Klub dětí a mládeže Čtyřlístek
Výroční zpráva 2018
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 2018
Leden - prosinec - kroužky, výlety, víkendovky
Leden - březen - zimní tábory
Červenec - srpen - 7 turnusů příměstského tábora PRALES, 1 turnus přím.tábora NERF a 1
turnus přím. tábora NERF pro dobrodruhy

Kroužky
Primární zaměření kroužků je outdoor, sport a rukodělná tvorba. Nastoupil nový lektor Aleš
Zelenka, který se věnuje outdoor kroužků a Šikulovi. Nejvíce se nám daří na poli outdoor a
sportovních kroužků. Důvodem je menší konkurence v této oblasti. Po domluvě s ředitelkou
DD v Pyšelích jezdila naše lektorka v prvním pololetí roku na kroužek Tvořivé ručičky do
dětského domova. Kroužek ale nebyl v dalším školním roce obnoven z důvodu vytíženosti
lektorky.

Ceny
Ceny kroužků ve 2018-1 zůstaly 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. Stáli jsme před
rozhodnutím, zda být levnější a omezit počet lekcí z 15 na 12 jako u konkurence nebo
ponechat cenu a vyplnit pololetí patnácti lekcemi. Rozhodli jsme se pro vyšší cenu a 15
lekcí, protože věříme, že rodiče tento rozdíl pochopí a je pro ně důležitější více programu.
Školní kroužky stále vycházejí cenově o cca 30% méně než kroužky vedené externími
lektory, důvody jsou dle nás dva a) nižší pronájem b) nižší provozní náklady, jelikož se jedná
o přidruženou činnost školy a je zde velký synergický efekt..
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Příměstské letní tábory PRALES/NERF
Počet účastníků příměstského tábora PRALES se zvedl z 50 v roce 2016 a z 241 v roce
2017 na 330 dětí včetně táborů Nerf, z nichž ale řada dětí se účastnila více turnusů.
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, protože se ho mohou zúčastnit už děti od 4 let, přičemž řada
školek v okolí je o prázdninách zavřená a my máme velmi pozitivní reference a doporučení.
Tento příměstský tábor se snažíme neustále vylepšovat a získáváme spoustu nových indicií
pro další roky. Letošním významným vylepšením byl nákup várnic a dovoz obědů z místní
rodinné restaurace U Knapů, kde nám vyšli vstříc cenou i skladbou jídelníčku včetně úpravy
jídel pro potravinově intolerantní děti. Dalším vylepšením bylo určení manažera tábora, který
působil i v roli zázemí a staral se nejen o kontakt s rodiči, lektory, organizacemi, atd., ale
zajišťoval i nákupy svačin, odvoz várnic atd. Lektoři tak neměli žádnou práci navíc a mohli
se věnovat jen dětem a vylepšování programu, což velice uvítali. Měli tak pro děti mnohem
více energie. Celé prázdniny bylo velké horko a sucho, proto jsme museli vyladit střídání se
u struhařovského rybníka.

Další akce
V roce 2018 se uskutečnily dva zimní tábory na horách a žádný příměstský tábor kromě
letních prázdnin. Plánovali jsme příměstský tábor s názvem České království v sokolovně
Hrusice v průběhu podzimních prázdnin, ale přihlásily se pouze dvě děti, proto byla akce
zrušena.
Zimní tábor na horách proběhl v termínech jarních prázdnin Prahy 4 a 10 - okraj Prahy
naším směrem a další v termínu jarních prázdnin Prahy - východ. Na první tábor se
přihlásilo méně lidí a byl ztrátový. Druhý tábor skončil s malým ziskem, protože jsme ho
otevřeli dětským účastníkům bez doprovodu rodičů. Oba tábory měly doprovodný program
jako kreativní činnosti, přednášky nebo animování.
Z dalších akcí jsme se pokusili zavést Rodinu ve hře na základě mezinárodních her
Empower the child. Kurz EMPOWER THE CHILD je určen pro rodiče a děti. Cílem kurzu je

