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1.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

Cílem tohoto roku bylo osamostatnění a nezávislost organizace po finanční stránce,
zabezpečení pro případ výpadku příjmu. Získání dotace na některou z hlavních činností, tj.
kroužky a  příměstské tábory. Dále bezproblémový chod Čtyřlístku ve vztahu k veřejnosti -
uživatelům a bezproblémový vnitřní chod klubu, získání větší vnitřní stability, udržení si
kanceláře a výhledově do budoucna vyřešení zázemí nejen pro interní členy, ale i pro
ostatní, kteří by nás rádi navštívili na stálém a pro veřejnost dostupném místě včetně dětí.

2.Kroužky
Leden - prosinec - kroužky, výlety, víkendovky
Leden - březen - zimní tábory
Červenec - srpen - 7 turnusů příměstského tábora PRALES, 1 turnus příměstského tábora
NERF a 1 pobytový tábor

a) Tvorba
Primární zaměření je outdoor, sport a rukodělná tvorba. Byla oslovena naše mládež, aby si
vymyslela svůj kroužek. S nápadem přišla Marie Šebelová, které jsme otevřeli Taneční
kroužek v Mnichovicích s velkým úspěchem.Druhé pololetí r. 2019 bylo podmíněno
naplněním žádosti o přidělenou dotaci MŠMT na provoz kroužků, proto byly v provozu i
kroužky s menším počtem dětí než 9.

b) Zaměření
Primárním zaměřením je outdoor pro předškoláky a první stupeň, sport a rukodělná tvorba.
Outdoorové kroužky zahrnují Divočiny, Zálesáci, Amazonky a Dobrodruzi, rukodělnou tvorbu
Šikula a Tvořílek a sport máme zastoupen ve strančické Atletické přípravce a Tanečním
kroužku. Chtěli jsme nabídnout kroužek Robotika a přišlo nám nutné vytvořit základ práce s
roboty, abychom věděli co přesně a za jakých podmínek nabídnout. Zakoupili jsme dvě
stavebnice a začali připravovat lektory. Poté jsme zkusili kroužek nabídnout v ZŠ na Praze
Vinohrady, přestože nám škola vyšla vstříc, nepodařilo se získat vůbec žádný zájem rodičů.
V září jsme se nakonec rozhodli využít stavebnice alespoň k nabídce individuální výuky.



c) Ceny
Ceny kroužků ve 2019-1 zůstaly nastaveny na konkurenční úrovni s jinými soukromými
subjekty. Je to bohužel o cca 30% více než za kroužky vedené učiteli ve školách, které mají
ale pravděpodobně jiné financování. Stále se rozhodujeme, zda být levnější a omezit počet
lekcí z 15 na 12 jako u konkurence nebo ponechat cenu a vyplnit pololetí patnácti lekcemi.
Opět jsme se rozhodli pro vyšší cenu a 15 lekcí, protože věříme, že rodiče tento rozdíl
pochopí a je pro ně důležitější více programu.
Ceny kroužků ve 2019-2 jsme významně zvedli. Vzali jsme v úvahu cestu na jednohodinový
kroužek a také dosud nehrazenou přípravu na něj. Zvedly se ceny všech kroužků, chybou v
přepisu tabulky z loňského roku došlo k ponechání ceny u Atletiky.

d) Marketing
V lednu se marketing nedělá obsáhlý, většinou se pokračuje v původním rozvržení kroužků.
Stávající děti se už nepřihlašují a rodiče jsou vybídnuti ke změnám v určitém termínu
hromadným emailem.
Marketing na druhé pololetí tohoto roku - tisk letáků pro každou školu. Další letáky na
nástěnky a k odběru na viditelné místo. Letáky do ruky mají formát A5, na nástěnku potom
A4. U některých škol se nám daří spolupráce při posílání informací rodičům před vnitřní
komunikaci program Bakaláři.

