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Identifikace žadatele:  

Rodinný klub Klíček z.s. 

Adresa sídla:     Lázeňská 708/39, 2500 01 Brandýs nad Labem – Stará Boleslav 

Adresa klubu: M.Švabinského 371, 2500 01 Brandýs nad Labem – Stará Boleslav 

IČO:                    22716971  

č.ú.                     2600306491/2010  Fio banka, Praha 1  

Tel:              604262120 

Email:               klubklicek@gmail.com  

www.boleslavskyklicek.cz 

https://www.facebook.com/RodinnyKlubKlicek/ 

Úvod – představení klubu 

Rodinný klub Klíček z.s. 

Rodinný klub Klíček působí v našem městě od roku 2012. Hlavní činností našeho spolku je podpora 

rodin, rozvíjení vztahu k přírodě a svému okolí.  Vytváříme zázemí pro rodiče a širokou veřejnost 

z našeho města, kde se můžou potkávat v rodinné atmosféře, trávit společný čas a společně rozvíjet 

aktivity pro děti, rodiče a město, ve kterém žijí.  Spolek pořádá celou řadu akcí nejen pro děti, ale celou 

širokou veřejnost (přírodovědné přednášky, workshopy, příměstské tábory, kulturní společenské akce, 

pečení v peci, divadélka, Polabská geostezka na Ostrůvku apod.) 

Poslední Valná hromada proběhla dne 17. 9. 2020. Rodinný klub Klíček z.s. měl k tomuto dni 53 

členů.  Statutárním orgánem je 5ti členná Rada spolku ve složení: Bc. Kristýna Paříková – předseda 

spolku, Bc. Petra Zunová – místopředseda spolku, členové Rady Mgr. Milan Zuna Ph.D., Lucie Valentová 

a Mgr. Michal Calta. Součástí rady jsou i dvě koordinátorky, které klub vedou. 

Klub Klíček je od roku 2012 členem Asociace lesních mateřských škol. V září roku 2013 klub obdržel 

na mezinárodní konferenci titul „Školka blízká přírodě“. Snažíme se kvality klubu stále zvyšovat. To jsme 

dokázali i v roce 2018, kdy klub prošel certifikací a je držitelem certifikátu Standardů kvality od ALMŠ. 

Také pokračuje zapojení klubu do mezinárodního programu „Globe“, který je zaměřen na vědecký 

přístup studia přírody a monitoring okolního prostředí. A v ekologickém středisku výchovy Pavučině a 

Severu. Jsme zapojení do projektu Gengel pro uchovávání starých odrůd a do projektu "Živá zahrada" od 

Českého svazu ochránců přírody. Rodinný klub Klíček z.s je členem MAS Střední Polabí. Klub je stále 

zapojen do projektu KPZ - komunitou podporované zemědělství.  

Díky snaze rozšiřovat naši činnost a zachovat dostupnost služeb široké veřejnosti proběhla v roce 

2016 transformace dětského klubu na Dětskou skupinu a zároveň vytvoření nové Dětské skupiny 

(9/2016). Podařilo se tak za podpory ESF OP Zaměstnanost zrekonstruovat městské prostory 

v Boleslavské rezidenci. V roce 2018 jsme získali další dotace z ESF OP Zaměstnanost na provoz dětských 

skupin na další období - 2 roky a také dotaci na provoz odpoledního Klubu Letokruhy na období 3 roky. V 

září 2018 jsme odpolední klub Letokruhy otevřeli pro žáky prvního stupně základních škol. Nyní se nám 

podařilo získat další navazující dotace na obě dětské skupiny do února roku 2022 a dále také navazující 

grant na provoz klubu Letokruhy až do srpna roku 2022. Také se nám podařilo získat dotaci na projekt 
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"Přírodní zahrada Klíček" od Státního fondu životního prostředí ČR ve výši  ve výši 160 083 Kč s 

částečnou spolkovou spoluúčastí. Naším záměrem je vybudovat nové přírodní herní edukativní prvky 

(pořízení vodních výukových prvků, pozorovatelny, motýlí budky, krmítko pro veverky, atd.), rozšířit a 

vylepšit ty stávající (oprava hmatové stezky) a tím zlepšit kvalitu našich služeb lesního klubu. Dále 

chceme zkvalitnit a rozšířit nabídku EVVO programů zakoupením nových didaktických pomůcek. 

