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Veřejnoprávní smlouva č.29/G/2020 

 

Závěrečná zpráva ke grantovému programu města 2020 

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/ 

  

 

V rámci podpory Města Brandýs nad Labem – Stará Boleslav v grantovém programu 2020 

zrealizoval Rodinný klub Klíček, z.s. 14 akcí pro veřejnost. Zbytek plánovaných akcí byl zrušen z 

důvodu epidemiologické situace.  

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

Klíček úspěšně spolupracuje s Ateliérem 6tej Smysl, Samoděj z.s., Skautským střediskem VJAS 

Brandýs, MAS Střední Polabí, Střední zemědělskou školou, se ZŠ Jungmannova ze Staré Boleslavi, s 

DPS Stará Boleslav a Charitním domem Stará Boleslav,  Knihovnou Brandýs nad Labem, fotoklubem 

BrandoBol, Gymnáziem J.S.Machara, Přírodovědnou společností A. Bečváře, Komunitní školou 

Mandala z.s, základní školou ZáŠkola, a ostatními školkami i školami nejen z našeho města aj. 
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Konkrétně se uskutečnily tyto akce: 

 

23. 1. 2020 od 19h 
Nepálské vyprávění o cestě kolem hory Manaslu 
O své cestě po Nepálu vyprávěli Týna a Jirka Paříkovi. Dozvěděli jsme se o přírodě, zážitcích, 
promítaly se fotky a krátká videa, byla možnost ochutnat něco málo z nepálské kuchyně. 
 

 
 
28. 1. 2020 od 17h 
Schůzka pro rodiče předškoláků 
Setkání rodičů se zástupci alternativních a inovativních škol z našeho města i přilehlého okolí. 
 
23. 2. 2020 od 15.00 do 17.30 
Masopust aneb tradiční fašank v Klíčku  

V Klíčku vyrostla víska Klíčkov s návsí, kde byla zvonička, kolem rostly jitrnicovníky, koláčovníky a 

kolem dokola vyrostly i domky, řemeslníci jako kovář, řezník, kloboučník, pekař, ale i salač, pivovar 

a apatyka s hrobařem smrťákem. Maminky opět připravily dobroty, které byly doplněny o jitrničky a 

svařáček. Tatínci si mohli vylovit pivo ze studny, děti si zase mohly válet sudy v pivovaru s 

medvědem. Řezník předvedl, jak se vyvrhuje prase, a děti si ulovily jitrnice. U kováře si okovaly koně 

a pasáčkovi pomohly při klekání nahnat ovce do ohrádky. U pekaře se peklo, děti dostaly perníček  a 

u apatykáře se skládala kostra. Ještě byly k mání chůdy a lyže pro dva a krmení prasátka 

bramborami. K tomu všemu nám vyhrávali úžasní muzikanti. Když se začalo smrákat, za tryzny jsme 

šli s basou průvodem z vísky k ohništi. Tam už nás čekalo, jako každý rok, společné čtení přání do 

dalšího roku a pálení basy. 
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27. 2. 2020 od 17h 
Přednáška: Povídání o životě včel 
Povídání si pro nás připravil Pavel Srb, který má dole na zahradě umístěné úly. Podělil se s námi o své 
zkušenosti, praktické věci, ukázky pomůcek, videa atd. 
 

    
 
 
Březen a duben 2020 
Petrpaslíkovo divadlo pro děti v době karanténní  
Připravili jsme pro vás a vaše ratolesti spolu s Petrem Pištěkem (divadelníkem a naším lektorem) 
přenos jeho divadelního představení.  
Když nemohou děti do divadla, divadlo přijde za nimi...:). 
Rodinný klub Klíček a Petrpaslíkovo divadlo uvádí pohádky:  
Jak si čerti hráli na divadlo: https://youtu.be/gnquSMobw4g 
Když šla vrána do světa: https://www.youtube.com/watch?v=dyjuGewYoXM 
Aprílové dobrodružství https://youtu.be/VZziaKABu9k 
Kniha pravěku https://youtu.be/ivqC5dmooRI 
 
 
Více zde: https://www.boleslavskyklicek.cz/akce/divadla/ 

4 
 

https://youtu.be/gnquSMobw4g
https://www.youtube.com/watch?v=dyjuGewYoXM
https://youtu.be/VZziaKABu9k
https://youtu.be/ivqC5dmooRI
https://www.boleslavskyklicek.cz/akce/divadla/?utm_source=copy&utm_medium=paste&utm_campaign=copypaste&utm_content=https%3A%2F%2Fwww.boleslavskyklicek.cz%2Fakce%2Fdivadla%2F


Veřejnoprávní smlouva č.29/G/2020 

 

  
 
 

Duben 2020 
Výzvy na Oslavu Dne Země 

Vzhledem k tomu, že letos Den Země nemohl proběhnout oslavou na zahradě Klíčku, vymysleli jsme 
výzvy, do kterých se mohla zapojit široká veřejnost.  
 
