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Veřejnoprávní smlouva č. 13/KS/2020 

 

Závěrečná zpráva k příspěvku na činnost spolku na rok 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 dotačním programu 2020 byly 

realizovány Rodinným klubem Klíček, z. s. především tyto aktivity:  

Environmentální vzdělávání – EVVO 

Vzhledem ke covidu proběhly pouze dva programy na podzim: 

1. 30. 9. 2020, 1. třída, ZŠ Palachova, počet žáků 23, program Jak to chodí u mravenců. 

2. 8. 10. 2020, přípravka, ZŠ Palachova, počet žáků 12, program Všechno lítá, co peří má. 

Kvůli covidu bylo zrušeno za rok 2020 celkem 11 objednaných programů. 

 

Alespoň jsme propagovali naše EVVO programy na akci Polabský podzim. 

 

 

 

 

 

2 
 

mailto:klubklicek@gmail.com
http://www.boleslavskyklicek.cz/
https://www.facebook.com/RodinnyKlubKlicek/


Veřejnoprávní smlouva č. 13/KS/2020 

 
Český čmelák opět v Klíčku 

 

Konečně se nám podařilo po 6ti letech opět sehnat čmeláky zemní do čmeláčího úlku v               

jediném laboratorních chovu (Výzkumný ústav pícninářský) v ČR v Troubsku u Brna a plno dalších               

rostlinek, které má rád. Tak kromě dvou úlů včelích, máme opět i čmeláčí, nad terasovitými               

zahradami na spodní zahradě. Doufáme, že v létě bude v zahradě hodně královen! 

http://www.ceskycmelak.cz/proc/ 
 

 

  
  
Akce pro veřejnost 

V rámci podpory Města Brandýs nad Labem – Stará Boleslav v grantovém programu 2020 
zrealizoval Rodinný klub Klíček, z. s. 14 akcí 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. 

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 20 členů spolku, 2 koordinátoři a 1 PR 
pracovník. 
 

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 se zástupci alternativních škol 
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 online - 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” 
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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 
5. 12. 2020 Mikuláš v Klíčku  
14. 12. 2020 Petrpaslíkovo divadlo - adventní představení 
 
Další akce byly zrušeny z epidemiologických důvodů. 
 
Podrobný přehled realizovaných akcí v roce 2020 je součástí vyúčtování– „ Grantový program města 
na rok 2020“   

Revitalizace zahrady Residence a 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. 

Už pomalu pučí keře a stromy, sad je již ostříhaný, zahrada vyčištěna a nově nám přibylo 

osázení keřů kolem altánu, záhony dle reliéfu České republiky za plůtkem u Letokruhů, kde můžete 

vidět i významné body (např Znojmo mezi řádky brambor..), záhonky skrývají semínka a sazeničky.  

 Zahrada klubu Letokruhy se stala během léta pomalu botanickou..reliéf naší republiky České, je 

osázený od hor od skalniček až po úrodné nížiny, kde jsou kromě základních známých zeleninových 

sazeniček i patisony, kukuřice, vinná réva, slunečnice a desítky dalších zahradnických zajímavostí.. 

 

Také jsme na jarní brigádě složili dřevo do pece, s kterým si nejprve děti dosyta vyhrály. Rodiče 

přijeli i s malým traktůrkem, a velkým vozíkem, abychom mohli odvést velké kusy dřeva a 

vykopaného betonu ze zahrad a obrovské hromady ostříhaných keřů.. také se odvezlo hromady 

probrané suti z části zahrady, která byla schovaná v zemině. Tu jsme znovu osázeli trávou.včeličky 

nám přežily zimu a čmeláci už pomalu vylétají. Vzhledem k epidemiologické situaci práce na zahradě 

na čerstvém vzduchu všichni vítají. 
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Na jaře a na podzim na několika brigádách jsme společně nařezali dříví a poklidili kolem ohniště, 

přeházeli komposty, ostříhali bylinkové a ovocné terasy, shrabali a odvozili listí, opravili původní 

starodávnou kliku u vstupu, ostříhali a odvozili větve od motýlovníku, olemovali spodní pískoviště 

kládami, vyčistili záhonky u pece, ostříhali trvalky před Letokruhy........vše i s podporou 

zúčastněných dětí.  
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Také se tatínci opravili plot a branku, zeď, přidělali výpustě k okapům a dali sudy a vyrobili držáky 

pod sudy, branku na růži a ploty z prutů. 

  

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, 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 
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komunitní pece, které vyžadují další činnosti a podporu na údržbu a obnovy. Taktéž i venkovní 

divadélko, terasovitá zahrada a venkovní altán a pronajaté garáže. 

Taktéž pomáháme na zahradě našim sousedkám, které již na něco nestačí. 

 

V roce 2020 se nám podařilo získat dotaci na projekt "Přírodní zahrada Klíček" od Státního 

fondu životního prostředí ČR, ve kterém bychom chtěli během roku 2021 dobudovat edukativní 

prvky pro EVVO programy pro děti, zajistit akumulaci dešťové vody a doplnit didaktické pomůcky a 

pracovní nářadí. 