Protože zahradu obstaráváme sami, rádi bychom zafinancovali skrze tento projekt nákup vybavení a 

pomůcek pro péči o zahradu. Na zahradě děti tráví čas většinu dne po celý rok. Dále díky grantu od 

Tesca jsme pořídili bannery na jednotlivé akce Klíčku, hlavní banner na plot u klubu Klíček a dřevěnou 

ceduli – nástěnku na vrata u vstupu, kam vyvěšujeme plakáty nejen na naše akce. Také máme originální 

klíčkovské razítko a díky výdělkům z akcí jsme například obnovili sad prořezem, uhradili dětem 

navštěvujícím Klíček výlet autobusem na horu Říp a do IQ Landie Liberec.  

 

Spolupráce  

Klub Klíček spolupracuje s celou řadou škol, klubů, spolků a dobrovolníků z Brandýsa a okolí. Klíček 

úspěšně spolupracuje s MAS Středním Polabím, Volnočasovým centrem pro seniory VAS, Skautským 

střediskem Junák Stará Boleslav, Základní školou ZáŠkola, Střední zemědělskou školou, Základní školou 

Otevřeno z.ú.-Benátky, Ateliérem 6tej Smysl, Samodějem z.s., Komunitní školou Mandala z.s, Knihovnou 

Brandýs nad Labem, Gymnáziem J.S.Machara a ostatními školkami i školami nejen z našeho města aj. 

 

Aktivity klubu 

Klub Klíček má celou řadu aktivit – klub pro děti a rodiče, příměstské tábory, akce pro veřejnost, 

zájmové kroužky, environmentální programy pro MŠ, ZŠ, SŠ a rozvoj komunitního života – společné 

akce, brigády apod. 

Významnými aktivitami spolku jsou akce pro veřejnost, např. přednášky a besedy, společenské 

akce a slavnosti, tvořivé dílny, filmové večery, exkurze, vzdělávací programy, pečení v komunitní peci aj.  

Spolek aktivně rozvíjí a udržuje místní a historické tradice v našem městě např. organizováním 

Masopustu, Morany, Svatováclavské slavnosti, Sv. Martin, Mikuláš aj. Významné jsou též akce kolem 

Dne Země.  

Od roku 2012 jsme zorganizovali více jak 220 akcí pro širokou veřejnost a občany našeho města. 

Do chodu klubu a organizování akcí jsou zapojeni členové spolku, rodiče dětí v klubech a další 

dobrovolníci. Společný přístup a participace 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 a je třeba to pěstovat. Rodiče tak mohou 

spolutvořit a spoluovlivňovat chod klubu. Během roku proběhla řada setkání členů spolku i dalších 

rodičů, grilování, oslav a jiných akcí pro utváření a utužování komunity klubu. 

Snažíme se aktivity rozšiřovat a ještě více stmelovat komunitu. Pořádáme pravidelná setkání, která 

jsou spojena s tradicemi roku a programem, kterým právě v klubu s dětmi žijeme, např. Tři králové, 

Masopust, Velikonoce, Morana, Den Země, Svatováclavské a Svatomichaelské slavnosti, Jablečná 
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slavnost, Sv. Martin, Vánoční slavnost aj. Především rodiče, nově přistěhovalí občané našeho města, si 

cení možnosti, najít si přátelé mezi rodinami s dětmi stejného věku, přátelství pak utužují i na 

společných akcích, kde se rodiny setkávají (společné výlety, dovolená, vánoční pečení, pečení chlebů, 

sběr bylin aj.) 

V roce 2017 byl realizován projekt „Zahrady Klíček“, který umožnil zkrášlení zahrady residence a 

současně umožnil další využití jak pro místní školy (EVVO programy), tak veřejnost. Od roku 2018 

společně využíváme pečení v komunitní peci.  

 

Velkých finančních úspor nákladů je dosahováno významnou dobrovolnou činností členů, lektorů,           

dobrovolníků a také nízkými náklady. Aktivity spolku a příspěvky slouží na pokrytí základních potřeb              

klubu - energie, materiály, realizace akcí, lektorné, apod. 

 

 

PROJEKTY v rámci předkládané výzvy 
Rozvoj aktivit Rodinného klubu Klíček 2021 

Rodinný klub klíček zajišťuje celou řadu aktivit pro všechny věkové kategorii (viz výše). Grantová 

podpora tak umožní realizovat aktivity kvalitněji a větším rozsahu a především za příznivých podmínek 

pro veřejnost (rodiče, studenti, dospělí).   Předběžný rozpočet projektu je uveden v příloze č. 2b u této 

žádosti.  

