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Závěrečná zpráva k příspěvku na činnost spolku na rok 2021 

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:                721 338 086 

Email:  klubklicek@gmail.com  

www.boleslavskyklicek.cz 

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

 

V rámci podpory Města Brandýs nad Labem – Stará Boleslav v dotačním programu 2021 byly 

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

Environmentální vzdělávání – EVVO 

V roce 2021 byly realizovány programy např. pro ZŠ a MŠ Palachova, ZŠ Na Výsluní, ZŠ Stará 
Boleslav, MŠ Okružní aj. Do programů bylo zapojeno více jak 150 dětí z místních školek a škol. 
V některých období roku 2021 z důvodu „COVID“ krize, bohužel, nebyla realizace programů umožněna. 
 

   

   
 

mailto:klubklicek@gmail.com
http://www.boleslavskyklicek.cz/
https://www.facebook.com/RodinnyKlubKlicek/
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Naše EVVO programy jsme realizovali i na akci Polabský podzim. 

 

 
 

Dále v režii Klíčku celoroční přírodovědně - badatelská EVVO soutěž pro 2 - 4 třídu ZŠ "Výpravy do 
přírody" 

Soutěž probíhající od října do června. Každý měsíc od nás přihlášená třída dostane e-mailem 
úkoly, které žáci zavedou ven do přírody nebo dostanou "úkol na doma" – během kterého budou mít 
za úkol najít přírodniny, se kterými budou následně dle zadání pracovat ve třídě. Soutěží se o 
hodnotné dary, ale především se děti zábavnou formou a při pobytu venku seznámí s novými 
poznatky z přírody. Zapojilo se několik tříd ze ZŠ Mochova, Svazkové školy Panské pole, ze ZŠ 
Panenské Břežany, ZŠ Na Výsluní a ZŠ Záškoly z Brandýsa nad Labem. 

 
 
Akce pro veřejnost 

V rámci podpory Města Brandýs nad Labem – Stará Boleslav v grantovém programu 2021 
zrealizoval Rodinný klub Klíček, z. s. 21 akcí pro veřejnost. 

Klub se snaží vytvářet podmínky pro vzdělávání nejen dětí, ale i široké veřejnosti. Z tohoto 
důvodu jsou pořádány 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 15 členů spolku, 2 koordinátoři a 1 PR pracovník. 
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Seznam uspořádaných akcí 2021 
Leden 2021 Klíčkovské hledání pokladů - hra pro veřejnost 
Březen 2021 Stopy slov – hra pro veřejnost 
27. a 28. 3. 2021 Ukliďme Česko! - organizovaný úklid přírody v našem městě 
Duben 2021 
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! 
20. 5. 2021 Veletrh odborníků 
14. 6. 2021 Komunitní setkání u ohně 
29. 7. 2021 Komunitní pečení v peci 
28. 8. 2021 Polabský Montmartre - rukodělná dílna 
5. 9. 2021 Food Festival - střelba z luků 
9. 9. 2021 Oslava hojnosti na zahradě Klíčku 
11. 9. 2021 Polabský podzim - EVVO program O životě žab 

19. 9. 2021 Divadelní Brandýs - výtvarná dílna 

21. 9. 2021 Pečení v peci 
23. 9. 2021 Cesta za exotickou kuchyní 
28. 9. 2021 Svatováclavský jarmark 
11. 11. 2021 Svatomartinská slavnost 
2. 12. 2021 Divadelní představení Petrpaslíkova divadla 
20. 12. 2021 Vánoční výstava na Zámku - Brandýské Vánoce 
 
Další akce byly zrušeny z epidemiologických důvodů. 
 
Podrobný přehled realizovaných akcí v roce 2021 je součástí vyúčtování– „ Grantový program města 
na rok 2021“    
 
Příměstské tábory 
Pro děti předškolního i školního věku klub Klíček pořádal opět tématické příměstské letní tábory. 
V roce 2021 proběhlo 5 táborů pro 91 předškolních dětí a 4 pro 82 školních dětí. Jako novinka se 
zorganizoval jeden tábor i pro maminky s dětmi – Rodinný tábor. Táborů se zúčastnilo více jak 200 
dětí. 

 

https://www.boleslavskyklicek.cz/news/oslava-hojnosti-na-zahrade-klicku1/
https://www.boleslavskyklicek.cz/news/peceni-v-peci/
https://www.boleslavskyklicek.cz/news/spoluprace-s-klickem-cesta-za-exotickou-kuchyni/
https://www.boleslavskyklicek.cz/news/svatovaclavsky-jarmark/
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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. 

 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 kukuřice, vinná réva, slunečnice a desítky dalších zahradnických zajímavostí.. 