sladit rodinu, otevřít všem možnost více a lépe se vnímat navzájem. První akce 20. 1. 2018
byla úspěšná, ale i tak lehce ztrátová, což bylo způsobeno cenou lektora a jízdným ze
Slovenska. Akce se konala ve Světicích v sále KD. Na druhou akci ze dne 13. 5. 2019 se
přihlásilo jen cca 10 účastníků. Akce proběhla v SKC Ondřejov. S menším počtem účastníků
byla intimnější, ale závěr byl nepodnikat další.
V průběhu celého roku 2018 proběhlo několik dobrodružných výprav pro děti z outdoorových
kroužků, dvě víkendové výpravy s přespáním, zúčastnili jsme se Mnichovického kramaření,
kde jsme připravili tvořivou dílnu a Outdoorovou hru pro Mnichovice spolu s OG a jejich
propagací. Zúčastnili jsme se i Jablečných slavností s házením na divočáka a střílením
prakem a také dílničkami. Vánočního setkání ve Strančicích, na které jsme připravili pro
malé děti vyrábění ozdob z vizovického těsta, bylo ztrátové, protože děti přišly hlavně
školkové a tudíž byla tato práce pro ně složitá. Lépe by se hodilo lepení nebo skládačka.
Připravili jsme červnové loučení se školním rokem v akci pod názvem Hurá na prázdniny.
Tato akce, která proběhla 29.6. 2018 v areálu minigolfu ve Strančicích byla úspěšná a
začíná si získávat své místo na místním trhu. Hry pro děti, opékání buřtů s rodiči a promítání
pohádky pod hvězdami se líbilo.
Tento rok jsme začali plánovat více spolupráce se školkami a předškolními dětmi v projektu
nazvaném Akademie české divočiny. Významnou součástí tohoto projektu je příroda. Je to
vyvážená kombinace her, opakování znalostí o základních principech přírody/života a
aktivního zkoumání a pozorování, jež udržuje děti v rozpoložení, které je baví a zároveň je
pro ně obrovským přínosem. Děti během lekcí Akademie zažívají na individuální i kolektivní
úrovni aktivní pobyt v přírodě, nutný z hlediska imunity a zdraví, zároveň pomáhají udržovat
vliv IT na “zdravé úrovni”. Projekt si vzal na starosti Aleš Zelenka, který připravil úvodní lekce
a začal komunikovat se školkami a domlouvat zkušební lekci. Na projektu začal pracovat od
září a proto byl tzv. pilotní díl posunut na jako příštího roku. Aleš do konce roku vyčerpal
omezený limit 20t.

Dobrovolná činnost
Všichni spolupracovníci
● marketing v okolí
Všichni lektoři
● přípravné práce na kroužky
Petr Suchý, Jana Vančurová
● víkendové výlety s outdoorovými kroužky
Jana Vančurová, Dana Jirásková
● Příprava a účast na akci Mnichovické kramaření
Jana Vančurová
● Příprava a účast na Vánočním setkání ve Strančicích
Petr Suchý, Jana Vančurová
● Příprava a účast na akci Jablečné slavnosti ve Strančicích
Jana Vančurová

Lidé
Z roku 2017 pokračovali v činnosti Petr Suchý, Daniela Kukačková, Jarmila Drtikolová,
Monika Malovcová, Jana Vančurová, Petra Topičová, Katka Raisová, Vanda Kadeřábková
Březinová, Alena Jiříková, Zlatko Šelíř, Anna Jeřábková, Adam Cepník, Helena Holá a Dana
Jirásková. 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 2018.
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

Jana Vančurová

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

Aleš Zelenka

Lektor / back office

Anna Jeřábková

Asistentka tábory

Štěpán Vykypěl

IT / asistent tábory / back office

Zoltán Duna

Externí právník

Jan Mikeš

Asistent tábory

Viola Bláhová

Asistentka tábory

Marie Šebelová

Asistentka tábory

Olga Suchá

Back office

Martin Štrbák

IT

David Roubal

Asistent tábory

Jakub Roubal

Asistent tábory

Tomáš Pinkr

Lektor tábory

Stanislav Bílek

Externí konzultant

Hana Ošťádalová

Fundraising

Andrea Tetík

Controlling / Back office

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

Záměry organizace na rok 2019
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, začleňování environmentální výchovy dětí do našich kroužků, táborů.
Posilování vztahu rodič - dítě, zapojování rodičů do mimoškolních aktivit dětí. Získání
většího povědomí o činnosti našeho klubu. Snažit se více začlenit rodiče.

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

Souhrn
V roce 2018 jsme měli zlepšit stabilitu a hospodaření Klubu To se podařilo, činnost Klubu je
vítaná a v okolí potřebná. Spoustě rodičů záleží na trávení volného času jejich dětí a daří se
nám vysvětlovat a demonstrovat, že les a příroda je pro tento účel nezbytná. Cílem bylo také

zefektivnit vnitřní chod klubu a najít pevný tým. Podařilo se rozšířit řady spolupracovníků jak
uvnitř organizace, tak i v řadách lektorů a asistentů. Snaha obohatit obsahové zaměření
kroužků na umělecké a jazykové činnosti se nesetkala s úspěchem, kroužky tohoto
zaměření si vyžádaly pouze v ZŠ Velké Popovice a jejich provoz se udržel pouze na jedno
pololetí. Konkurence a tudíž i nabídka je v tomto typu kroužků veliká a proto jsme si potvrdili,
že nemá smysl se o nabídku kroužků s tímto zaměřením snažit. Podařilo se rozšířit klíčové
kroužky (outdoor/sportovní/rukodělné) do dalších lokalit. Zvýšil se počet dětí na kroužcích,
ale i tak tento počet není dostatečný a je kolísavý, tudíž pro provoz Klubu pouze o kroužcích,
bez jiných činností, ekonomicky nestabilní. Stále se potýkáme s otázkou, zda držet nákladný
a nevýdělečný provoz kroužků a jaký vliv by mělo případné zrušení kroužků na účast dětí na
Pralese. Velkým úspěchem pokračují příměstský tábor PRALES i příměstské tábory Nerf.
Populární jsou také NERF bitvy (turnaje v létě i v zimě, venku i v tělocvičně).
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 - Rudé armády 277, Strančice
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

