Klub dětí a mládeže Čtyřlístek
Výroční zpráva 2017
Idea, poslání, důvod existence a cíle organizace
Klub dětí a mládeže je nezisková organizace, která se věnuje volnočasovým aktivitám a
vzdělávání dětí, mládeže i dospělých. Jejím posláním je podporovat přirozený rozvoj
osobností. Využívá principů zážitkové pedagogiky. Konkrétní cíle jsou
● Kompenzovat a doplňovat činnosti, které dětem chybí (přirozený pohyb na čerstvém
vzduchu, rozvoj hrubé i jemné motoriky)
● Vést děti k větší samostatnosti a odpovědnosti
● Podporovat dospělé k nastolení rovnováhy mezi výkonem a vztahy
Činnost v roce 2017
Leden-Prosinec - kroužky, výlety, víkendovky
Únor - příměstský tábor v Mukařově - jarní prázdniny
Červenec-Srpen - 6 turnusů příměstského tábora PRALES, 1 turnus přím.tábora PRALES
PRO DOBRODRUHY, 1 turnus přím. tábora NERF

Kroužky
Pololetí 2017-1
Navazuje na pololetí 2016-2, proto čísla odpovídají roku 2016-2 - viz porovnání níže.

Pololetí 2017-2 (včetně leden 2018)
Přehled
Lokalita
Strančice
Babice
Hrusice
Kunice
Kunice
Mnichovice
Mnichovice
Mnichovice
Mnichovice
Strančice

Kroužek
Keramika
Divočiny
Hry v přírodě
Sportovní
všestrannost
Atletika
Lesní klub
Kreativní dílničky
Amazonky
Šikula
Atletika

Lektor
Petr Suchý
Petr Suchý
Katka Raisová
Katka Raisová
Petr Suchý
Daniela Kukačková

Daniela Kukačková
Jana Vančurová
Katka Raisová

Důvod neotevření
Není lektor

Strančice
Strančice
Strančice
V.Popovice
V.Popovice
V.Popovice
V.Popovice

Divočiny
Dobrodruzi
Sedmihlásek
Kreativní dílničky
Dobrodruzi
Němčina začátečníci
Kytara individuální

Babice Divočiny

Petr Suchý
Jana Vančurová
Vanda Kadeřábková
Jana Vančurová
Jana Vančurová
Alena Jiříková
Alena Jiříková

14

Hrusice Hry v přírodě

7

Kunice Atletika

12

Kunice Sportovní všestrannost

15

Kytara individuální

3

Mnichovice Amazonky

10

Mnichovice Kreativní dílničky

10

Mnichovice Lesní klub

14

Mnichovice Šikula

9

Strančice Atletika

14

Strančice Divočiny

18

Strančice Dobrodruzi

7

Strančice Sedmihlásek

5

V.Popovice Dobrodruzi

6

V.Popovice Kreativní dílničky

9

V.Popovice Němčina začátečníci

3

Grand Total

156

Z výše uvedeného je jasně vidět, že nejvíce se nám daří na poli outdoor a sportovních
kroužků. Důvodem je malá konkurence v této oblasti.

Porovnání s rokem 2016-2
2016-2

2017-2

Počet kroužků

12

16

Počet dětí celkem

95

156

Průměrný počet dětí na
kroužek

7.9

9.75

Ekonomika
Na rok 2017 nebyl sestavován rozpočet (nebylo možné odhadnout strukturu nákladů kromě
základní kalkulace). Nicméně byly analyzovány příjmy/výdaje za první pololetí a na jejich
základě byl sestaven rozpočet pro 2017-2.

Ceny
Ceny kroužků jsou nastaveny na konkurenční úrovni s jinými soukromými subjekty (cca 80
Kč/hod/dítě jako základ). Je to bohužel o cca 30% více než za kroužky vedené učiteli ve
školách, které mají ale pravděpodobně jiné financování.

Rozpočet 2017-2 - primárně Kroužky
Plánované příjmy 200 tis jsme překročili o cca 45 tis, z toho 30 tis byla dotace od
Středoč.kraje, zbytek bylo více přihlášených dětí, než bylo kalkulováno.
Plánované výdaje 190 tis jsme překročili o 80 tis, což byl zejména podhodnoceně
naplánovaný provoz - interní práce, účetnictví, atd. Dále tam byly jednorázové věci jako
logo, cedule, počítač atd., které se nebudou opakovat.

Příměstské letní tábory PRALES/NERF
Přehled
PRALES 3 vc
DP

PRALES 1 PRALES 2 NERF

PRALES 4 PRALES 5 PRALES 6

Přihlášeni

35

31

12

73

36

34

23

Nastoupili

33

29

13

73

35

35

23

Nenastoupili

2

3

0

0

0

0

0

Vedoucí

5

4

2

9

4

4

2

Celkový zisk z PRALESA ve výši cca 35000 Kč byl použit k financování ztráty z kroužků.
Závěrečná zpráva PRALES byla vydána samostatně a distribuována partnerům ve formě
emailu.
Souhrnně lze říci, že počet účastníků se zvedl z 50 v roce 2016 na 241 v roce 2017, z nichž
ale řada se účastnila více turnusů, takže celkem dotčených dětí bylo cca 150.