1) Environmentální vzdělávání - EVVO 

 V roce 2019 byly realizovány programy např. pro ZŠ a MŠ Palachova, ZŠ Na Výsluní, ZŠ Stará 

Boleslav, MŠ Filípek Čakovice aj. Do programů bylo zapojeno více jak 320 dětí z místních školek a škol. 

Bohužel, v roce 2020 jsme díky koronavirové situaci a zavření základních škol nebyli schopni realizovat 

plánované množství programů pro děti ze základních škol a proto doufáme, že se nám to v roce 2021 

podaří.  Pro zajištění kvalitních programů je potřeba financování potřebných pomůcek a lektorů. 

Dotace umožní udržení programů za příznivé ceny od 80 Kč/student. V roce 2021 bude nabízeno 20 

environmentálních programů pro ZŠ, MŠ, SŠ.  

2) Vzdělávání v ekoklubu - akce pro veřejnost 

Klub se snaží vytvářet podmínky pro vzdělávání nejen dětí, ale i široké veřejnosti. Z tohoto důvodu 

jsou pořádány pravidelné podvečerní přednášky pro širokou veřejnost zaměřené na přírodu, vědu, 

cestování, výchovu dětí a vzdělávání, zdravý životní styl aj. Důraz klademe na zprostředkování 

nejnovějších poznatků a informací od odborníků z daného oboru a současně na vytváření prostoru pro 

společné setkávání občanů našeho města a okolí. 

V roce 2021 chceme dále  využívat komunitní pec. Naším záměrem je pořádat pravidelné pečení 1 x 

za měsíc, např. s doprovodnými workshopy „Jak na kvasové těsto“. Dále chceme nabízet cvičení jógy 

venku v zahradě Rezidence.  

4 z 6 

 



Příloha 2a – Žádost o dotaci 2021 
Příspěvky na činnost společenských, kulturních a zájmových organizací na rok 2021 

 

V roce 2021 je plánováno uspořádání více jak 15 akcí pro veřejnost, pokud to epidemiologická 

situace dovolí. 

Významné akce nemohou být realizovány bez podpory, neboť vyžadují značnou organizační 

vytíženost, kterou není možné realizovat v rámci běžné činnosti. Na zajištění příprav akcí se podílí 

členové klubu dobrovolnicky, avšak větší akce zaberou desítky až stovky hodin příprav. Do příprav akcí 

se pravidelně aktivně zapojuje průměrně kolem 15 členů spolku, 1-2 koordinátor a 1 PR pracovník. U 

velkých akcí, jsou tyto personální nároky větší. Vzhledem k počtu akcí a jejich časové náročnosti na 

přípravy je žádoucí zajistit minimální finanční příspěvek (nutné pokrytí nákladů na telefony, dopravu, 

apod.). Pro větší akce je však nutné zajištění výpomoci brigádníků formou např. formou DPP/OSVČ (u 

stanovišť, specifické činnosti – např. výroba kulis, truhlářské práce, grafické práce aj). 

Žádost na materiální pokrytí akcí a přehled realizovaných akcí v roce 2019 a 2020 je součástí žádosti – 

„ Grantový program města na rok 2021“ 

3) Využití volného času dětí a mládeže 

Klub nabízí a rozvíjí smysluplné aktivity pro využití volného času i školní mládeže především 

s tématy rozvíjejícími vztah k přírodě, zaměřené na pobyt a pohyb venku.  Hlavními aktivitami pro děti 

MŠ a ZŠ jsou kroužky: pro děti v Klíčku - Logopedie, Pohybové aktivity - tělocvik/jóga, plavání a 

předškolní příprava Elkonin. Od září roku 2018 nově provozujeme odpolední klub Letokruhy, které 

vyplňují odpolední čas dětem základních škol. Tento odpolední klub je dotován díky pomoci MAS 

Střední Polabí z dotací ESF. V rámci každodenního provozu klubu Letokruhy nabízíme dětem různé 

aktivity: kurzy vaření, výtvarné odpoledne, pohybový den, divadelní tvorba atd. 

