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Závěrečná zpráva ke grantovému programu města 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 grantovém programu 2021 

zrealizoval Rodinný klub Klíček, z.s. 21 akcí pro veřejnost. Zbytek plánovaných akcí byl zrušen z 

důvodu epidemiologické situace.  

Rodinný klub Klíček z.s. 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 Junák 

Stará Boleslav, MAS Střední Polabí, Střední zemědělskou školou Brandýs n/L., se ZŠ Jungmannova ze 

Staré Boleslavi, s DPS Stará Boleslav a Charitním domem Stará Boleslav, Knihovnou Brandýs nad Labem, 

Space club z.s., základní školou ZáŠkola a ostatními školkami i školami nejen z našeho města aj. 

 

 

 

 
 

mailto:klubklicek@gmail.com
http://www.boleslavskyklicek.cz/
https://www.facebook.com/RodinnyKlubKlicek/
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Konkrétně se uskutečnily tyto akce: 

Leden 2021 
Klíčkovské hledání pokladů - hra pro veřejnost 
Hru nachystal lesní klub - družina Letokruhy nejen pro své děti, ale i pro širokou veřejnost. Připravili 
celkem 8 míst, kde lze objevit nejen kešku s jejich básněmi, ale i poklad, který ji doprovází. 
Výzva byla - hledej kešky, vyměňuj si poklady a podívej se na oblíbená místa svých kamarádů v okolí. 
Možná se dozvíš i plno zajímavých informací. Každá keška má své souřadnice, které když se zadají do 
mapy, odhalí se její poloha. Objev ji, zanech vzkaz a vlož poklad svůj.  
Více na: https://klickovske-hledani-pokladu.webnode.cz/ 
 

   

Březen 2021 

Stopy slov – hra pro veřejnost 

Ve spolupráci s klubem Letokruhy jsme připravili další hru pro veřejnost v brandýsko-boleslavském prostoru 

s názvem Stopy slov. 

   

https://klickovske-hledani-pokladu.webnode.cz/
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27. a 28. 3. 2021 od 10 do 18 hodin 

Ukliďme Česko! - organizovaný úklid přírody v našem městě 

I v nelehké situaci spojené s covidem jsme se rozhodli zapojit do celorepublikové události Ukliďme 

Česko. Nemohli jsme se setkat osobně, ale mohli jsme pomoci naší přírodě a městu volně dýchat. 

Pomoct rostlinám a novému životu, aby mohly vyrůst do čistého prostředí.  

   

Duben 2021 
Výzvy na Oslavu Dne Země 

Vzhledem k tomu, že v roce 2021 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” 
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 krmítek pro ptáky – potřebný materiál byl k vyzvednutí u pece v Klíčku. 
 
Kdo se zapojil, měl šanci získat krásnou knihu a placku s tématickým heslem. 
 

 

https://www.zvazeno.cz/
https://www.zvazeno.cz/
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20. 5.2021 

Veletrh odborníků 

Rodinný klub Klíček z.s. prezentoval svých 15 environmentálních programů, které již několik let nabízí 
pro MŠ a ZŠ, na Brandýském zámku na Veletrhu odborníků pořádaných MAS Střední Polabí. 

https://www.facebook.com/RodinnyKlubKlicek/photos/pcb.4199382823459315/4199372990126965/?__cft__%5b0%5d=AZUtx_CHo4_X_ynHPVHOgruSxqLwSPEZKwh-5Z67FL9gOsJUc0uDxmgqzZ9_9MB6P7STUmTh-20HD6Ww7HpboXZ9dOISXltEmGvsOBMeVb_qoQIVMRc8Q1O5MWEX4Q9HT5IBiyYdzZaY70xmihDVX88gvdiblmqx2MWk0Y9pJsUZ_s0Pf_McXwbWFaLpOu4DXhQ&__tn__=*bH-R
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14. 6. 2021 

Komunitní setkání u ohně 

V pondělí v podvečer jsme se setkali 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. Sešlo se nás asi  ze 14ti rodin, někdy jen 

maminky s dětmi i bez dětí. Počasí nám vyšlo, setkání bylo inspirující k dalším podobným akcím, snad se 

vydaří i přes léto! 

