelný Deníček pro informování rodičů. 
Součástí Zprávy o činnosti za rok 2013 je souhrnná Kronika klubu Klíček 2013, která popisuje život 
v klubu. 

http://www.boleslavskyklicek.cz/
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FINANČNÍ ZPRÁVA 
 
Rodinný klub Klíček o.s. obdržel od Města Brandýs nad Labem – Stará Boleslav příspěvek na činnost 
ve výši 480 000 Kč (číslo smlouvy 01/K/2013). Finanční dotace byla využita na částečné pokrytí 
mzdových nákladů spojených především s provozem dětského klubu Klíček, a to jak celodenního,  
tak dopoledních programů. Podpora umožnila rodičům umístit své děti za cenu, která je přijatelná 
pro většinu rodin. Příspěvek rodičů na činnost byl v tomto roce 3000Kč/měsíc včetně kroužků 
a většiny akcí a výletů. Příjmy spolku byly využity výhradně pro činnost a rozvoj OS. 
Během roku jsou pořádány přednášky a akce pro veřejnost, které jsou především zdarma, případně 
byly financovány z rozpočtu Klíčku.  
 

 Náklady 2013 (Kč) 

Spotřeba materiálu - pomocný materiál  66 359  

Odborná literatura  3 059 

Drobný majetek  30 506 

Kancelářské potřeby 15 018 

Energie 38 721 

Odborné poradenství  11 700 

Reklama, plakáty, tisk 2 251 

Strava - dětský klub 141 219 

Vodné, stočné, odpad 2 703 

Vzdělávání 127 465 

Nájem 9 533 

Telefony, internet, poštovné 6 200 

Kulturní akce 9 200  

Členské příspěvky  7184 

Cestovné 2 125 

Bankovní a správní poplatky 1 095 

Pojistné 4 300 

Mzdové náklady 518 253 

Sociální/zdravotní pojištění 101 364 

Výdaje celkem 1 098 255 

    

Příjmy 2013 (Kč) 

Provozní dotace MÚ Brandýs n/L–Stará Boleslav 480 000 

Přijaté členské příspěvky  62 990 

Provozní příspěvky 768 682 

Příjmy celkem  1 311 672 

    

Výsledek hospodaření  213 417 
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Výsledek hospodaření byl plánován s ohledem na zajištění potřebné finanční rezervy (pro případ 
nepřiznání dotace) a s ohledem na plánované aktivity v roce 2014, které budou vyžadovat finanční 
zajištění. Rezerva byla vytvořena pro možnost rozšíření dopoledních programů (materiální a 
personální zázemí) a pro plánované rozšíření aktivit klubu v prostorách farmy Staroboleslavského 
dvora (např. zázemí klubu – teepee). Úspory prostředků bylo dosaženo především výraznou 
dobrovolnickou činností členů klubu. 

Zajištění klubu 
 
Rada OS  
Dne 9.9. 2013 proběhla řádná valná hromada OS, které se zúčastnilo 23 členů OS. Valnou 
hromadou byla zvolena rada OS ve složení: Mgr. Milan Zuna Ph.D – předseda klubu, RNDr. Petra 
Matysová – místopředseda OS, Bc. Petra Zunová, Mgr. Kamila Mrázová a Michaela Dědečková. 
 

Chod klubu 
Na zajištění klubu a programů se v roce 2013 podíleli především Milan Zuna, Petra Zunová, Petra 
Matysová, Kamila Mrázová, Michaela Dědečková, Lenka Suldovská, Aneta Hýblová, Michala 
Herbstová, Naďa Votrubová, Kateřina Křížová, Markéta Šafaříková, Štěpánka Vašíčková, Kateřina 
Přeučilová, Zdeněk Jahoda, Lukáš Krejčík, Petr Krejčík, dále pak členové klubu, lektoři, dobrovolníci 
a další.  
Klub a spojené činnosti byl zajištěn dvěma zaměstnanci na HPP, dále pak DPP, externími lektory a 
dobrovolníky.  
 

VÝHLED NA ROK 2014 
 
V roce 2014 budeme pracovat na rozšíření aktivit dětského klubu (např. pravidelné výlety s rodiči, 
společné akce, společné večery, školky v přírodě, spaní v klubu aj.). Další činnost bude zaměřena 
na rozšíření dopoledních programů a zajištění pedagogického a materiálního zázemí. 

V plánu máme také vytvoření zázemí pro environmentální programy – Ekoklub, např. vytvoření 
naučné stezky, geopark, hmatová stezka, poznáváme stromy, zoo koutek. Nabídku environmentálně 
vzdělávacích programů pro MŠ budeme neustále rozvíjet. Pro zkvalitňování programů a jejich 
vedení plánujeme zajistit supervizi klubu. 