 

Spadlý strom, zničené kůlny 

Tak ani v Klíčku se nám v létě kalamita nevyhnula. Spadla nám polovina stromu po bouřce na 

kůlny a terasovité zahrady. Větve zničily střechu, napršelo nám na uložené věci, hodně z nich jsme 

museli vyhodit, větve nám zničily okap, vrchní patro jedlých keřů a bylin na terasovitých zahradách. 

Střechu jsme museli skrýt pod plachtou. Museli jsme odvézt dřevo a sestříhat a zachránit zbylé keře. 

Nakonec kůlny musely být zbourány. Přišli jsme o úložný prostor, vodu do nádrže a několik keřů. 

 

Brigáda z fondu SFŽP: 

Na jarní brigádě jsme postavili nový přístřešek u ohniště, sestavili vodní prvky na spodní 

zahradě z grantu SFŽP, umístili motýlí domeček a info tabuli na horní zahradě, obrousili celý 

"amfiteátr", zabudovali dřevěnou pozorovatelnu, navozili a rozprostřeli štěpku do nového přístřešku, 

opravili spodní branku, zabetonovali sloupky u spodní brány a následně i dali "bránu" novou. 

Maminky obrousily sedací sety, natřely je, též  nový přístřešek i celý "amfiteátr". Taktéž proběhlo  
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uklízení a vytření altánu, ostříhání suchých rostlin po zimě, vypletí terasových záhonků, natření špalků 

u ohniště. Udělalo se toho opravdu moc. 

 

  

Děti byly z herních prvků nadšené, hned tam lily vodu a zkoušely, co se dá. Pozorovatelna 

taktéž hned měla úspěch. V červenci se dodělaly okapy a svody do sudů u vodních prvků. V sadu 

přibyly nové houpací sítě, houpačky a dřevěné lehátka. A hromadu pomůcek na EVVO programy. 
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Ukázková přírodní zahrada Klíček - certifikace 

Další velká hvězdička pro Klíček!! Prošli jsme ukázkově certifikací a po 9ti letech práce se naše 

píle zhmotnila! Zahrada je nyní Ukázková Přírodní zahrada. Vítáme návštěvy předem hlášené, a kdo 

chodí do Klíčku, ten ví, co je naše zahrada za poklad!:o) Naše zahrada je jednou z mála v ČR, která se 

může pochlubit touto plaketou. 

 

 Ukázková přírodní zahrada nejen splňuje kritéria pro udělení základní plakety Přírodní 

zahrady, ale tato kritéria převyšuje určitými zvláštnostmi, vyniká nad průměrnými nebo standardními 

zahradami. To může být dáno uspořádáním zahrady, tematickým zaměřením, ale také speciálním 

využitím a zpracováním zahradních produktů apod. 

 V Ukázkových přírodních zahradách se můžete osobně přesvědčit, jak to funguje a najít zde 

inspiraci pro vlastní zahradu. V roce 2020 je v ČR již 103 takových zahrad. Jsou to zahrady různých 

typů. Od veřejně přístupných ploch, přes školní zahrady, produkční zahrady až k zahradám   

soukromým. Informace a fotografie všech ukázkových zahrad najdete na 

https://prirodnizahrada.eu/ukazkove-zahrady-kraje/ 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fprirodnizahrada.eu%2Fukazkove-zahrady-kraje%2F%3Ffbclid%3DIwAR2q6v5vW4G_LXDWsjblVUXMv5SzZEIJDY5QCleDLdqLSnV88WzrR7E3R0Y&h=AT2Ahs25wXBSWKxgfIgjqB1loIL7tNOjoRIVrol92aQqoHOWPB_8zmYvDE8IJ_qG0FQuZMtnz46LpZYXWZ6TGboUOBNz88SB5QiwuH808A_rcU2mXpsLnkXBJpZqDzGqeA&__tn__=-UK-R&c%5B0%5D=AT25NVZEQP21zBOSVPgQEGEd_fhHMXjNPvPzZE-M-EXrm4unPe7SWrURnU3l8xeyFh4VUs_nznOsb_IOgDzpLFZB7GBzVirThGyRonZ_kCcAYCZ94AVwCHMLh3iHa-wMRIXXROFA9NlVULcT-FyNp2TZe41kSSyYCzblF-R2cP-gHfziKITjau8KIcZwHG3fUfvY3q_c
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fprirodnizahrada.eu%2Fukazkove-zahrady-kraje%2F%3Ffbclid%3DIwAR2q6v5vW4G_LXDWsjblVUXMv5SzZEIJDY5QCleDLdqLSnV88WzrR7E3R0Y&h=AT2Ahs25wXBSWKxgfIgjqB1loIL7tNOjoRIVrol92aQqoHOWPB_8zmYvDE8IJ_qG0FQuZMtnz46LpZYXWZ6TGboUOBNz88SB5QiwuH808A_rcU2mXpsLnkXBJpZqDzGqeA&__tn__=-UK-R&c%5B0%5D=AT25NVZEQP21zBOSVPgQEGEd_fhHMXjNPvPzZE-M-EXrm4unPe7SWrURnU3l8xeyFh4VUs_nznOsb_IOgDzpLFZB7GBzVirThGyRonZ_kCcAYCZ94AVwCHMLh3iHa-wMRIXXROFA9NlVULcT-FyNp2TZe41kSSyYCzblF-R2cP-gHfziKITjau8KIcZwHG3fUfvY3q_c
https://prirodnizahrada.eu/ukazkove-zahrady-kraje/
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Velkou pomoc kvitujeme ze spolupráce se Střední zemědělskou školou Brandýs n/L., 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 3 granty na zútulnění zahrady Residence – Zahrady klíček a vybudování 