1. Výzva: Pěstuj a zkrášluj: Vyrob „semínkovou bombu” a vypěstuj si tabák 
Veškerý materiál k této výzvě pro vás byl připraven u pece v Klíčku. 
 
2. Výzva: Buď soběstačný „upeč třeba chleba” 
Kváskem vás obdarovali v bezobalovém obchůdku Zváženo: https://www.zvazeno.cz 
 
3. Výzva: Tvoř „umělec je v každém z nás”  
Zkoušeli jste tvořit přímo v přírodě a objevovali kouzlo techniky Land art. 
 
4. Výzva: Probuď v sobě kutila! 
Výroba konstrukce pro odpadkové pytle a pomoc našim myslivcům udržet les v čistotě. 
 
Výtvory a výdobytky zúčastněných byly zveřejněny na 
https://www.facebook.com/RodinnyKlubKlicek 
Kdo se zapojil, měl šanci získat krásnou knihu a placku s tématickým heslem. 
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18. 7.2020 
Ondřej Smeykal - Akustické vystoupení didgeridoo a gong 
Akustické vibrace australského lidového nástroje a čínského gongu. Ondřej předvedl své osobité 
pojetí hry na archaické nástroje a posléze proběhla beseda. 
 

 
 
 
12.9.2020 
Polabský podzim - EVVO program Od semínka k chlebu  
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Klíček na festivalu Polabský podzim. Děti i dospělí si mohli vyzkoušet kousek z našeho 
environmentálního programu Od semínka k chlebu a dozvědět se mnohem více o programech, které 
pro děti MŠ a ZŠ nabízíme. 
 
 

 
 
20.9. 2020 
Divadelní Brandýs 
Klíčkovská divadelní výtvarná dílna v rámci festivalu Divadelní Brandýs, kde si děti pod vedením 
lektorek a našich maminek mohly vyrobit divadélko z recyklovaných materiálů. 

 
5.12.2020 
Mikuláš v Klíčku  
Na děti čekalo v pátek překvapení. Na zahradě se objevil Mikuláš s andělem a čertem. Děti si mohly 
nechat od čertíka začernit obličej, spálit v ohni špatné myšlenky v podobě dřívka a byly odměněny 
čertovskou mandarinkou. U anděla si zazvonily na zvoneček a vyslovily přání, dostaly andělskou 
mandarinku a vypalovaného dřevěného andílka na památku. Poté prošly svítícím vrbovým tunelem, 
za kterým na ně čekal Mikuláš se zdobenými perníčky. Než se vystřídaly všechny děti, zakousla se 
zima Mikulášovi pod vousy, čertovi pod kožich i andělovi pod křídla, ale za všechnu tu dětskou 
radost to jistě stálo. 
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14.12.2020 Petrpaslíkovo divadlo  
Adventní představení pro děti od Petrpaslíkova divadla v prostorách klubu Letokruhy. 
 
 

 
 
 

 Seznam uspořádaných akcí 2020 
23. 1. 2020 od 19h Nepálské vyprávění o cestě kolem hory Manaslu 
28. 1. 2020 od 17h Schůzka pro rodiče předškoláků 
23. 2. 2020 od 15.00 do 17.30 Masopust aneb tradiční fašank v Klíčku  
27. 2. 2020 od 17h Přednáška: Povídání o životě včel 
Březen a duben 2020 - 4 divadla pro děti - Petrpaslíkovo divadlo 
Jak si čerti hráli na divadlo 
Když šla vrána do světa 
Aprílové dobrodružství  
Kniha pravěku 
Duben 2020 
Výzvy na Oslavu Dne Země 
1. Výzva: Pěstuj a zkrášluj: Vyrob „semínkovou bombu” a vypěstuj si tabák 
2. Výzva: Buď soběstačný „upeč třeba chleba” 
3. Výzva: Tvoř „umělec je v každém z nás”  
4. Výzva: Probuď v sobě kutila! 
18. 7. 2020 Ondřej Smeykal - Akustické vystoupení didgeridoo a gong 
12. 9. 2020 Polabský podzim - EVVO program Od semínka k chlebu 
20. 9. 2020 Divadelní Brandýs - výtvarná dílna 
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5. 12. 2020 Mikuláš v Klíčku  
14. 12. 2020 Petrpaslíkovo divadlo - adventní představení 
 
Další akce byly zrušeny z epidemiologických důvodů. 
 
Děkujeme městu Brandýs nad Labem - Stará Boleslav za všestrannou podporu. Dále děkujeme všem 
spolupracujícím spolkům, organizacím, dobrovolníkům a těšíme se na další společná setkání. 
 
 Dne: 2. 2. 2021 
Za Radu spolku zpracovala Lucie Valentová 
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