 

  

 

29. 7. 2021 

https://www.facebook.com/RodinnyKlubKlicek/photos/pcb.4199382823459315/4199372990126965/?__cft__%5b0%5d=AZUtx_CHo4_X_ynHPVHOgruSxqLwSPEZKwh-5Z67FL9gOsJUc0uDxmgqzZ9_9MB6P7STUmTh-20HD6Ww7HpboXZ9dOISXltEmGvsOBMeVb_qoQIVMRc8Q1O5MWEX4Q9HT5IBiyYdzZaY70xmihDVX88gvdiblmqx2MWk0Y9pJsUZ_s0Pf_McXwbWFaLpOu4DXhQ&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/RodinnyKlubKlicek/photos/pcb.4199382823459315/4199372990126965/?__cft__%5b0%5d=AZUtx_CHo4_X_ynHPVHOgruSxqLwSPEZKwh-5Z67FL9gOsJUc0uDxmgqzZ9_9MB6P7STUmTh-20HD6Ww7HpboXZ9dOISXltEmGvsOBMeVb_qoQIVMRc8Q1O5MWEX4Q9HT5IBiyYdzZaY70xmihDVX88gvdiblmqx2MWk0Y9pJsUZ_s0Pf_McXwbWFaLpOu4DXhQ&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/RodinnyKlubKlicek/photos/pcb.4199382823459315/4199372990126965/?__cft__%5b0%5d=AZUtx_CHo4_X_ynHPVHOgruSxqLwSPEZKwh-5Z67FL9gOsJUc0uDxmgqzZ9_9MB6P7STUmTh-20HD6Ww7HpboXZ9dOISXltEmGvsOBMeVb_qoQIVMRc8Q1O5MWEX4Q9HT5IBiyYdzZaY70xmihDVX88gvdiblmqx2MWk0Y9pJsUZ_s0Pf_McXwbWFaLpOu4DXhQ&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/RodinnyKlubKlicek/photos/pcb.4199382823459315/4199373150126949/?__cft__%5b0%5d=AZUtx_CHo4_X_ynHPVHOgruSxqLwSPEZKwh-5Z67FL9gOsJUc0uDxmgqzZ9_9MB6P7STUmTh-20HD6Ww7HpboXZ9dOISXltEmGvsOBMeVb_qoQIVMRc8Q1O5MWEX4Q9HT5IBiyYdzZaY70xmihDVX88gvdiblmqx2MWk0Y9pJsUZ_s0Pf_McXwbWFaLpOu4DXhQ&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/RodinnyKlubKlicek/photos/pcb.4199382823459315/4199373150126949/?__cft__%5b0%5d=AZUtx_CHo4_X_ynHPVHOgruSxqLwSPEZKwh-5Z67FL9gOsJUc0uDxmgqzZ9_9MB6P7STUmTh-20HD6Ww7HpboXZ9dOISXltEmGvsOBMeVb_qoQIVMRc8Q1O5MWEX4Q9HT5IBiyYdzZaY70xmihDVX88gvdiblmqx2MWk0Y9pJsUZ_s0Pf_McXwbWFaLpOu4DXhQ&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/RodinnyKlubKlicek/photos/pcb.4199382823459315/4199373150126949/?__cft__%5b0%5d=AZUtx_CHo4_X_ynHPVHOgruSxqLwSPEZKwh-5Z67FL9gOsJUc0uDxmgqzZ9_9MB6P7STUmTh-20HD6Ww7HpboXZ9dOISXltEmGvsOBMeVb_qoQIVMRc8Q1O5MWEX4Q9HT5IBiyYdzZaY70xmihDVX88gvdiblmqx2MWk0Y9pJsUZ_s0Pf_McXwbWFaLpOu4DXhQ&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/RodinnyKlubKlicek/photos/pcb.4199382823459315/4199373150126949/?__cft__%5b0%5d=AZUtx_CHo4_X_ynHPVHOgruSxqLwSPEZKwh-5Z67FL9gOsJUc0uDxmgqzZ9_9MB6P7STUmTh-20HD6Ww7HpboXZ9dOISXltEmGvsOBMeVb_qoQIVMRc8Q1O5MWEX4Q9HT5IBiyYdzZaY70xmihDVX88gvdiblmqx2MWk0Y9pJsUZ_s0Pf_McXwbWFaLpOu4DXhQ&__tn__=*bH-R
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Komunitní pečení v peci 
Po celodenním roztopení se nám na dalším komunitním setkání podařilo upéci bílé chleby, pizzy a 
buchty.  
 