Protože chceme udržet programy finančně dostupné pro většinu dětí a rodin, není možné tyto 

programy nabízet za vysoké ceny. V ostatních klubech MDDM, škola apod., je většina právě těchto 

programů dotována. Finanční nároky na realizaci programů jsou dány především zájmem zaplatit 

kvalitní lektory, kteří mohou udržet vysokou kvalitu nabízených služeb. 

Dotisk publikace Památné stromy 

V roce 2021 bychom rádi vydali upravené vydání původní publikace Významné stromy našeho 

města, která vznikla ve spolupráci Ing. Kateřiny Vaculové a Mgr. Milana Zuny, PhD.. Publikace mapuje 19 

solitérních památných stromů a 2 skupiny památných stromů v našem městě. Rádi bychom na publikaci 

navázali enviromentální program pro školy i veřejnost a rozšířili tak možnosti putování po našem 

městě. 

Údržba a využití Geostezky 

Záměrem v roce 2021 je udržování vybudované geostezky a rozšíření možností dalšího vzdělávání 

skrze moderované prohlídky stezky, přednášky a další vytváření výukových programů. V rámci dotace 

bude možné nabídnout exkurze pro studenty místních škol. Součástí žádosti je i finanční podpora na 

obnovu webových stránek Polabské geostezky. 
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4) Revitalizace zahrady Residence - dobrovolnictví 

Organizujeme pravidelné brigády s cílem udržování pořádku a zkrášlování městské zahrady 

boleslavské Residence a okolí. Vytváříme vhodné podmínky pro děti a další aktivity pořádané klubem 

Klíček. S rodiči jsou udržovány bylinkové, zeleninové, ovocné zahrádky a ovocné stromy a keře. 

Zajišťujeme pravidelný úklid apod. Do brigád se zapojují jak členové spolku, tak lidé z řad veřejnosti a 

jiných spolků (např. Samoděj z.s., Komunitní škola Mandala z.s., SZŠ aj). Velkou pomoc kvitujeme ze 

spolupráce se Střední zemědělskou školou, kdy u nás studenti 1. a 3. ročníků absolvují praxi, při které si 

mohou vyzkoušet vedení programů pro děti z oblasti ekologie a dále se zapojí do fyzické práce údržby 

zahrady (kompostování, stříhání bylin a keřů, hrabání listí, oprava prvků v areálu atd.)  

Pro nutné opravy a údržbu je potřebné zajištění materiálu – barvy, posypový materiál pro opravu 

cest, mulčovací kůra, barvy (ošetření dřevěných prvků), křovinořez, sekačka, ruční nářadí, sazenice aj. 

Zahrada residence vyžaduje značnou časovou i finanční investici k zajištění údržby a zkvalitňování 

zahrady (zahradnické práce na OSVČ/DPP). V minulých letech byly realizovány 2 granty na zútulnění 

zahrady Residence – Zahrady klíček a vybudování komunitní pece, které vyžadují další činnosti a 

podporu na údržbu a obnovy.  

V loňském roce jsme získali finanční podporu z fondu životního prostředí - grant Přírodní zahrady, 

ze které dobudujeme edukativní herní prvky pro děti, zajistíme akumulaci dešťové vody a doplníme 

didaktické pomůcky. 

Plánované aktivity na rok 2021 

- Vytvoření vzdělávacích herních prvků pro děti: vodní prvky s využitím dešťové vody, přírodní 

domečky z vrbového proutí, revitalizace hmatového chodníku atd. 

- Pořízení 20 špalků na sezení pro děti u ohně 

- Pořízení přístřešku v prostoru u ohně 

- Udržování a péče o komunitní zahrady – Zahrady Klíček 

- Zřízení výlevky a pracovní desky u kohoutku  

- Průběžná oprava zdi a vrat – havarijní stavy 

- Udržovací opravy kůlen a garáže  

- Vybudování přístřešků ke kůlnám (ochrana před deštěm) 

- Vytvoření stání pro jízdní kola 

- Svody dešťové vody z kůlen – záchyt vody (okapy, nádrž na vodu) 

- Další výsadba bylin, keřů a stromů 

 

Pro opravy městského majetku jsou nutné finanční částky na potřebný materiál. Většina prací je 

prováděna svépomocí. 

 
Dne 28. 1. 2021 

 

Za radu spolku zpracovala Bc. Petra Zunová (místopředsedkyně), Bc. Jiřina Jandourková 
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