e) Pololetí 2019 -1

Babice Divočiny 8

Mnichovice Amazonky 16

Mnichovice Tvořílek 8

Mnichovice Zálesáci 20

Mnichovice Tan.kroužek 16

Mnichovice Šikula 2x 17

Srdíčko Divočiny 12

Strančice Atletika 10

Strančice Divočiny 11

V.Popovice Dobrodruzi 0

V.Popovice Tvořílek 13

Velké Popovice Divočiny 13

Ondřejov Dobrodruzi 15

Škvorec Dobrodruzi 13

Celkový součet 172



f) Pololetí 2019 -2

Mnichovice Amazonky 4

Mnichovice Šikula /2x/ 13

Mnichovice Taneční kroužek 17

Mnichovice Tvořílek 6

Mnichovice Zálesáci 14

Ondřejov Dobrodruzi 3

Říčany Srdíčko Divočiny 7

Strančice Atletika 13

Strančice Divočiny 9

Velké Popovice Dobrodruzi 9

Velké Popovice Tvořílek 5

Struhařov Divočiny 16

Celkový součet 116

g) Porovnání s r. 2018

2018-1 2018-2 2019-1 2019-2

Počet kroužků 15 15 13 14

Počet dětí celkem 143 155 172 116

Průměrný počet dětí na kroužek 9.53 10.33 13.23 8.00

h) Dotace
Na kroužky 2019 jsme získali dotaci od Ministerstva školství, tělovýchovy a
mládeže.Předmětem dotace byla podpora v zajišťování nabídky kroužků v roce 2019.
Podmínkou bylo zahrnout kroužky pouze pro děti ve věku 6-12 let. Dotovali jsme za celý rok
23 kroužků (11 outdoor, 4 tělovýchovné, 8 rukodělných), celkem je navštívilo 259 dětí.

3.Příměstské letní tábory PRALES/NERF



a) Realizace
Již po několikáté jsme pořádali přes celé léto příměstské tábory Prales a NERF. Prales,
pořádaný v lokalitách Struhařov a Svojetice, měl celkem 7 turnusů většinou po 3 skupinách
dětí. Přihlásilo se 335 dětí. NERF probíhal ve dvou skupinách v jednom turnusu, 38 dětí.
Celkem se na realizaci podílelo 16 lektorů a 13 asistentů.

b) Marketing
Umisťovali jsme letáky - velikost - A3, tisk 250 ks na veřejné plochy k tomu určené.
Dále jsme používali digitální kanály - web, facebook, instagram, smart - mailing kampaň,
vyhledávače, google adwards.

c) Uzavření
Podařilo se nám získat peníze z dotace od hejtmana Středočeského kraje přímo na provoz
příměstského tábora.
Ze získané dotace jsme a koupili jsme hlavně materiál potřebný pro pobyt venku a zároveň
projektor a plátno. Velký přínos měl také dar od firmy Bonavita, spol. s r. o., od nichž jsme
pokryli většinu dopoledních svačin.

4.Další akce

Zimní tábor Labská Vyhlídka 23.2. - 2.3. 2019

https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1U35X0PcZhHOMJwGKIHGzrR8YyaVq1Sdo
Na Labskou Vyhlídku jsme se byli podívat v srpnu 2018, abychom se ujistili, že je chata
vhodná. Byla jediná ze všech dostupných, ale cena pronájmu šla sjednat pouze s plnou
penzí. Tady jsme si opět ověřili, že vlastní kuchyně je nejlepší možná varianta, protože
ostatní nedají našim klientům za stravné tolik, kolik je jejich i naše představa. Zázemí chaty
bylo prima, atmosféra super, lyžování také, protože chata stojí uprostřed sjezdovky Labská.

Jana Vančurová, která měla celou akci na starost, si však neočekávaně způsobila zlomeninu
zápěstí a kotníku a dobu tábora tak strávila v nemocnici. Místo ní se podařilo najít náhradu
jako hlavní vedoucí a  další lektor kroužků jel  dobrovolnicky.

Letní pobytový tábor Dolní Bousov 3. - 10.8. 2019
Vybrané tábořiště v Dolním Bousově - klasické stany s podsadou, 4 suché záchody, 2
přístřešky pro zásoby, vaření, jídelnu, marodku. Vezli jsme si 2 stany, které byly součástí
plnění dotace od hejtmana Středočeského kraje.
Zvolili jsme napoprvé týdenní variantu se dvěma odnožemi, první byl pobytový tábor NERF,
druhý INDIÁNI Z BOUSOVA.

https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1U35X0PcZhHOMJwGKIHGzrR8YyaVq1Sdo


Táborové role

Hlavní vedoucí Petr Suchý

Vedoucí Nerf Štěpán Vykypěl

Vedoucí Indiáni Jarmila Drtikolová

Vedoucí Indiáni Aleš Zelenka

Instruktor Nerf Jan Černík

Instruktor Indiáni Anna Vančurová

Zásobování, zdravotník, hlavní kuchař Jana Vančurová

Pomocný kuchař Lucie Stejskalová

Lektorské školení (setkání) 26.6. 2019
Lektorské školení proběhlo v areálu Minigolfu ve Strančicích. Setkání jsme rozdělili na dvě
části, které měla na starosti Jana Vančurová, součástí první části o trvání cca 2h. bylo
školení první pomoci. Potom jsme pokračovali programem letošního tábora Prales a
doporučeními či připomínkami.

Hurá na prázdniny 28.6. 2019
Klasická rozlučka se školním rokem, uspořádaná v areálu Minigolfu ve Strančicích. Připravili
jsme hry pro děti, opékání buřtů a večerní promítání na novém projektoru.

Víkendové výpravy 2019
I letošní rok se konaly víkendové výpravy při kroužcích. K pololetním outdoorovým kroužkům
se pojí vždy 3 výpravy, dvě z toho jsou odpolední a jedna přespávací.