PRALES je náš nejlepší produkt, který v základu představuje realizaci naší vize - přirozený
pohyb na čerstvém vzduchu, rozvoj samostatnosti a zodpovědnosti u dětí. PRALES je
vítanou variantou pro rodiče proto, že na tábor bereme děti od 4 let, řada školek v okolí je o
prázdninách zavřená a máme velmi pozitivní reference.
Nepodařilo se realizovat příměstský atletický tábor a příměstský hudební tábor z důvodu
malého zájmu.

Dobrovolná činnost
Všichni spolupracovníci
● marketing v okolí
Všichni lektoři
● přípravné práce na kroužky
Petr Suchý, Jana Vančurová
● výlety s outdoorovými kroužky počínaje 2017/10
Katka Raisová
● organizace atletického odpoledne

Lidé
Z roku 2016 pokračovali v činnosti Petr Suchý, Daniela Kukačková, Jarmila Drtikolová a
Monika Malovcová. Přibyla řada dalších spolupracovníků - většinou s dvojí rolí lektor/asistent a administrativní pracovník. Někteří z nich se účastní jen jednoho turnusu
tábora, jiní spolupracují celý rok. V tabulce uvádíme seznam spolupracovníků ke konci roku
2017.
Petr Suchý

Předseda / lektor

Katka Raisová

Lektorka / Back Office

Zlatko Šelíř

Lektor

Daniela Kukačková

Lektorka

Eduard Suchý

Controlling

Jarmila Drtikolová

Lektorka

Vanda Kadeřábková Březinová

Lektorka

Adam Cepník

Asistent tábory

Vančurová Jana

Lektorka

Markéta Čermáková

Externí účetní

Alena Jiříková

Lektorka

Anna Vančurová

Lektorka / Grafička

Helena Holá

Fotografka

Petra Topičová

Asistent / Administrativa

Dana Jirásková

IT, marketing

Monika Malovcová

Lektorka

Petr Vydra

IT

Jana Hanzlíková

lektor tábory,akce

Viktorie Al Dabaghová

Asistentka tábory

Anna Jeřábková

Asistentka tábory

Daniel Šilha

Externí konzultant

Zoltán Duna

Externí právník

Jan Mikeš

Asistent tábory

Miroslav Novák

Kuchař,asistent

Marie Šebelová

Asistentka tábory

Olga Suchá

Back Office

Lucie Vydrová

asistent kroužky, tábory (16)

Jan Brožek

exter. sport lektor (tábory, akce)

Stanislav Bílek

Externí konzultant

Ekonomika/Financování
Rok 2017 byl ztrátový. Ekonomická ztráta za klíčové činnosti byla cca 130 tisíc. Tato ztráta
byla částečně kompenzována vedlejší činností pro firmu Starforest (tvorba outdoorových
her). Účetní ztráta tak byla cca 30 tisíc Kč.

Spolupráce, členství v mezinárodních a
celorepublikových organizacích
Stali jsme se členy České rady dětí a mládeže - sekce Praha. Spolupracujeme se ZŠ
Mnichovice. Naši lektoři se podíleli na aktivitách tatkarium.cz.

Záměry organizace na rok 2018
Produkty/Služby
Pokračovat v kroužcích, příměstských táborech a soustředit se na klíčové aktivity - přirozený
pohyb ve volné přírodě, rozvoj motoriky a praktického myšlení, posilování samostatnosti a
odpovědnosti.

Ekonomika
Usilovat o trvalou ekonomickou stabilitu - zlepšit získávání dotací a dalších zdrojů
fundraisingu a zejména zvýšit vnitřní efektivitu.

Souhrn
Rok 2017 měl prokázat smysluplnost existence Klubu. To se podařilo, činnost Klubu je
vítaná a v okolí potřebná. Podařilo se rozšířit řady spolupracovníků. Snaha obohatit
obsahové zaměření kroužků na umělecké a jazykové činnosti se nesetkala s úspěchem, a
proto se o to v dalším období ani nebudeme snažit. Podařilo se rozšířit klíčové kroužky
(outdoor/sportovní/rukodělné) do další lokalit. Zvýšil se počet dětí na kroužcích, který je ale
pořád nízký, tak aby byla tato činnost ekonomicky stabilní. Velkým úspěchem se stal
příměstský tábor PRALES. Populární jsou také NERF aktivity (turnaje v zimě a příměstský
tábor v létě).
Orgány
Předseda Ing. Petr Suchý
Kontaktní a identifikační data
název organizace - Klub dětí a mládeže Čtyřlístek, z.s.
číslo a datum registrace (u kterého orgánu státní správy) - L 64990 vedená u Městského
soudu v Praze, datum zápisu - 4. Května 2016
sídlo organizace - Luční 179, 251 63 Všestary
adresa kanceláře - Luční 179, 251 63 Všestary
statutární zástupce - Petr Suchý
Telefon - tel. 724 148 850
E-mail - petr.suchy@klubctyrlistek.cz
IČO - 4943911
bankovní spojení, číslo účtu - 2900996308/2010
webové stránky - www.klubctyrlistek.cz