komunitní pece, Přírodní zahrada Klíček, které vyžadují další činnosti a podporu na údržbu a obnovy. 

Taktéž i venkovní divadélko, terasovitá zahrada a venkovní altán a pronajaté garáže. 

 

 

Klíčkovská oslava hojnosti na zahradě 8.9. 

Oslava hojnosti probíhala v odpoledních hodinách na spodní zahradě Klíčku. Tato komunitní 

akce je oslavou podzimu, podzimních plodů a naší zahrady. Je cílená pro nové rodiče, kterým dochází 

děti do klubu, aby se seznámili, mohli se doptat po týdnu provozu a společně si užít slavnosti s dětmi. 

Součástí je i bazárek podzimního oblečení a soutěž o nejlepší moučník z podzimních plodů. Také 

tombola o domácí výrobky (medy, kompoty, marmelády, sušené plody) a tvořivé a vzdělávací aktivity 

pro děti jsou připravené pro děti i dospělé. Také se lisují jablka v ručním lisu. 
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Setkávání u komunitního ohně 

V podvečer během týdne či o víkendu se setkáváme se známými i s novými tvářemi u ohýnku, 

kde si rodiče i děti mohly upéct večeři a mezitím se blíže poznat a pohrát si na kouzelné zahradě 

Klíčku. Vymýšlet akce či co dětem udělat na zahradě. Kolikrát se nás sešlo i 14 rodin, někdy jen 

maminky s dětmi, někdy i bez dětí. Setkání bylo inspirující k dalším podobným komunitním akcím. 

Gengel - zapojení do pěstování starých odrůd 

I v sezoně 2021 jsme zaseli v Klíčku na výukovém políčku u pece semínka starých odrůd. 

 Se spolkem Gengel spolupracujeme už několikátým rokem. Druhým rokem jsme mezi uchovateli 

Gengelu. 

Gengel o.p.s. je nezisková nevládní organizace usilující o uchování starých, krajových, 

rodinných a podobných odrůd jako našeho společného kulturního dědictví. Pěstování starých odrůd 

je důležité také pro genetickou pestrost. 

Kromě zasetí již tradičních plodin na políčko v Klíčku u pece (pšenice špalda, oves z 

Luhačovického zálesí, ječmen, len, indiánská kukuřice, topinambur - hlízy) jsme se rozšířili o fazolkový 

záhon (šparglovka a vojákové), záhon "zobání pro ptáčky" (proso, slunečnice), záhon "zobání pro 

děti" (hrášek). 

Publikace ve zpravodaji Biodiverzita : 
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Pro zájemce máme v Klíčku k nahlédnutí či prostudování krásný tištěný Sborník zpravodajů 

biodiverzity a uchování starých odrůd r. 2020. Je tam spousta zajímavostí ze světa starých odrůd, 

podrobný návod na pěstování a zpracování rybízů, zevrubné povídání o hrachu, a mnoho dalšího, u 

čeho srdce zahradníkovo zaplesá. Mimo jiné i článek o pěstování starých odrůd s dětmi v Klíčku. 

Zároveň jsme měli i výzvu: “pokud máte nějakou rodinnou tradiční plodinu, semínka, sazenice po 

babičce, dědečkovi, a chtěli byste je sdílet a šířit, dejte nám vědět!” 

Na Slavnosti sklizně v Klíčku jsme v září stihli vystavit naši úrodu starých odrůd, děti si mohly 

vyrobit z ovsa z Luhačovického zálesí svou ovesnou vločku. 