     
 

 

28. 8. 2021 

Polabský Montmartre 

Výtvarná dílna pro děti i dospělé  - Vyrábíme z kůže 

   
 

5. 9. 2021 

Food Festival 

Tento rok se Rodinný klub Klíček z.s., účastnil Food festivalu v Panské zahradě v Brandýse nad Labem, 

kde probíhaly i dílny, hudební a divadelní scéna. Klíček zajišťoval lukostřelbu pro školní děti a dospělé. 

 

 
 
 

9. 9. 2021 
Oslava hojnosti na zahradě Klíčku 
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Oslava hojnosti probíhala v odpoledních hodinách na spodní zahradě Klíčku. Tato komunitní akce je 

oslavou podzimu, podzimních plodů a naší zahrady. 

   

11. 9. 2021 

Polabský podzim 

Kliček spolupracoval s festivalem Polabský podzim tentokrát s EVVO programem O životě žab. Akce se 

nesla v duchu hudby, dílniček a jídla, tak jsme ji zpestřili programem, který je u dětí velmi oblíbený.  

 

  
 

19. 9. 2021 

Festival Divadelní Brandýs 

Opět jako každý rok měl Klíček v neděli tvořivou dílničku na Brandýském zámku. Po dětském představení si 

děti mohly vyrobit malé loutky. 

 

 
21. 9. 2021 

Pečení v peci pro školy 
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Od rána se zahřívala pec, aby si děti se Šárkou Bartoníčkovou mohly upéci houstičky a chléb. Samy si 

zkusily umíchat těsto a umotat housky. 

  

23. 9. 2021 

Cesta za exotickou kuchyní 

V září opět proběhla další zajímavá kulinářská přednáška U dvou vran na níž spolupracoval Klíček. O akci 

byl velký zájem a spokojenost byla veliká. 

  

28. 9. 2021 

Svatováclavský středověký jarmark 

Tentokrát Svatováclavské slavnosti byly méně oslavné ve městě, bez průvodu a akcí na náměstí..ale u nás 

to znát vůbec nebylo. Naopak. Takovou návštěvnost jsme snad ještě neměli. Naše občerstvení maminek 

bylo do dvou hodin vykoupené a na stanovištích, kde si děti mohly vyzkoušet různé klání - střílet kuší, 

lukem, prakem, vyrobit si dukát, štít či meč a dýku. Nebo ulovit kance či bojovat na kladině. Bylo krásně,tak 

se dalo hezky odpočinout na naší zahradě a pozorovat třeba dravce. Byla opět možnost koupit si něco 

hezkého od místních umělců, které měli u nás stánky. 
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11. 11. 2021 

Svatomartinská slavnost 

Po setkání a zazpívání svatomartinských písní jsme si rozsvítili lucerničky, které si děti v Klíčku vyrobily a 

vydali jsme se po svíčkách branou do kouzelné zahrady, kde již stál hrad a u ohýnku seděl zmrzlý žebrák. 

Za chvíli za zpěvu přijel sv. Martin a po přehrání legendy a předání poselství, se děti rozdělily o své 

svatomartinské rohlíčky a vydaly se branou za zvuky kopyt koně sv. Martina. Tam našly zlaté mince a my si 

dali čaj a dobroty:o) Akci si užily nejen děti z Klíčku ale i jejich kamarádi a sourozenci. 

 

2. 12. 2021 

Divadelní představení Petrpaslíkova divadla 

V prostorách klubu Letokruhy proběhlo vícekrát divadélko vánoční tématiky pro 40 dětí na skupinky. 
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20. 12. 2021 

Vánoční výstava na Zámku - Brandýské Vánoce 
Dílničky pro děti na vánoční výstavě na brandýském zámku proběhly ve spolupráci s Klíčkem. Děti z Klíčku 

se spolupodílely na výstavě, taktéž někteří rodiče. Zdobení perníčků a malování na keramického kapříka 

probíhalo každý všední den od 12 do 18h, celou sobotu a v neděli pod vedením Šestého smyslu, které 

zároveň předvedly i předení na kolovrátku. 
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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. 
 
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: 25. 3. 2022 
Za Radu spolku zpracovala Lucie Valentová a Bc.Petra Zunová 

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/