     

 

Klíčkovská oslava hojnosti na spodní zahradě. 
Užívali jsme si společně darů pozdního léta všichni, kteří tento rok chodí do Klíčku.S 

drobnými aktivitami pro děti jsme si užili odpoledne (děti si mohly vyrobit mošt, udělat jablíčkovou 

myšku, slámku na pytí, a jiné podzimní radovánky. Na závěr jsme vyhlašovali tombolu z našich 

výrobků a plodů zahrady!  
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Proběhla tradiční ochutnávka a soutěž o nejlepší moučník a jiných dobrot, výherkyně byly 

odměněny úžasnými autorskými výtvory. Do bazárku podzimního oblečení pro předškolní děti se 

zapojilo několik maminek. 

  

Gengel - zapojení do pěstování starých odrůd 

Do nabídky pro školy můžeme doplnit bob zahradní (semínka od Marka Kvapila) a indiánskou 

kukuřici (několikrát přesetou v Klíčku, původní semínka ze Semínkovny) a ačokču (několikrát 

přesetou, původně od Petry Vodenkové) nebo měsíček zahradní (původně od Marka Kvapila) 

Zájem o odrůdy ze strany veřejnosti: 

Nějaká semínka divokých rajčat jsme rozdali zájemcům při akcích v Klíčku. Divoká rajčátka a ačokču 

(semínka) jsme darovali spřátelené MŠ Kochánky, už také pěstují. 

Vedle naší komunitní pece mohli hosté průběžně pozorovat rostoucí obilí na malém ukázkovém 

políčku. 

Na Slavnosti sklizně v Klíčku a na Polabském podzimu v Brandýse jsme v září stihli vystavit 

naši úrodu starých odrůd, děti si mohly vyrobit z ovsa z Luhačovického zálesí svou ovesnou vločku. 

Velkou parádu udělala indiánská kukuřice. Letos se obzvlášť krásně vybarvila a upražená na 

kamnech u pece dětem i velkým přišla k chuti a náramně voněla! 

V naší nabídce zůstává: 

oves setý „Z Luhačovického Zálesí“ (AVE007) 

rajče divoké „rajče divoké červené“ (LYC001) 
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topinambur „Klecanský“ (HEL001) 

pšenice špalda ‚Roter Kolbenspeltz‘ (TRI003)  

 

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, DPS 

Starou Boleslavi, Skautským střediskem Junák Stará Boleslav, ZŠ Jungmannova, Základní školou 

ZáŠkola, Střední zemědělskou školou, Ateliérem 6tej Smysl, Samodějem z.s., Knihovnou Brandýs nad 

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

Zapojení dětí z Klíčku - do umělecké charitativní soutěže "To je hlína 

Rodinný klub Klíček se již druhým rokem aktivně zapojil do soutěžní charitativní umělecké 

přehlídky dětských děl s názvem „To je hlína“, který pořádá náš Nadační fond Modrá rybka. 

Tentokrát na téma: ŽIVLY – oheň, voda, vzduch, země. Na Slavnostním udílení cen To je hlína si 

převzali jedny z prvních cen. 

 

Novinky od Ochránců přírody od projektu Živá zahrada v které jsme již několikátý rok zapojeni: 

Během posledních 3 roků se nám různými důmyslnými metodami (krmítka, hmyzoviště, 

klackoviště, kládoviště, kvetoucí plochy, neposekané pásy zahrady, šutroviště, divoké koutky a 
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bordelníky, pítka pro motýly, trocha fantazie...)  podařilo na zahradu přilákat a vystopovat slušné 

množství zvířecích dobrovolníků, za které jsme nastřádali krásných téměř 40 bodů! 

Jestli se nám povede v příštím týdnu na zahradě spatřit a na krmítkách vykrmit dostatečné množství 

opeřených kamarádů, titul je nadosah:-) 

Tak krmíme, pozorujeme a fotíme! 

https://www.zivazahrada.cz/soutez/  

A malujeme: 

https://www.zivazahrada.cz/soutez/vytvarna-soutez/ 

 

Landartová výzva pro veřejnost 

Vytvořili jsme album, do kterého  budeme postupně přidávat land artová díla vytvořená 

dětmi v Klíčku. Bude nám potěšením, když se necháte inspirovat. 

Land art nebo také Earth art je umělecké hnutí, ve kterém jsou krajina a umělecké dílo 

neoddělitelně spojeny a souzní v jeden celek. Je to forma umění, která je vytvořena v přírodě, s 

použitím hlavně přírodních materiálů. 

Landartové objekty se často nacházejí daleko od civilizace, ponechané napospas přírodním 

vlivům. Plastiky nejsou umísťovány v krajině, spíše krajina je prostředkem k jejich vytvoření. 
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Další aktivita 

Klíček je zapojený do Asociace lesních mateřských škol a Asociace provozovatelů dětských 

skupin, MAS Střední Polabí, do projektu Střediska ekologické výchovy Sever, do Gengelu, 

Permakultury,  jako uchovatel starých odrůd, Českého svazu ochránců přírody s projektem Živá 

zahrada. 

Kromě zahrady Rezidence udržujeme Polabskou geostezku a snažíme se udržovat i blízké 

okolí kolem tůně a v lesoparku Hluchov.  

Nadále provozujeme lesní klub Semínka, klub Poupata, dvě dětské skupiny, klub Letokruhy, 

kroužky, letní příměstské tábory, které hradíme z jiných dotací a vlastních zdrojů. 
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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: 15. 2. 2021 
Za Radu spolku zpracovaly:  Bc.Petra Zunová a Lucie Valentová 
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