Koncem roku 2013 byla zahájena spolupráce s farmou Staroboleslavský dvůr, kde děti zahájily 
výuku jízdy na koních a zapojení se do chodu farmy. V roce 2014 máme v plánu rozšíření aktivit pro 
mládež i veřejnost v prostorách této farmy, samozřejmě se zajištěním potřebného zázemí. 

V příštím roce bychom rádi navázali spolupráci s dalšími kluby, organizacemi a spolky (společné 
projekty, aktivity a setkávání). Stěžejní pro nás bude nadále spolupráce s Atelierem 6tej smysl a se 
Staroboleslavským dvorem. 

Dále budeme pořádat několik akcí pro veřejnost – přednášky, kurzy, workshopy, slavnosti, dílny, 
herní večery aj.  
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Poděkování 
Na závěr si dovolujeme poděkovat především městu Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, které 
podporuje činnost klubu mimo jiné svou pro nás nenahraditelnou dotací, a umožňuje tak rodičům 
dětí využít programy za cenu přijatelnou pro většinu rodin. Pronajaté zázemí klubu v prostorách 
rezidence umožňuje dětem i dospělým důstojné prostředí pro trávení jejich volného času. 

Děkujeme donátorům klubu: Město Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, společnosti Office Pro, 
JAF HOLZ, spol. s r.o. a dalším. 

Děkujeme také členům a všem, kteří se zapojují do činnosti klubu a svou prací a pomocí přispívají 
k naplňování poslání OS. Za grafické práce děkujeme Radce Votrubové, za právní podporu Jiřímu 
Paříkovi a Martinu Dolejšovi. Za vedení účetnictví děkujeme Miluši Zahrádkové a Evě Matyáskové. 

 
 
 

KONTAKTNÍ ÚDAJE 
 
Sídlo spolku: Lázeňská 708/39, Brandýs nad Labem – Stará Boleslav 250 01  
 
Adresa klubu: Dětský klub Klíček: M. Švabinského 371, Stará Boleslav 
 
IČO: 22716971  
klubklicek@gmail.com  
Tel: 724 742 094  
www.boleslavskyklicek.cz  
číslo účtu: 2600306491/2010, Fio Bank 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vypracoval: Zuna, Mrázová, Dědečková, Matysová 
 
 
Schváleno valnou hromadou dne 2. 9. 2014 
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SEZNAM AKCÍ V KLÍČKU 2013 – PRO VEŘEJNOST 

17.1. Ekologické bydlení – alternativa a technologie - Petr Soukup 

29.1. Mars – existoval zde někdy život? - Mgr. Petr Vítek Ph.D. 

14.2. Zemské teplo a možnosti jeho využití - Mgr. Petr Dědeček 

27.2. Island – Skot í myrkri - Mgr. Vladimír Lachman 

14.3. Jak na éčka aneb Chemie nám nesvědčí - Ing. Vít Syrový 

28.3. Šalamounovy ostrovy - tropický ráj na konci světa - Ing. Ladislav Koubek 

10.4. Afghánistán – divoká a krásná země - Mgr. Petr Kolínský, Ph.D. 

15.4. Životní prostředí v 21.století - Prof. RNDr. Bedřich Moldan, CSc. 

2.5. Nový Zéland – země v pohybu - Mgr. Lucie Nováková 

22.5. Antarktida – chladná kráska - Mgr. Jitka Míková, Ph.D.  

5.6. Indie - města - Bombaj - Bangalore - Kalkata a Dillí - Olga Slováková 

16.6. Kurz kresby v přírodě - pro veřejnost - MgA. Markéta Šafáriková 

17.6. Peru – Bolivie - Mgr. Jiří Pařík 

10.7. Vietnam a Kambodža - Ing. Šárka Bártová 

20.8. Filipíny - země 7 tisíců ostrovů - Ing. Martina Chlapcová 

10. 9. ,, Za zkamenělými dřevy“ do ománské pouště - RNDr. Petra Matysová, RNDr. Tomáš Matys 
Grygar, CSc. 

22.9. Evropský den bez aut: Projekce filmu – Nový svět  

26. 9. Keňa – země plná bídy, ale i radosti - Bc. Viktor Votruba 

6.10. Klub deskových her v Klíčku 

16.10. Světový den výživy: Projekce dokumentu – Z popelnice do lednice  

22.10. Buddhismus na západě - Jakub Kadlec 

30.10. Mexiko jinak než v mediích - Mgr. Tomáš Jeřábek 

6.11. Austrálie - pouště, pralesy, moře a klokani - Mgr. Petr Kolínský, Ph.D. 

14.11. Venezuela - Ing. Michal Hulla 

24.11. Klub deskových her v Klíčku 

25.11. Projekce dokumentu – Zemřít ukamenováním  

4.12. Autem po Jihoafrické republice - Kristýna Menclová  

5.12. Mikuláš aneb Zahrajme si na čerty s čerty 

12.12. Základy úpravy fotografií  

 