V naší nabídce zůstává: 

oves setý „Z Luhačovického Zálesí“ (AVE007) 

rajče divoké „rajče divoké červené“ (LYC001) 

topinambur „Klecanský“ (HEL001), kterého jsme patronem 

pšenice špalda ‚Roter Kolbenspeltz‘ (TRI003)  

 

 

Spolupráce  
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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 čtvrtým rokem aktivně zapojil do soutěžní charitativní umělecké 

přehlídky dětských děl s názvem “To je hlína“, který pořádá Nadační fond. Děti v Klíčku z Lístků se 

jako každý rok účastnily umělecké přehlídky spojené s výstavou v Jindřišské věži v Praze, jejíž výtěžek 

putuje na podporu charitativního projektu nadačního fondu Modrá rybka. 

Odborná porota hodnotila díla. Jeden z porotců byl i sochař Petr Váňa, který mimo jiné 
zhotovil repliku mariánského sloupu pro Staroměstské náměstí v Praze. Jako každý rok, i letos jsme se 
umístili a byli jsme oceněni v kategorii keramika mladší děti. 

Letošní „Skrytý poklad mezi námi“ rezonuje s dnešní dobou. Nutí děti k zamyšlení, co je pro 

ně největší poklad, jak by mohl vypadat, kde by se mohl skrývat. Většinou přijdou na to, že jsou to 

lidé kolem nás, naše rodina a kamarádi. Pokladtéma em jsou také výtvory dětí, které umožní jiným 

dětem chodit do školy – cílem podporovaného projektu je totiž stavba školy v Indii. 

 

Projekt Živá zahrada 

Během posledních 4 let se nám různými důmyslnými metodami (krmítka, hmyzoviště, 

klackoviště, kládoviště, kvetoucí plochy, neposekané pásy zahrady, šutroviště, divoké koutky a 

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:-) 

Karolinka Klausová z Kvítek vyhrála výtvarnou soutěž Živé zahrady v kategorii nejmenších za obrázek 
hýla.  
Od pondělí 17.5. do pátku 21.5. probíhalo pozorování živáčků v klíčkovské zahradě. 
Mapovací karta:https://www.zivazahrada.cz/soutez/mapovaci-karta/jarni-kolo/ 
Pozorujeme čmeláky, motýly, ještěrky, slepýše, hady, ptáčky myši, žáby, ježky,...a další.. 
Tak krmíme, pozorujeme a fotíme! https://www.zivazahrada.cz/soutez/  
A malujeme:https://www.zivazahrada.cz/soutez/vytvarna-soutez/ 

https://www.zivazahrada.cz/soutez/mapovaci-karta/jarni-kolo/
https://www.zivazahrada.cz/soutez/
https://www.zivazahrada.cz/soutez/vytvarna-soutez/
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Landartová výzva pro veřejnost 

Vytvořili jsme album veřejné album na fcb, do kterého  budeme postupně přidávat land 

artová díla vytvořená dětmi v Klíčku.  

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. 

 

 

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 celostátního 

programu MŠ s ekologickou a environmentální výchovou Mrkvička, do Permakultury, do Gengelu,,  

jako uchovatel starých odrůd, Českého svazu ochránců přírody s projektem Živá zahrada. 
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Kromě zahrady Rezidence udržujeme Polabskou geostezku a snažíme se udržovat i blízké 

okolí kolem tůně a v lesoparku Hluchov.  Již opět jsou nové a vylepšené stránky 

https://polabskageostezka.cz/geostezka/. Taktéž se nám podařilo nechat opravit střechu u komunitní 

pece. 

 

 

Nadále provozujeme lesní klub Semínka (12 dětí s maminkami na pololetí), které funguje jako 

adaptace na přijetí do dopoledního klubu Poupata, dopolední lesní klub Poupata (10 dětí), dvě dětské 

skupiny Kvítka a Lístky (28 dětí), klub Letokruhy (20 dětí), kroužky, letní příměstské tábory, které 

hradíme z jiných dotací a vlastních zdrojů.  

Tento rok se nám také zadařilo opět obhájit certifikát kvality dle standartů Asociace lesních 

MŠ, tak kluby v Klíčku jsou na 3 roky opět recertifikované. 

Náš přinos mimo výše zmíněné též vnímáme i v naší schopnosti sehnat dotace a jiné finanční 

zdroje mimo zátěž dotačního programu města. V předchozích letech stejně jako v roce 2021 jsme 

čerpali a spravovali několik dotací z ESF OPZ, získali jsme několik grantu a dotací na zahradu, 

geostezku, komutní pec atd. Tyto projekty nadále udržujeme a zlepšujeme. 

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: 30. 3. 2022 
Za Radu spolku zpracovaly:  Bc.Petra Zunová a Lucie Valentová 

http://polabskageostezka.cz/geostezka/?fbclid=IwAR2NMuO0NOHFEb7BAS0u0SAj-5wbzmoe43nUOsAS40Qw-YP7kEyPrXxSRcY