Nerf bitvy
Během tohoto roku jsme pocítili, že chybí chlapcům Nerf aktivity, proto jsme zorganizovali
několik Nerf bitev.

5. Dobrovolná činnost
Všichni spolupracovníci



● marketing v okolí
Všichni lektoři

● přípravné práce na kroužky
Jana Vančurová, Petr Suchý, Jarmila Drtikolová

● víkendové výlety s outdoorovými kroužky
Jana Vančurová, Petr Suchý, Ela Vančurová

● Příprava a účast na akci Mnichovické kramaření
Jana Vančurová, Petr Suchý, Ela Vančurová

● Příprava a účast na akci Hurá na prázdniny
Marie Šebelová, David Roubal, Štěpán Vykypěl, Andrea Tetík, Jan Černík, Lenka Vávrová,
Ela Vančurová

6.Lidé
Z roku 2018 pokračovali v činnosti Petr Suchý, Jarmila Drtikolová, Jana Vančurová, Katka
Raisová, Andrea Tetík, Aleš Zelenka. 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 2019.

Petr Suchý Předseda / lektor

Katka Raisová Lektorka atletiky

Zlatko Šelíř Lektor tábory

Daniela Vítová (Kukačková) Lektorka tábory

Eduard Suchý Controlling

Jarmila Drtikolová Lektorka outdoor, tábory

Jan Černík Lektor outdoor, kreat., tábory

Adam Cepník Asistent tábory

Jana Vančurová Lektorka outdoor, kreat.,tábory, manažerka, back office

Markéta Čermáková Externí účetní

Aleš Franěk Asisten outdoor, tábory

Anna Vančurová Lektorka tábory/ Grafička

Barbora Bláhová Lektor tan.kr., asistent tábory

Lucie Stejskalová Asistent tábory

Jakub Zlámal Asistent tábory

Monika Malovcová Lektorka tábory

Andrea Kitlerová Asistent tábory

Nedvěd Jan Asistent tábory



Nedvědová Barbora Asistent tábory

Anna Jeřábková Asistentka tábory

Štěpán Vykypěl IT / lektor tábory, Nerf / back office

Zoltán Duna Externí právník

Jan Mikeš Asistent tábory

Viola Bláhová Asistentka tábory

Marie Šebelová Asistentka tábory

Alena Kurajdová Asistentka tábory

Aleš Zelenka Lektor tábory

David Roubal Asistent tábory

Jakub Roubal Asistent tábory

Tomáš Pinkr Lektor tábory

Stanislav Bílek Externí konzultant

Helena Holá Externí konzultant

Andrea Tetík Controlling / HR/ Back office / Asistent

7.Spolupráce, členství v mezinárodních a
celorepublikových organizacích

Jsme členy České rady dětí a mládeže - sekce Praha. Spolupracujeme se ZŠ Mnichovice,
ZŠ Velké Popovice, MěÚ Mnichovice a OU Struhařov.

8.Záměry organizace na rok 2020

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 soustředěním se na veřejná média jako facebook
a instagram. Více propojit činnost Klubu Čtyřlístek s Tátohraním. Zacílit i na menší a
potřebné akce jako NERF bitvy, které jsou hodně žádané. Rozšiřovat základnu o další
možné spolupracovníky na postu lektor a asistent na táboře nebo na kroužku.



Nadále si udržet ekonomickou a vnitřní stabilitu, pokračovat v prohlubování a utužování
vztahů v jádru klubu a shromažďovat kolem sebe dostatek lidí, nadšených pro stejnou věc.
Snažit se o získání základny pro děti a rodiče, jež nás obklopují.

Ekonomika
Usilovat o trvalou ekonomickou stabilitu - zlepšit získávání dotací a dalších zdrojů
fundraisingu. Pokračovat ve snižování nákladů na provoz a zároveň zajištění toho, aby
jednotlivé akce na provoz vydělaly.

Marketing
Ve 2020 chceme více propracovat přístup k marketingu a jeho plánování a řízení. Snažíme
se sestavit marketingový plán, který podrobně popíše kroky u jednotlivých akcí.

9.Souhrn
V roce 2019 jsme si  naplánovali hlavně zlepšení finanční stability a hospodaření klubu. To
se podařilo zejména díky získání dvou dotací.Činnost klubu  je stále 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.
Celoroční provoz bez přílivu kapitálu z dotací stále vnímáme jako nestabilní a nejsme
schopni do budoucna odhadnout složení a počet kroužků i děti na nich. Stále se proto
potýkáme s otázkou, zda držet nákladný a nevýdělečný provoz kroužků a jaký vliv by mělo
případné zrušení kroužků na účast dětí na Pralese.

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

mailto:petr.suchy@klubctyrlistek.cz

